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Inż. JAN GRABOWSKI

PROJEKT REORGANIZACJI
HODOWLI KONI W POLSCE
Tak krótko stosowane w Polsce premjowanie ogie
rów dało bardzo poważne wyniki i musi być w najbliż
szym czasie przywrócone, bez tej pomocy bowiem niema
możności zabezpieczenia dostatecznej ilości prawdziwie
wartościowych rozpłodników męskich. Tak samo więc,
jak w licencji ogierów całą techniczną stronę premij o wa
nta ogierów należy powierzyć samorządom rolniczym z
tern wszakże, że ostateczna decyzja co do przyznania
premji będzie zależna od Naczelnej Organizacji Związ
ków Hodowli Koni, posiadającej od związków wyczerpu
jące dane o poszczególnych koniach, podlegających premjowaniu.
Wreszcie do samorządu rolniczego należeć winno
dostarczanie środków na premjowanie klaczy, źrebiąt,
urządzanie pokazów, konkursów i kursów, które to środ
ki winny 'być przelewane do dyspozycji związkom ho
dowlanym. Związki Hodowlane przekazane im sumy
wydatkowałyby na cele wskazane, izby rolnicze zaś w
tym zakresie stałyby się w stosunku do nich instytucja
mi kontro Inemi.
Pozostaje jeszcze jedna bardzo ważna czynność dla
samorządu rolniczego — to zakładanie źrebięciarni, gdzie
byłyby wychowywane na remonty i ogiery produkty ho
dowli włościańskiej. Pod tym względem winniśmy wejść
na drogę metod zachodnio-europejskich, inaczej bowiem
masowa produkcja koni nigdy nie da wyników wymaga
nych od niej przez Państwo.
W obecnym układzie sił i stosunków, coraz po
ważniejszego znaczenia nabiera rola instytucyj społecz
no-hodowlanych, do których zaliczamy związki hodow
ców i towarzystwa wyścigowe.
Związki hodowców, jako dobrowolne, ideowe zrze
szenia producentów koni, przestrzegające jednak rów
nież ich interesu materjalnego, są właściwą organizacją
społeczną, na której Państwo powinno się oprzeć, powie
rzając im cały szereg funkcyj, dotychczas sprawowanych
przez siebie.
Przedewszystkiem więc prowadzenie ksiąg stadnych
koni.
Wydane w roku 1931 przepisy o prowadzeniu ksiąg
stadnych koni, przemyślane głęboko i opracowane grun
townie, powinny być na długie lata niewzruszalnem tabu
geneałogji końskiej.
Na wydaniu tych przepisów kończy się rola Pań
stwa w tej dziedzinie. Samo prowadzenie ksiąg stad
nych winno być — i zostało powierzone bądź związkom
hodowlanym, bądź towarzystwom zachęty do hodowli
koni. Księgi ras czystych już są założone, księgi zaś ko
ni półkrwi są in statu nascendi. Należy zrobić cały wy
siłek, aby ich podwaliny, jako wymagające specjalnej
wiedzy, zostały położone przez wypróbowanych specja
listów. Trzeba też przestrzegać zasady, aby księgi okrę
gowe nie były zbyt ubogie w ilość klaczy, gdyż, jak uczy
doświadczenie, księgi półkrwi stają się żywotne i praw
dziwe pomocne w selekcji na typ, gdy obejmują
2000—3000 klaczy.
Inny zakres pracy związków hodowlanych — to
działalność dydaktyczna; wychowywanie hodowców i
zaprawianie ich do trudnej i odpowiedzialnej pracy.

Rejestracja klaczy, premjowanie klaczy i źrebiąt,
wystawy i pokazy, kursy i konkursy, wszelkiego rodza
ju pomoc i opieka fachowa — oto konkretne czynności
związków hodowlanych.
Nie na tern jednak wyczerpuje się ich działalność,
w ich bowiem ręku leży obrona interesów zrzeszonych
hodowców, walka o ceny, zdobywanie rynków zbytu,
utrzymywanie właściwego stosunku z głównym odbior
cą, jakim jest wojsko, nadewszystko wszakże przedsta
wicielstwo zrzeszonych wobec samorządu rolniczego i
rządu.
Obecnie, kiedy stosunki, jakie przeżywamy, dyktują
nieuniknione przekazanie związkom hodowlanym całego
szeregu funkcyj przez Państwo i samorząd rolniczy —
nasuwa się konieczność gruntownej i zasadniczej ich re
organizacji. W części dotychczas istniejących związków
hodowlanych zrzeszona jest prawie wyłącznie większa
własność ziemska. Istnieje też jedno zrzeszenie, skupia
jące niemal wyłącznie drobnych hodowców koni. Stwarza
to niepotrzebną konkurencję, rozproszenie energji i brak
skoordynowanego działania.
Jeżeli związki hodowlane mają się zajmować cało
kształtem hodowli, tak jak ma to miejsce już dawno na
Zachodzie i w części Polski, musi być w nich scalona ho
dowla zarówno dworska jak i włościańska. Dopiero
wtedy związki hodowlane, jako przedstawiciele całości
hodowli, mogą ją istotnie reprezentować i domagać się
dalekoidących uprawnień i przywilejów. W tym celu
w najbliższym czasie musi wejść w życie statut ramowy,
standaryzujący organizację wszystkich związków hodo
wlanych w Polsce; statut ten już jest opracowany i cze
ka aprobaty czynników miarodajnych.
Żaden związek, który się nie podda postanowieniom
statutu ramowego, nie powinien być przyjęty do Naczel
nej Organizacji Związków Hodowli Koni, a temsamem
korzystać z przywilejów, jakie instytucja ta posiada z
ramienia Min. Roln. i Spr. Wojsk. Przywileje te, wy
rażające się przedewszystkiem w przyznaniu przez woj
skowość dodatków hodowlanych dla członków związków
winny być w całej rozciągłości utrzymane.
W ten sposób związki hodowlane przyciągną do sie
bie wszystkich hodowców i staną się instytucjami rze
czywiście reprezentującemi zorganizowaną hodowlę.
Poszczególne związki potrzebują koordynacji ich
działalności i rolę tę odgrywa Naczelna Organizacja
Związków Hodowli Koni w Polsce, będąc jednocześnie
przedstawicielstwem wszystkich związków nazewnątrz.
Jeżeli, stosownie do powiedzianego wyżej, rząd
przeleje część swych uprawnień na Naczelną Organiza
cję Związków Hodowli Koni w Polsce, stanie się ona, ja
ko mandatarjusz rządu, instytucją o dużem znaczeniu,
a jako taka winna być zaopatrzona w odpowiednie środ
ki i aparat wykonawczy.
Konsekwentna parcelacja agend rządu, dotyczących
popierania hodowli krajowej doprowadzi, w logicznem
rozumowaniu, do wyodrębnienia zeń również wielkiego
działu zagadnień wyścigowych. Scentralizowanie spraw
wyścigowych w Ministerstwie Rolnictwa było uzasadnio
ne w początkach tworzenia organizacji hodowli koni,
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kiedy towarzystwa wyścigowe znajdowały się in statu
pa seen di i nie było żadnej instytucji, któraby stanowiła
ich nadbudowę. We wszystkich niemal krajach istnie
ją Jockey Cluby, względnie najwyższe władze wyścigoWe, niezależne od rządu, we wszystkich sprawach tech
nicznych. Sprawa ta dojrzała i w Polsce. Obecnie nad
szedł czas, kiedy należy utworzyć związek towarzystw
wyścigowych i przelać nań funkcje, sprawowane do
tychczas przez Ministerstwo Rolnictwa.
W związku z tern niezbędnem jest wprowadzenie
szeregu zmian w prawidłach wyścigowych. Powstanie
Związku Towarzystw Wyścigowych stworzy logiczną
podstawę do skasowania Komitetu do spraw wyścigów
konnych, jako wtedy już zbędnego.
Konieczna też jest reforma programów wyścigowych
w tym kierunku, by wytwarzać fołbluta prawdziwie od
powiedniego budową do ulepszania hodowli krajowej,
te bowiem tylko zalety zapewnią koniowi pełnej krwi
szerokie stosowanie go w tej hodowli.
Od właściwego ustosunkowania dystansów i skali
wag zależy w dużej mierze zwalczanie plagi współczes
nych wyścigów, jaką jest: nerwowość koni pełnej krwi i
niszczenie ' kończyn.
Nerwy są jednym z największych nieszczęść współ
czesnej ludzkości, tak samo i w hodowli zwierząt uży
wanie rozpłodników o chorych nerwach wprowadza czyn
nik dyskwalifikujący całkowicie niekiedy pracę hodo
wlaną. Wzmocnijmy folblutowi jego nerwy, a przekona
my się, jak się wzmoże jego zastosowanie w hodowli
masowej!
Związek Towarzystw Wyścigowych ma przed sobą
wielkie zadania i wielkie cele. Ma on prowadzić polity
kę wyścigową, której _głównem zadaniem będzie uzgad
nianie programów wyścigowych. Przyświecać mu winna
zasada, która jest aksjomatem, że im większe sumy zo
staną przeznaczone na nagrody i celowo rozegrane —
tern lepszy będzie follblut krajowy a tern samem koń
półkrwi. Pozycja więc płynąca z ustawowych odliczeń
na nagrody wyścigowe powinna być za wszelką cenę
utrzymywana na wysokim poziomie, a gdy się tylko
konjunktura poprawi powiększona.
Również z chwilą poprawienia sytuacji gospodarczej
należy wzmóc tę stronę działalności towarzystw wyści
gowych, której zadaniem jest bezpośrednie popieranie
hodowli w formie nabywania reproduktorów męskich i
żeńskich, premjowań, wystaw, wydawnictw specjalnych
i t. p.
Trzeba kategorycznie zmienić mentalność większo
ści naszych „sportsmenów“, dla których sport wyścigo
wy jest sztuką dla sztuki, gdy tymczasem jest on jedy
nie potężnym środkiem, prowadzącym do wypróbowania
najcenniejszego materjału hodowlanego, jakim jest koń
pełnej krwi, aby go później móc z całą pewnością zasto
sować w hodowli krajowej.
Ściśle z hodowlą koni zazębia się jeździectwo, któ
re u nas traktowane jest po macoszemu.
Major Etscheit, obserwator niemiecki tegorocznych
konkursów warszawskich, w swym artykule jaki ukazał
się na łamach „Jeźdźca i Hodowcy" wypowiedział głę
bokie zdanie, że zespoły końskie wysyłane na zawody
międzynarodowe są oknem wystawowem hodowli dane
go kraju. I rzeczywiście, jeżeli mamy zdobywać rynki
światowe dla naszej hodowli — a jest to, jak się prze
konamy później, jedno z najbliższych naszych zadań —
musimy rozbudować nasze jeździectwo, które poza cela
mi wyrabiania w narodzie tężyzny fizycznej. przyspo
sobienia wojskowego oraz wspomnianych wyżej wzglę
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dów eksportowych, rozszerza wewnętrzny rynek na ko
nia wierzchowego, wzmagając nań popyt i konsumcję.
Dotychczasowy system eliminowania u nas koni kon
kursowych w porównaniu z systemem niemieckim, francu
skim, czy włoskim, jest niedoskonały i musi być zmie
niony.
Eliminacja musi się zacząć od szerokich warstw jeź
dzieckich poprzez małe wstępne próby, które będą
uzewnętrzniać stopniowo talenty końskie i ludzkie. Do
tego celu wszakże niezbędne jest kilkadziesiąt meetingów, w przeciwstawieniu do obecnych paru, na co są
potrzebne pewne, zresztą niezbyt wielkie, środki.
Sprawa rozbudowy polskiego jeździectwa wymaga
więc stałego kontaktu Polskiego Związku Jeździeckiego
z Naczelną Organizacją Związków Hodowli Koni.
W projektowanym planie organizacji hodowli kra
jowej pozostało do omówienia jeszcze jedno ważne ogni
wo, jakiem są instytucje eksportu i handel końmi.
Wysiłki, czynione w tej dziedzinie od szeregu lat
nie dają właściwie pożądanego wyniku. Tu właśnie jest
konieczna interwencja rządu w formie premjowania wy
wozu, tak jak się to czyni z innymi produktami wytwór
czości rolnej.
Zagadnienie organizacji zbytu i eksportu koni jest
zagadnieniem pierwszorzędnego znaczenia i właściwie
forsować produkcję należy po zadąwalniającym jego roz
wiązaniu.
Polska posiada duże możliwości eksportowe w dzie
dzinie końskiej, szczególnie w kierunku konia roboczego
i kopalnianego, który na rynku światowym, pod wzglę
dem taniości, jest bezkonkurencyjny.
Zdobycie dzisiaj chociażby tylko rynku sowieckiego,
już rozwiązuje sprawę na długie lata.
Jednej tylko zasady tutaj trzeba przestrzegać z całą
surowością. Instytucje handlu i eksportu koni winny być
oparte na zasadach ściśle handlowych i pod żadnym wa
runkiem nie mogą być łączone z instytucjami społecznohodowlanemi.
Prace wyłuszczone wyżej, a prowadzone przez po
szczególne organizacj e muszą być uzgadniane z przedsta
wicielstwem M. R. i R. R. i M. S. Wojsk., stosunki, z
któremi winna cechować współpraca i wzajemne zaufa
nie. Wojsko jest głównym odbiorcą wyprodukowanych
koni kawaleryjskich i artyleryjskich i, jako konsument,
musi być w ścisłym kontakcie z wytwórcą.
Żądania wojska od producenta wszakże muszą być
sprecyzowane i przestrzegane przez dłuższe okresy cza
su, hodowla koni bowiem, jako wytwórczość skompliko
wana, nie da się przestawiać z roku na rok. Wojsko ze
swej strony winno również zapewnić producentowi cenę
koni, gwarantującą godziwy zysk, oraz odbiór koni w
wieku najdogodniejszym dla producenta, t. j. 3-ch lat.
Gdy te postulaty będą uwzględnione, hodowca pol
ski dostosuje się do wszystkich wymagań wojska i armja nasza będzie zaopatrzona z pewnością w konie pier
wszorzędnej jakości.
Ażeby organizacja naszkicowana tutaj funkcjono
wała sprawnie, konsekwentnie i celowo, koniecznem jest
ustalenie planu hodowlanego i jednolite kierownictwo.
Wobec niemożności stworzenia tego kierownictwa w
idealnej formie jednoosobowej, z powodu rozczłonkowa
nia poszczególnych agend, konieczne jest powołanie do
życia ciała zbiorowego, któreby kierownictwo to w naj
ogólniejszym pojęciu sprawowało.
Wyobrażamy sobie to w formie rady dziewięciu, w
skład której wchodziliby: dyrektor Zarządu Stadnin
Państwowych, szef Remontu, prezes i vice-prezes Związ
ku Towarzystw Wyścigowych, prezes i dwóch vice-pre-
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zesów Naczelnej Organizacji Związków Hodowli Koni,
prezes 'T-wa Hodowli Konjia Arabskiego, prezes Pol
skiego Związku Jeździeckiego.
W radzie tej mogłyby być uzgadniane wszystkie
sprawy, związane z hodowlą koni, _ich próbami i jeź
dziectwem, a decyzje tego rodzaju zespołu, poparte, w
razie potrzeby, uchwałami lub upoważnieniami mandatarjuszy, byłyby autorytatywne dla każdego rządu. Ra
da 9-ciu winna wypracować plan hodowli koni, nawiązu
jąc go do istniejącej w tym względzie tradycji i planu,
nakreślonego swego czasu przez zjazd hodowców koni
w roku 1929, który mieliśmy zaszczyt przedstawić w re
feracie: „Stan obecny hodowli koni w Polsce i zamie
rzania na przyszłość jl929)‘.
Jeżeli rzucimy okiem wstecz i ocenimy 15-to let
nią naszą wspólną pracę, przyjdziemy do przekonania,
że lin ja wytyczna polskiej hodowli koni od samego po
czątku była utrzymana i plan nakreślony z początku
przez ś. p. Fryderyka Jurjewicza, a później Zjazd Ho
dowców był wykonywany lojalnie i konsekwentnie.
Powołano więc do życia Państwowe Zakłady Chowu
Koni, stworzono ustawodawstwo końskie, zorganizowano
sieć towarzystw wyścigowych i towarzystwo Hodowli
Konia Arabskiego. Zorganizowano licencje ogierów i re
jestracje klaczy, opracowano zasady i uruchomiono księ
gi stadne, wprowadzono w życie premjowanie ogierów,
stworzono wreszcie prasę fachową. Samorzutnie powstał
kompleks związków hodowlanych, obejmujących swą
działalnością obszar całego państwa.
Jest to olbrzymia suma pracy, która wszakże nie
wyczerpuje całokształtu zadań.
Poza innemi nasuwają się jeszcze do wprowadzenia
w życie następujące ważniejsze sprawy; okręgi hodo
wlane, organizacja hodowli masowej, rozbudowa hodo
wli anglo-arabów czystej krwi, doprowadzenie do
rozkwitu jeździectwa, zdobycie wreszcie dla polskiej ho
dowli rynków eksportowych.
Tych kilka wymienionych spraw, to już program i
to program, wymagający długich lat pracy i środków
materjalnych, poprzedzonej wyczerpuj ącemi studjami,
wymagającej doświadczonych kierowników i fachow
ców.
',1 j -i )U,
Zagadnienie okręgów hodowlanych jest najbliższym,
jakie winno być wprowadzone w życie.
Wprowadzenie okręgów hodowlanych trzeba uważać
za konsekwentny etap w wysiłkach nad podniesieniem
hodowli koni, uzupełniający organizację ksiąg stadnych
i umożliwiający standaryzację typów koni, której zna
czenie jest powszechnie znane.
Wysoki poziom hodowli francuskiej i niemieckiej,
uwieńczony wytworzeniem nietylko typów, ale nawet ras
koni, był możliwy do osiągnięcia dzięki wprowadzeniu
w tych krajach, w swoim czasie, okręgów hodowlanych—
idźmy więc i my tą wypróbowaną drogą.
Hodowla anglo-arabów czystej krwi jest w Polsce
hodowlą przyszłości. Koń anglo-arabski odpowiada naj
zupełniej upodobaniom polskiego hodowcy, a jako uni
wersalny może być zastosowany we wszystkich okolicz
nościach tam, gdzie trudno często użyć folbluta, bądź
araba czystej krwi.
Trzeba pamiętać, że anglo-arab jest między innemi
idealnym koniem wojskowym.
Jest to niesłychanie ważny argument, przemawiają
cy za rozszerzeniem tej hodowli, która najdoskonalej ze
wszystkich ras, w skład których wchodzą elementy róż
nych krwi, uzasadnia celowość istnienia hodowli koni
pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej, jako
zaczynów hodowlanych.
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Wspaniałe wyniki francuskiej hodowli anglo-ara
bów, oraz dodatnie rezultaty, osiągnięte z anglo-arabami w Polsce, skłaniają do przeświadczenia, że repro
duktory tej rasy, w wielu okręgach odegrają rolę decy
dującą w podniesieniu jakości polskiego konia półkrwi.
Obecnie często słyszy się zdanie, że w dotychcza
sowej działalności nad podniesieniem hodowli koni w
Polsce zawiele pracy, energji i nakładów poświęcało
się hodowli elitowej, dworskiej, za mało zaś hodowli ma
sowej, włościańskiej.
Jest to oczywiste nieporozumienie.
Jasną jest bowiem rzeczą, że, aby siać wszędzie do
brem ziarnem, trzeba naprzód posiadać, a więc wytwo
rzyć ziarno celne.
Ta praca wytworzenia ziarna celnego została doko
nana, dosłownie z niczego, i ten etap naszej działalno
ści organizacyjnej trzeba uważać za zakończony po
myślnie.
Oczywiście nie znaczy to, żeby hodowlę elitową po
zostawić samą sobie. Przeciwnie — trzeba ją nadal ota
czać najtroskliwszą opieką, zasilać pierwszorzędnymi
reproduktorami, selekcjonować, doskonalić.
Tu już muszą być zastosowane najnowsze zdobycze
wiedzy hodowlanej, w celu utrwalenia cennych rodów,
żywotnych prądów krwi.
Rody takie, szczególnie żeńskie, winny być uważa
ne za bogactwo narodowe i chronione od degeneracji,
uszczuplenia czy zagłady.
Reproduktory z tych cennych, zawsze nielicznych
rodów, winny być nabywane przez rząd za wszelką cenę
i rozprowadzane z całą świadomością w najlepszych
okręgach hodowlanych.
Oto są główne zadania hodowli elitowej.
Ale państwo w potrzebach swoich, zarówno gospo
darczych, jak i militarnych, nie może się opierać li tyl
ko na hodowli elitowej. Musi ono posiadać rezerwoar
doskonałych silników żywych tak przystosowanych, aby
w razie potrzeby wojennej skonsygnować go nietylko
jednorazowo, ale czerpać z niego stale.
Czy Polska rezerwoar ten posiada?
Spójrzmy prawdzie w oczy i wówczas zmuszeni bę
dziemy odpowiedzieć — nie.
A nie posiada go dla tego, że pogłowie hodowli wło
ściańskiej, stanowiące 87% ogółu koni, jest w stanie zu
pełnego zaniedbania.
To też najbliższym etapem programu hodowlanego
winna być praca długotrwała nad taktem podniesieniem
poziomu hodowli masowej, aby zabezpieczyła ona nie
zbędne potrzeby Państwa na wypadek wojny. Da to
pośrednio jeszcze wielki efekt ekonomiczny: pozwoli na
znaczne zmniejszenie ilości koni w kraju, a temsamem
wpłynie na potanienie produkcji rolnej.
Przebiegliśmy myślą wszystkie ważniejsze ogniwa
projektu organizacji hodowli koni w Polsce.
Nie jest on, jak to zaznaczyliśmy na wstępie, pro
jektem idealnym, ale w obecnych warunkach, jedynym
chyba, obejmującym całokształt zagadnień, w formie lo
gicznej i umożliwiającej skoordynowaną pracę.
Dotychczas kryzys osłabił i spaczył organizację
hodowli, nie zdołał wszakże zniweczyć ideologji, ani na
wet skrzywić wytkniętej przed 15-tu laty linji polskiej
polityki hodowlanej.
Przestrzegajmy tej linji, gdyż jest głęboko przemy
ślana, i odpowiada polskiej racji stanu.
Zdobądźmy się na lojalną współpracę, ożywioną
zbiorową wolą osiągnięcia wytkniętego celu — a cel ten
osiągniętym zostanie.
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Oddźwięki artykułu „Na Koń!"
Po uważnem odczytaniu artykułu p. pułkownika St.
Dembińskiego postanowiłem skreślić wrażenia wywołane ieŚ° treścią, a to tak w imię słuszności, jak i powagi
Autora. Stuprocentową rację ma tylko ten kto nic nie
mówi, natomiast mówiący i piszący publicznie mimo
najgłębszej wiary w słuszność swych twierdzeń muszą
byc przygotowni na krytyczną analizę wysuniętych po
stulatów, czemu prenumerando się poddaję nie preten
dując by wszystko co skreślę było bez zarzutu! Jestem
z pełnem uznaniem dla p. pułkownika St. Dembińskiego
za poruszone hasło „Na koń“ i podtrzymuję słuszne
wywody Autora: że przedewszystkiem żeński materjał
jest podstawą hodowli, że sport koński upada w Polsce
z wielką krzywdą dla tężyzny narodowej, że koń wierz
chowy jest najpewniejszą lokomocją, że posiadany sa
mochód bardzo często nie licuje ani z zamożnością jego
posiadacza, ani ze stanem dróg w rejonie jego użycia,
że hodowla koni w Polsce powinna być jedną z podstaw
bytu rolnictwa i że zapotrzebowanie koni dla armji nie
może pokryć podaży, że więc usiłować trzeba wyrobić
dawną dobrą markę dla polskich koni, by znajdowały
nabywców nie tylko w kraju ale i zagranicą. Są to
prawdy nie potrzebujące dowodzenia. Za ich głosze
nie, jak i za troskę o ułatwienie zbytu, wyprodukowa
nych koni przez wpływ na rozwój zamiłowania do kon
nej jazdy, jako hodowca wyrażam podziękowanie. Nie
wstrzymuje mnie to jednak od opozycyjnego stanowi
ska względem niektórych zdań, które czytam w pierw
szej części omawianego artykułu, tusząc, że zdołam pod
ważyć Autora w słuszność zahaczonych zdań.
Na pierwsze miejsce wysuwam protest przeciwko
zdaniu: „Już dzisiaj komisje Remontowe przestają być
instytucjami filantropi]nemi i t. d.“. Słowa podobne by
ły jakoby użyte przez p. Szefa Remontu w Płocku, przy
zakupie koni. Znajdując w przytoczonych słowach z
artykułu potwierdzenie tej wersji stwierdzam, że były
i są one bolesną niesprawiedliwością nietyłko pod aa
resem hodowców, ale i działających dotąd Komisji Re
montowych! Hodowcy w Polsce, przez samorzutne dar
mowe oddawanie koni do formujących się szwadronów
i zrzeczenie się funduszów powstałych z przetargowych
sprzedaży koni rewindykowanych z Niemiec, zdali egza
min z ofiarności na rzecz Skarbu Państwa i jego po
trzeb na cele hodowlane, więc zarzut korzystania z ,,fi
lantrop ji“ przy sprzedaży koni po cenach uznanych nau
kowo i praktycznie za niezupełnie pokrywające koszta
wychowu, trzeba uznać za niesłuszny! Odwrotnie Pań
stwo, nabywając konie po cenie niższej od kosztów wy
chowu jest ofiarobiorcą. A im cena owsa była wyższą,
tern ofiara była większą. Komisje Remontowe dotąd dzia
łające, gdyby kiedykolwiek przepłacały nabywane ko
nie byłyby w nieporządku w stosunku do przepisów
i zwierzchności. O tern się nie słyszało- Rzeczą ludzką
jest się mylić, więc mogły być wypadki kupna koni słab
szych, a nawet wadliwych, boć mundur ani sząrża od
tego nie zabezpiecza. Znawstwo konia i jego prawidło
wej budowy jest darem, nie często spotykanym, lecz

związanym z bystrością i pamięcią wzrokową, która nie
zawsze towarzyszy mandatowi i najlepszym chęciom.
Dążenie władz wojskowych do nabywania co raz
rasowszych i lepiej odchowanych koni jest zupełnie
zrozumiałe, lecz towarzyszyć temu musi i wyższa ce
na, a w dzisiejszych kryzysowych czasach dla Państwa
trudno się tego spodziewać.
Najlepszy sposób, mający podnieść możność zbytu ko
ni rasowych p. Pułkownik widzi, przedewszystkiem w pro
pagandzie oświatowej i organizacji małorolnych, nazywając
ich najpewniejszym odbiorcą drugorzędnego materjału.
W twierdzeniu tern widzę zasadniczą pomyłkę. Ma
łorolny wręcz boi się nerwów i żywego temperamentu
konia gorącokrwistego i nic dziwnego, gdyż szczupłe
podwórko zagrody włościańskiej, gdzie przedewszyst
kiem z prawa bytowania korzystają dzieci, drób i na
rzędzia rolnicze, niema miejsca dla ruchliwego ko
nia, a zwłaszcza jego wychowu. Tern też tłomaczyć
sobie trzeba posiłkowanie się małorolnych końmi zi
mnokrwistymi, branymi do użytku często w drugim
roku życia. W licznych rozmowach z małorolnymi
sąsiadami staram się ich przekonać, że nabywanie
starszych klaczy rasowych — bez wad dziedzicznych —
i wychów od nich źrebiąt po ogierach państwowych był
by dla nich korzystnym. Małorolni wysuwają praktycz
ne rozumowanie, że dla nich dostępnym jest wychów
źrebiąt tylko do 6-ciu miesięcy. Po odsądzeniu bowiem
źrebięcia od klaczy, brak oddzielnej zagródki, brak okól
nika, przyległego pastwiska zmusza gospodarza do wią
zania źrebięcia obok matki i żywienia przeważnie snopówką, co jak wiadomo daje fatalny wynik. Myli się
więc bardzo, kto sądzi, że remont koni można będzie
kiedykolwiek oprzeć na hodowli u mniejszej własności*).
Potwierdza to sprawozdanie z zakupu koni w Sucho
woli gdzie, jak pisze p. Włodzimierz Chełmicki, na 130
koni, przyprowadzonych przez włościan zdołano (napewno z dużą pobłażliwością) zakupić 19 koni! Moż
liwość wychowu przez włościan podrasowanych źrebiąt,
w połączeniu z potrzebą odsprzedania ich do rąk ho
dowców, posiadających warunki wychowu koni, kolidu
je z przepisami obniżającemi cenę konia remontowego
kupionego źrebakiem. Zapewne jest jakieś uzasadnienie
tępienia wychowu źrebiąt kupnych, (starszych, jak rocz
ne) w moim jednak przekonaniu przepis ten robi więcej
szkody, jak pożytku opłacalności hodowli. A tylko po
czynania, dające widoki zysków, mogą się rozwijać. Po
nieważ wiele uchwał i przepisów, po próbie życiowej,
podlega reasumpcji może i ten przepis ulegnie przeobra
żeniu. Sprawa, podjęta hasłem „Na koń“ jest tak waż
ną, że rozwinięta dyskusja tylko na pożytek wyjść może.
Bronisław Sulimierski.
Straszewo,
*) Można to osiągnąć, ale przy zupełnem przestawieniu ho
dowli i wprowadzeniu podziału producentów konia na naisseurs
i eleveurs. Przykład: Francja. Wymaga to jednak długich lat pra
cy i znacznych środków pieniężnych. (Przyp. Red.).
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Marszałek Piłsudski w otoczeniu swego sztabu, udaje się na przyjęcie defilady kawalerji w Krakowie.

Święto Kawalerji Polskiej w Krakowie
W dniu 6.X b. r. odbyła się w Krako
wie największa w Odrodzonej Polsce uro
czystość kawaleryjska zwana „Świętem Ka
walerji". Uroczystość miała na celu odda
nie hołdu Królowi Janowi III Sobieskiemu.
Jak ongiś na rozkaz Króla, tak obecnie
na rozkaz Wodza swego Marszałka Józefa
Piłsudskiego, kawalerja polska ze wszyst
kich stron Polski marszem przybyła do Kra
kowa.
Na olbrzymich Błoniach — „polu marsowem" Krakowa zgromadziło się szczęśli
wych wyborem 12 pułków kawalerji. Były
to pułki: 1 pułk Szwoleżerów im. Józefa
Piłsudskiego, 3 pułk ułanów, 7 pułk uła
nów Lubelskich, 8 pułk ułanów im. ks. Jó
zefa Poniatowskiego, 15 pułk ułanów Wlkp.,
17 pułk ułanów Wlkp., 20 pułk ułanów im.
Króla Jana III Sobieskiego, 24 pułk uła
nów, oraz 1,4, 5 110 pułki strzelców kon
nych.
Była to doprawdy piękna i podniosła uroczystość. Pułki jednolicie umundurowane
siedzące na doskonałych koniach robiły na
wet na laików potężne i niezapomniane wra
żenie. Całe Błonia pokryte lasem propor
ców wszystkich barw.
O godzinie 10 m. 30 dowódca całości gen
dyw. Orlicz-Dreszer odbiera raport od do
wódców pułków. Gromkie „Czołem Panie

Generale" rozlega się po całych błoniach.
Orkiestry grają marsze swoich pułków.
Wszystko idzie tak składnie i pięknie, że
na trybunach raz po raz zrywają się spon
taniczne okrzyki na cześć kawalerji.
Naraz od prawego skrzydła zgromadzo
nych pułków słychać hymn narodowy — to
zaczął się przegląd pułków przez Marszałka
Józefa Piłsudskiego. Dowódcy pułków pod
jeżdżają do samochodu składając Panu Mar
szałkowi raport. I pułk Szwoleżerów po ra
porcie dowódcy pułku niemoże powstrzymać
entuzjazmu i gromkim „Niech żyje" wita
swego Szefa pułku. Manifestacja ta na cześć
ukochanego Wodza powtarza się we wszyst
kich pułkach.
Pan Marszałek po przeglądzie podjeżdża
do podjum, przy którem oczekują Go usta
wieni w jeden szereg generałowie-inspektorry Armji, Wiceministrowie, dowódcy bry
gad kawalerji, oraz attaches wojskowi. Po
krótkiem przywitaniu Pan Marszałek wraz
ż generalicją i przedstawicielami Rządu uda-je się do specjalnie w tym celu zbudowa
nych namiotów w parku Juwenja, gdzie od
było się dla zaproszonych gości śniadanie.
W tym czasie pułki przegrupowywują się
do defilady.
Po śniadaniu Pan Marszałek pieszo uda

je się na podjum, gdzie oczekuje na przy
jazd Pana Prezydenta Rzeczypospolitej.
W 'kilka chwil później przybywa Pan
Prezydent, zajmując lożę honorową. Pan
Marszałek salutuje Pana Prezydenta i daje
znak do rozpoczęcia defilady. Płyną pułki
szwoleżerów, ułanów i strzelców konnych,
pręży się wszystko pod okiem Wodza i ra
dość oraz wzruszenie ogarnia widzów na
prezencję naszych kawalerzystów.
Wygląd koni robi jaknajlepsze wrażenie.
Wśród attaches wojskowych poruszenie.
Słychać głosy: „Skąd oni wzięli tyle znako
mitych koni"... „to niemożliwe, żeby te
wszystkie konie były w Polsce wyhodowa
ne“... „konie mają jednolite, jakby pocho
dziły z jednego stada".,.
Słowa te napawają nas dumą. Przecie
to mówią fachowcy, ludzie, którzy widzieli
liejedną wspaniałą defiladę i niejeden defi
lujący pułk kawalerji.
Zdania te i uwagi wymieniane były mię
dzy attaches zagranicznymi. To nie były
słodkie słówka „na eksport", ale istotne,
objektywne uwagi, przeznaczone „dla sie
bie". Coprawda wrażenie było tak potęż
ne że trudno, aby nie wycisnęło z ust naibardziej powściągliwych słów zachwytu,
12 pułków kawalerji, 10.000 koni, o znako
mitej prezencji. Nietylko konie z poszczę-
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gólnych szwadronów, ale nieraz i z całych
pułków dobrane według maści, najwyżej z
inałemi odcieniami. To musiało zrobić wra
żenie na najbardziej odpornych.
-Przyjmujący defiladę Marszałek Piłsud
ski patrzył się z prawdziwem zadowoleniem
ua doskonałą postawę żołnierzy, na wspa
niały wygląd koni. Z surowych, powściągli
wy eh ust Wodza padły słowa wielkie; po
chwały. Panu Marszałkowi podobał się za
równo wygląd, jak i budowa koni. Tam na
Błoniach Krakowskich widać było jak na
dłoni jak wspaniałe wyniki dała konsekw entna polityka departamentu chowu koni
Ministerstwa Rolnictwa, kierownictwa
Remontu M. S. Wojsk, i związków
hodowlanych oraz odpowiednia se
lekcja konia pełnej krwi. Naocznie
przekonaliśmy się, jak wielkie zna
czenie mają odpowiednio prowadzone
wyścigi konne dla poprawy stanu po
głowia końskiego. Najzłośliwsi kry
tycy" wyścigów, laicy, w pojęciu -któ
rych każdy koń byleby miał czte
ry nogi, głowę i ogon może być
stalionem — otworzyli oczy i... u-
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Jakże mądre były słowa, wypowiedziane
ongiś przez Napoleona III: „dajcie na na
grody wyścigowe, a będziecie mieli dobre
konie!“
Defilada skończona.
Jako następna część uroczystości, odby-
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Zaraz po nabożeństwie zebrani w Kate
drze udali się w celu zwiedzenia pamiątek
po Królu Janie III. Wśród całej masy cieka
wych i drogich pamiątek, nagromadzonych
w kilku salach specjalnem zainteresowaniem
zwiedzających, cieszył się z pietyzmem oglą

ŚWIĘTO
KAWALERJI
POLSKIEJ
w KRAKOWIE

sta.

Defilada 7 pułku ułanów.

Szwadron honorowy 20 p. ułanów
im. Króla Jana III-go.

1 Pułk Szwole
żerów podczas
przemarszu
przezj Kraków.

Rzeczywiście działalność stadnin, wyse
lekcjonowanych, dzięki wyścigom, setek ogierów pełnej krwi ang. i czystej krwi arab
skiej, dała po kilkunastu latach wyniki zna
komite — polska kawalerja jeździ na ro
słych koniach o dobrym pokroju, koniach
prezentujących się pięknie i sprawnych.
Różnica na korzyść w porównaniu do lat
ubiegłych — ogromna.
Należy tylko nie przestawać w usiłowa
niach, konsekwentnie pracować, i dążyć po
wytkniętej linji, a za lat kilkanaście kawa
lerja polska jeździć będzie na koniach naj
lepszych w Europie. Pamiętajmy także o
jednem, że nawet chwilowe, krótkie „obni
żenie lotu" z hodowli konia — to grozi
obniżeniem poziomu, a nawet załamaniem
na długie lata.

ło się złożenie hołdu prochom Króla Ja
na HI.
Na dziedzińcu przed katedrą zebrał się
złożony z generalicji i dowódców brygad
kawalerji oddział który pod dowództwem
Pana Marszalka pomaszerował do krypty
Króla Jana III. Po podaniu rozkazu „Bacz
ność" baterja oddała 21 strzałów armatnich
i jednocześnie rozkołysały się dzwony całe
go Krakowa z potężnym „Zygmuntem" na
czele.
Oddział złożony ze szwadronów: 1 puł
ku szwoleżerów, 7, 15 i 20 pułku ułanów
sprezentowały broń. Orkiestra odegrała
hymn narodowy. Następnie Pan Marszałek
przeszedł do Katedry na nabożeństwo cele
browane przez ks. arcybiskupa-metropolitę
Sapiehę.

dany i odczytywany rozkaz wydany przed
250-ciu laty przez Króla Jana HI — na
kazujący koncentrację wojsk w Krakowie.
O godz. 17-ej odbył się w kasynie gar
nizonowym obiad wydany przez Pana Mar
szałka dla oficerów biorących udział w de
filadzie. Obiad ten w miłym, niefrasobliwym
nastroju, wśród owacji dla Pana Marszałka,
przeciągnął się do godz. 19-ej.
O godz. 21-ej gen. bryg. dr. WieniawaDługoszowski w obecności Pana Prezydenta,
oraz całego korpusu dyplomatycznego wy
głosił w teatrze miejskim odczyt o „Odsie
czy Wiedeńskiej". Niemilknące oklaski były
gorącem podziękowaniem za odczyt wygło
szony ze swadą, zakrapiany tęgim żołnier
skim dowcipem.
Jako zakończenie uroczystości o godz.
22-ej odbył się raut wydany przez Pana
Prezydenta na Zamku Wawelskim. Raut
zgromadził około trzech tysięcy osób z po
śród elity krakowskiej, oraz oficerów biorą
cych udział w defiladzie.
Trzeba podkreślić na zakończenie wybit
ny entuzjazm, oraz gościnność krakowian,
jaką okazywali swoim gościom w czasie ich
pobytu w Krakowie.
Uczestnicy „Święta Kawalerji" długo bę
dą nosić w pamięci i w sercach niezapo
mniane chwile spędzone w podwawelskim
grodzie.
Hodowcy zaś polscy mogą być dumni ze
swej pracy organizacyjnej i osobistej, która
wydala piękne owoce w postaci wysokiego
gatunku konia wojskowego, który na kra
kowskiej rewii wzbudzał zachwyt i... za
zdrość cudzoziemców,
Z.

■
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Handicap Krakowski. ELITA (Illuminator—Electra), półkrwi, wł. i hod. K. Wodzińskiego, bije pod ż. Fomienko Janczara III, Tęczę II i in.

Z DEKADY
Ważniejsze lub ciekawsze wyścigi w dnie powszednie. — Dwa duże handicapy. — Nagr. Janowska i Genova. — Wybijające się
dwulatki oraz debiutanci, — Nagrody sprzedażne, — Fridland. — Jeszcze słowo uznania dla Jawora. — Nagroda Widzowa,

Pierwsza w sezonie sprzedażna nagroda dla dwulatków (wto
rek 3 października) — 5.000 złotych, zakończyła się pewnem zwy
cięstwem klaczy Karasu, stajni Golejewko. Jako klacz sprowa
dzona do Polski po 1 listopada 1931 r. niosła ona + 4 klg. nad
wagi, lecz z tytułu niższej oceny „spadło" jej 3 klg. W szacunku
2.100 zł. przeszła ona do stajni p.i Makowskiego. Gonitwę o
nagr. 3.000 zł. wygrał będący w pełnej formie Jumar p. Persona,
przebywając dystans 1,800 mtr. w bardzo dobrym czasie V52“.
Jarosław, który dostawał od zwycięzcy 3 klg. ulgi wagi — nie mógł
go zaatakować i był drugi o 3 dł. Meta była trzecią, a daleko
z tyłu wstrzymywany Pitigrilli, który niestety po wyścigu okazał
się kulawy (pędna). Dobra Kurkuma st. Golejewko (Harlekin i Bavarde po Eider i Campo Formio) wygrała cantrem gonitwę II kat.
dla dwulatków. Córka Büvesz'a i klasowej Fergany — Lorraine
doszła do porządku i formy i zwyciężyła łatwo Kajanę, Heliodora i Ferrato (III kat.). Żokej Fomienko wygrał tego dnia 3 wy
ścigi: na Lorraine, na ogierze Hogarth oraz na Szarfie.
We środę (4.X) Troja II c. Palii wygrała drugi z rzędu wy
ścig, przyczem dosiadający jej ż. Nowak otrzymał naganę za zbyt
nią pewność siebie, która o mały włos nie pozbawiła go zwy
cięstwa. Syn stayer'a Tena — Chojrak, który w ostatnim wyści
gu zbyt późno finiszował, nabrał już pewnego doświadczenia, ru
szył dobrze od startu i prowadząc cały wyścig, wygrał o 8 dł. od
debiutującego Esdrasą, stajni Ktery-Szepietów. Doskonałego po
chodzenia Mrzonka (Mab Jong i Hohe Sonne z tej samej linji
żeńskiej co znakomity og. Herold) po ostatnim wyścigu, w któ
rym była trzecia, również poprawiła swą formę i zdobyła nagr.
III kat. o szyję od Hurona.
Wyścig starszych flyer'ow (I kat., 1.300 mtr.) wygrał szybki
Agryppa, którego (o szyję) nie zdążył złapać Dalaj Lama. Ten
ostatni byłby zapewne wygrał gdyby nie zderzenie w wyścigu,
zderzenie, w którem Dalaj Lama był współwinowajcą. Agryppa
prowadził z miejsca do miejsca i wygrał w 1‘20". Eros II był
dalszym wykładnikiem doskonałej formy stajni lesznowskiej i w
gon. III kat. obronił się Litce,
Nagroda 7.000 zł. dla dwulatków (czwartek 5.X) zakończyła
się porażką Macedonji, która wyraźnie nie znosi ciężkiego, lub

choćby trochę śliskiego (jak tego dnia) toru. Nie podążała ona
z początku za polem i chociaż na prostej nadrobiła sporo terenu,
lecz zwycięskiej klaczy Kadmea (Harlekin i Rosenmaid po Tuki)
dogonić nie zdołała. Wyścig II kat. na dystansie 2.800 mtr. wy
grała w ciężkiej walce Gracia (Harlekin), trzyletnia klacz, idąca
z 2 kg. ulgi pod żokejem Painter — utrzymując o szyję pierwszeń
stwo przed Kolczugą, która mocno finiszowała, i Ercole. Grazia
wykazuje dość wyraźne zdolności stayer'a, lecz stwierdzić trzeba,
że w tym wyścigu wszystkie konie były kompletnie skończone,
Czas 3 07"X.
Klasowy ongiś Dżems, który, niestety, już od dłuższego
czasu ma do czynienia z nogami, po pierwszym złym wyścigu —
nie miał obecnie zbyt wiele roboty z pobiciem Laweny i Ins ta
ra w gon. III kat.
Piękna, słoneczna sobota (7.X) i dwa wartościowe handica
py sprawiły, że publiczność przybyła bardzo licznie i na torze
panowało ogromne ożywienie. Hand. Krakowski (6.000 zł., 1.600
mtr.) zebrał tylko sześć trzylatków — pole nadspodziewanie ma
łe. Najwyższa waga w polu Janczar III poprowadził wyścig —
lekkie wagi nie łatwo za nim podążały. Na prostej zawiązała się
wałka, która stwierdziła,że handicaper należycie wywiązał się z
zadania. Wydawało się, że Janczar III doprowadzi wyścig do
końca, lecz w ostatniej fazie wyścigu żok. Fomienko, wykorzystu
jąc 1 ki klg. ulgę wagi klaczy Elita (Illuminator), błyskawicznym
spurtem zaskoczył i minął Janczara UH. Najlepsza tegoroczna
klacz półkrwi, zwyciężczyni Derby w Lublinie, pokazała, że może
galopować i z końmi pełnej krwi — ku zrozumiałemu zadowoleniu
jej hodowcy p. Kazimierza Wodzińskiego.
Hand. Leszna (6.000 zł., 2.100 mtr.) dla czteroletnich i star
szych koni był lepiej obsadzony — dziewięć koni przyjęło wagę.
Zwyciężyła najwyższa waga w polu F ammina (+ 3 kg.) — zwycię
żyła pewnie; lecz niewiadomo czy nie oddałaby ona pierw
szeństwa ogierowi Dam, który był drugi, a który przez niefortun
ną jazdę stracił kilka dobrych pozycji w wyścigu i finiszował
stanowczo za późno.
Kapitalny wyścig I kat. dwulatków przyniósł porażkę Fu
gasa. Ogier ten szedł doskonale i zdawało się, że zdąża, jako
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try w środku. Na przedostatnim zakręcie ż. Gill na Genovie zna
komicie poprawił swą pozycję i znalazł się w pierwszej grupie
koni. Przed ostatnim zakrętem pobity został Kazbek. Ferrydor
V kateg.
wyszedł pierwszy na prostą, lecz tu narówni z nim znalazła się
idąca po zewnętrznem kole Genova. W tej chwili z pomiędzy
Nagroda im. J. Fanshave (25.000 zł., 1.300 mtr.) pierwsza
tych
dwóch koni wyszedł Gentry, minął obydwa i poszedł naprzód,
próba porównawcza między dwulatkami i starszymi końmi miała
jako pewny, wydawało się zwycięzca; na ostatnich 100 metrach
dość dziwną obsadę, gdyż ani jeden trzylatek nie przyjął w niej
zaatakowała go jednak ponownie Genova. Zawiązała się walka,
udziału. Był to wyścig, jak stworzony dla Arnolda, lecz nie był
w której cal po calu zaczęła brać udział Genova. Gentry, wi
on na wiosnę „manażowany" szczęśliwie, i niestety, skończył się
dząc,
że nie da rady, uciekł się do swego zwykłego środka obro
zkyt prędko. Usprawiedliwiając swe doskonałe wyścigi na krót
ny: chwycił Genovę za łeb zębami i tern do reszty przypięczętokich dystansach, prowadził świetnie Agryppa (5 1.), który wziął
wał swój los, gdyż wyszedł z tempa i klacz pobiła go pewnie choć
tempo 18—30. Za nim podążała 4 1. Bibi Hanum i 2 1. Hazard.
tylko o szyję. Ciekawe jest, że Gentry w środku wyścigu, mija
Po wyjściu na prostą Hazard minął starsze konie, lecz w tym czany nie ucieka się do nielojalnych metod wałki, natomiast na fi
sie po zewnętrznej stronie wyszedł prowadzony b. spokojnie przez
niszu już po raz drugi (pierwszy raz w nagr. Fils du Vent), usi
Góreckiego, idący na rzut Mat i zwyciężył Hazarda pewnie, choć
łuje zastępować nogi... zębami. Genova wygrała odpowiednik te'
tylko o łeb. „Ciągły" Hazard jeszcze w ostatniej chwili odrobił
nagrody — Wielką Warszawską w r, 1932 i teraz już ostatecznie
w stosunku do Mata sporo terenu. Mat potwierdził, że
potwierdziła swą bardzo wysoką wartość, tembardziej, że ustano
jest obdarzony znączną szybkością — Hazard zawsze biega, jak
wiła ona rekord szybkości w tej gonitwie. Do tej pory najlepszy
stayer. — Trzeci był Jawor, tuż za nim Agryppa i Bib i Hanum,
czas zarejestrowano w r. 1920 kiedy Menzala wygrała w 3‘01“%.
a ostatni dwuletni Farinelli. Czas ogólny 1 ‘20“. Wyścig ten
W <r. b. Genova zwyciężyła w
stwierdził, że Mat i Hazard górują
równe
3 00"
(50—32—32%—
wyraźnie nad pozostałymi dwu
32%—33). Żokej Gili przejechał
latkami, które nie zaryzykowa
na Genovie znakomicie i dał
ły na szerszą skalę walki z koń
wartościową próbkę swych umi starszymi. Czy dwulatki są
miejętności.
wysokiej klasy, tego nagroda im.
Z koni pobitych, podkre
Fashave zazwyczaj me wskazu
ślić trzeba dobry wyścig Linje.
Stwierdziła ona tylko, że
coln'a, który cały czas trzymał
dwulatki nie są złe.
się
w czołowej grupie koni i na
W nagr. Janowskiej im.
końcu znalazł się w zwycięsk-ej
Marszałka Piłsudskiego — tylko
trójce. Zupełnie źle biegał Hel,
jeden koń, a mianowicie Jago
którego starczyło tylko na 2,000
da, niósł nadwagę — plus 1 kg.
mtr. — od stajen był ,uż bezna
za wygranie nagr. Liry. Wage
dziejnie wysyłany. Dla Kazbeka
normalną niosły: Gentry, Geno
towarzystwo okazało się zbyt
va i Hel, zaś pozostałe Kazbek,
mocne. Jagoda i Kuternoga nie
Ferrydor, Kuternoga, Karin i Lin
figurowały w wyścigu ani przez
coln miały — 2 klg. ulgi wagi
chwilę.
Rezultat wyścigu brzmi, jak na
Bezpośrednio po rozegra
stępuje:
niu nagr. Janowskiej — wyścig
Nagroda Janowska imienia
III kat. dla dwulatków wygrała
Pierwszego Marszałka Polski Jó
również
stajnia Łochów i ż. Gili
zefa Piłsudskiego 40.000 zł. dla
JAWOR (Fils du Vent — Azalia) zwycięzca nagrody 5.000 zł. i trzeci
klaczą
Garonne,
która jest wnucz
3 1. i st. og. i ki, wszystkich kra
w nagr. Fanshave, wł. st. „Alba".
ką
Gaff.
Zatem
„ciotka" —
jów. Za każdą nagr. wart. 30.000
Genova święciła wielki tryumf, „siostrzenica — Garonne, mały
zł. + 1 kg. nadwagi; wart. 40.000 zł. + 2 kg. nadwagi; wart.
a wartość importowej z Anglji Gaff, matki Forwarda, raz jeszcze
50.000 zł. + 4 kg. nadwagi; wart. 80.000 zł. + 6 kg. nadwagi.
została zaakcentowana.
Nadwagi za wygrane akumulują się do 8 kg. Które nie wygra
ły 15.000 zł. otrzymują — 2 kg. ulgi wagi. Konie zagraniczne,
Genova kl. gn. ur. w 1929 w st.
które przekroczyły granicę Polski po 1 .XI. 1931 roku niosą pozaVillars
Gaff
tem + 4 kg. nadwagi i z ulgi wagi korzystać nie mogą.
Sunstar
Sospel
Javelin
Clovelly
Dystans około 2.800 mtr.

)atwy zwycięzca do mety, gdy potężny finisz ż. Michalczyka na
Toreadore pozbawił ,go zwycięstwa o łeb. Syn Torelor. popra
wia się od wyścigu do wyścigu. Eclair wygrał dowolnie gonitwę
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Ogólna suma nagrody 61.600 zł., z których dla wł. I-go konia
40.000 zł., dla hod. 4.000 zł.; dla wł. H-go konia 12.000 zł., dla
bod. 1.200 zł.; dla wł. Iii-go konia 4.000 zł.; dla hod. 400 zł.
Genova kl. gn, st. „Łochów“, po Villars i Gaff, hod. Kreso
wej Spółki Hodowlanej, 1, 4 (tr. tr. S. Gruszka), ż. Gili, 60 kg. 1.
Gentry og. gn. st. „Natalin", po Bafur i Aquamarine, hod.
Alfr. hr. Potockiego, 1, 3 (tr. tr. S. Żuber), ż. Pasternak, 57 kg. 2.
Lincoln og. gn. B. Hessena, po Villars i Celia, hod. W. bar.
Heydel, 1. 3 (tr. tr. St. Kowalski), ż. Klamar. 3.
Ferrydor og. gn. H. i J, Strzemińskich zagr. niem., 1. 4, 60 kg.,
ż. Stasiak, 4.
Dalsze miejsca zajęły: Kazbek (60 kg. ż. Jednaszewski), Jago
da (56 kg., ż, Nowak), Kuternoga (56 kg., ż. Czernuszenko), Hel
(62 kg., ź. Jagodziński) i Karin (53 kg., ż. Fomienko).
Po doskonałym starcie prowadził Kazbek, mając obok sie
bie Ferrydor a i Lincoln'a. Genova i Jagoda szły na końcu, Gen-
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Duży tryumf święcił tego dnia Villars: przychówek po nim
zajął pierwsze i trzecie miejsce w głównym wyścigu, a pozatem
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nienia się na całym dystansie, cantrowały na 2/3 dystansu i spro
Frajer wygrał gon. III kat., a Rewir — 0 kategorji, bijąc Illumiwadziły rozgrywkę do wyścigu na 1.600 mtr. W tych warunkach
natę.
Genova (+ 4 kg.), oczywiście wyścigu na speed przegrać nie mo
Letnie słońce przyświecało wyścigom we wtorek (10.X). Po
gła i nie przegrała. Wszyscy jeźdźcy przyjęli taktykę... dogodną
la były naogół duże. Nagroda 3.000 zł. pozwoliła nam obejrzeć
tylko i jedynie dla Genova y. Ale może to i dobrze, bo w re
po raz drugi w sezonie jesiennym Imperatora. Biegał on dużo le
zultacie wygrał bezwzględnie najlepszy koń w polu, choć w bar
piej niż pierwszy raz, ale uległ bardzo rozważnie i dobrze pro
dzo słabym czasie 5‘50“% —• gorszy zrobił tylko Carramba i (po
wadzonemu, 3 let. ogierowi Jarosławowi (ż. Jagodziński), za któ
błocie) Zaporożec. Drugim był Maraton, trzecią Kolczuga, któ
rym przybyły 3 1. Egon, 3 1. Kinkadżu. Wogóle ż. Jagodziński
ra w ostatnim skoku pobiła Firleja. Ten ostatni, rzecz prosta,
jeździł tego dnia wybornie i wygrał cztery wyścigi: na Jarosła
również stracił dużo na tern spacerowem tempie i nie miał
wie — główny wyścig, na Libacji (IV kat., 1.300 mtr.), dalej na
możności ujawnić swych zdolności stayera.
Bastylji — pięknym finiszem od wcale niezłej Klaudji, wreszcie
Sprzedażny wyścig dla dwulatków (5.000 zł., 850 mtr.) na Talarze
Debiutujący dwuletni Wotan (Villars) zupełnie pewnie pobił
(Harlekin i Talassa), którego na przetargu kupił p. Dydyński w
Marengo II, który bardzo źle rusza i potrzebuje się rozejść. Część
cenie 3.050 zł. (szacunek w wyścigu 2.100 zł.). Obadwa zatem
publiczności niesłusznie wyrażała swe niezadowolenie jeźdźcowi
najcenniejsze wyścigi dnia wygrały „Harlekiny“: Jarosław (3000 zł.)
Marengo II — koń zrobił pewien postęp i trudno jeszcze było
i Talar (5.000 zł.). Wcale dobrze wypadł debiut dwuletniego
oczekiwać po nim lepszego wyścigu.
Manfreda (Villars i Franscati), który łatwo pobił Reklamę,
Gonitwa z płotami o nagr. 7.000 zł. na dyst. 4.000 mtr. (niedz.
Prince Galahad a i inne konie w wyścigu III kat.
15.X) zebrała pole złożone z 7 koni pod jeźdźcami-gentlemen‘ami.
Wyścig rozegrany był bardzo dobrze, jeźdźcy trzymali się blizko
W środę (11 .X) bardzo dobre wyścigi zrobiły dwa dwulatki:
siebie, konie skakały dobrze i tempo wyścigu nie pozostawiało
Hogarth (Öreg lak i Heure Bleue po Balthazar po wygraniu
nic do życzenia. Zwyciężył p. Antropow na ogierze Lopek (Mości
gonitwy najniższej kategorji — przeskoczył II kat. i wygrał łatwo
Książę) w czasie 4‘52‘‘, bijąc w walce og. Jar i kl. Tuberosę.
gon. I kat. od Kurkumy, która uchodzi w stajni za dobrą klacz.
Siedem dwulatków wystąpiło do
Moloch (Torelore — Fortuna po
walki o nagr, Widzów a (12.000
Manton) łatwo zdobył wyścig
II kat., bijąc Hamilcar a i Bel
zł.): była to pierwsza poważ
grade,
niejsza próba dla koni, które
W nagr. I kat. na dystan
błysnęły pewnym talentem w
mniejszych wyścigach. Wygrała
sie 2.200 mtr. Burzan dowiódł,
b. pewnie Kadmea st. Gołejewże powrócił do formy, zwycięża
jąc — mocno „jechany" — So
ko, drugim był Fugas, trzecią
Macedonja i tuż blizko Torieabótkę oraz Minerwę. Dżems za
dore. Wynika z tego, że Kad
wiódł i nic dziwnego, że zawiódł
— dawna klasa przy jego stanie
mea jest jednym z lepszych na
nóg, już nie dojdzie do głosu.
szych dwulatków, a także że ositatni wyścig na Fugasie, żok.
Sprzedażną nagr. 2.500 zł. wy
Pasternak przegrał do Toreado
grał 3 1. Korund ze st. „Natare przez zbytnią pewność siebie.
lin" i oszacowany na 1.200 zł.,
Linja żeńska klaczy Kad
nabyty został za 2.000 zł. przez
mea jest wybitna: Rosatys jest
p. Wacznadze.
prababką znakomitego ogiera
Fridland (Double Up) wy
Gainsborough. Poizatem ma ona
kazał raz jeszcze, że jest jed
nym z lepszych dwulatków tego
cenny inbireed na St. Simon'a
Przed gonitwą.
rocznych, zwyciężając (w czwar
oraz rzadki inbreed na og. Fli
Na przodzie jeden z najwybitniejszych dwulatków tegorocznych
tek 12.X) w gon. a nagrodę
bustier, którego synem jest TraMAT (Mah dong — Garonna po King's Idler).
7.000 zł. na najkrótszym dystan
ćhenberg.
sie 850 mitr., które przebył w 52"%. Lorraine i Maja III zajęły dal
Kadmea kl. gn. ur. 1931 r. w st. Golejewko.
sze miejsca, Fridland wykazuje niezwykłą szybkość początkową
i staje fenomenalnie na nogi, lecz na prostej czasem nie utrzy
Harlekin
Rosenmaid
muje dość dobrze kierunku i ma tendencję do zarzucania się —
Fels
Tuki
to też nie jest koniem łatwym do jazdy.
Hecuba
Roseninsel
DD, GB.Z, GHP
DD, DL
Dzielny Jawor, aczkolwiek w batach, lecz pewnie obronił
się atakom Fandango II w gon. 5.000 zł., wygrywając o 1% dłu
gości, w dobrym czasie 1*40“. Tern więcej żałować należy, że
Jawor został na starcie w nagrodzie im. gen. Sosnkowskiego. Je
śli się zważy, że 5 dni temu był on trzeci w nagr. im. Fanshave,
jeśli sobie uprzytomnić, jak odpowiadał on teraz na wezwanie
swego jeźdźca — to uznać trzeba Jawora za pierwszorzędnego
konia i żywić nadzieję, że znajdzie to odpowiedni wyraz przy za
kupie ogierów do Stad Państwowych: wychowanek Kozienic po
winien być jednym z tych, którym się należy poważniejsze wy
różnienie.
Dwuletnia Maskota (Villars), po dwóch słabych wyścigach,
biegała znowu lepiej wygrywając gonitwę II kat. i przeszła do
kategorji „górnej".
Najciekawsza próba dystansowa — gonitwa o nagr. 20.000 zł.
im. ks. ks. Lubomirskich (sobota 14.X) straciła w r. b. na warto
ści przez wadliwe rozegranie jej. Konie korzystające z ulgi wagi,
zamiast zmusić konia niosącego nadwagę (Genova) do wyciąg-
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DZIKÓW. Stawka koni po Maaz xx. Obok długoletni, zasłużony koniuszy p. Frayer.

WYSTAWA KONI WE LWOWIE
Wystawa koni we Lwowie 22—24 września zakończyła cykl
wystaw remontowych, jakie się odbyły w roku bieżącym.
Wystawa ta przyniosła parę ciekawych refleksy), któremi
pragnę się podzielić z czytelnikami „Jeźdźca i Hodowcy".
Pierwsza z nich — to spostrzeżenie, chyba słuszne, że ho
dowla konia remontowego, u większej własności w Małopolsce
Wschodniej, kurczy się i nie postępuje naprzód. Konie dworskie,
jakie widzieliśmy na wystawie nie są lepsze, a może nawet gor
sze niż łat poprzednich. Z rozmowy z miejscowymi hodowcami
nie wyczuwa się pędu, rozmachu, jaki cechuje np. Wołyń czy
Polskę środkową w zakładaniu nowych stad, poświęconych
produkcji konia typu wojskowego.

Jak witano we Lwowie Godolfina
Z ALKHADARA — 1854.
Na pierwszem piętrze okazałego domu, w obszernej sali,
którą możnaby nazwać raczej galerją, stało kilkanaście różnego
rozmiaru nakrytych stołów. W głębi — na roścież otwarte drzwi
wiodły po czterech schodkach do przybocznej komnaty, zajętej
przez dwa bilardy, ulubioną rozrywkę gości wykwintnej gospody.
Przychodnia na schodach jeszcze przyjmował gwar pszczel
nego rojowiska, powitania wchodzących, wykrzykniki zasiadłych,
dzwonkowy dźwięk szkła, głuchy brzęk talerzy, hałaśne odpowie
dzi i obwieszczenia usługujących, wystrzały szampańskich kor
ków, śmiechy, zaklęcia, przysięgi, zgiełkliwe uniesienia i szmer
półgłośnych wynurzeń.
Ku środkowi sali, wokół obszernego stołu, biesiadowało kil
kunastu młodych łudzi pod przewodnictwem kapitana Skałki.
Ci, łatwo można było poznać, przeciągnęli byli śniadanie aż
do obiadowej pory. Na stole, owdowiałym z talerzy, tułały się
suche ostatki uczty, po większej części wezwane na podnietę pra
gnienia. Nieustraszonym szeregiem ciągnęły butelki na miejsce
tych, które bez duszy znikały, próżne, pod stołem, czyli, jak Skał
ka nazywał — we wspólnej mogile różnorodnych trupów,
Za każdym kielichem przybywało wesołości, i gwar się
wzmagał.
Odbyto już przegląd miejskich plotek, kontraktowych wyda-

Zwracała również uwagę nieobecność na wystawie tych właś
nie większych stad, które nadają m. inn. ton remontowej hodo
wli dworskiej Małopolski Wschodniej, jak: Chodorów, Jagielnica, Kotodziejówka, Przeworsk, Zarzecze.
Natomiast garść hodowców w Małapolsce Wschodniej zaczy
na się poważnie interesować hodowlą półkrwi ściśle eiitowej,
próbując materjał hodowlany na wyścigach. Małopolska Wschod
nia wreszcie jest również ośrodkiem hodowli uszlachetnionego ko
nia włościańskiego, zorganizowanej w kołach hodowców koni.
Pionierem eiitowej hodowli półkrwi, wypróbowanej na torze,
jest w Małopolsce Wschodniej Kazimierz hr. Roztworowski z Hre-

rzeri, szczególniejszych wypadków gry .wyścigowych koni, zakła
dów, dowcipów, anegdot, polowań, pojedynków; Skałka zabierał
się do posetnego opowiadania o bójce Wilczka z Pruszakiem, gdy
wtem jeden z młodzieży, rozbujany w krześle, przerwał mu gromkiemi słowy:
— Na honor, kapitanie, znamy na pamięć waleczną wypra
wę, chociaż każdy jej szczegół codzień pod nowem światłem
nam się objawia. Lepiejbyś uczynił, tłumacząc nam, dlaczego, po
mimo obietnicy, Władyś nie stawił się na śniadaniu?
— Prawda!... zapewne!.,. Powiedz nam, gdzie podział się
Wilczek?... Co porabia?... dlaczego me przyszedł?
Skałka skrzywił usta, wytrzeszczył oczy, głowę między ra
miona zacisnął, dając poznać gestem, że nie ma odpowiedzi.
— Co w tej chwili porabia — odrzekł Juljusz, dobrze już
podchmielony — jasnowidzący mógłby wam tylko powiedzieć. Że
przyjdzie — nie wątpię. Musiała go zajść ważna przeszkoda.
— Przyjdzie — wieczorem, jutro!... jak się wszyscy rozej
dziemy. Przecież nie zapomniał, że na jego cześć wyprawiamy
śniadanie?
— Pamięta, doskonale pamięta — ciągnął Juljusz. Wszak
że mówiłem, że zapowiedział przybycie nowego członka do nasze
go towarzystwa.
— Prawda! — krzyknął kapitan, uderzając się w czoło —
przeklęta palka! Pamięć w niej wietrzeje, jak wino w odetkanej
butelce. Dziś zrana na własne uszy słyszałem: sam mówił mi.
że przyprowadzi gościa.
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Panikę. Porównywując babkę, matkę i wnuczkę, ustalamy potęgu
horowa, który niewielkiemi środkami uzyskał poważne wyniki ho
jące się pod wpływem umiejętnych połączeń z koniem pełnej
dowlane.
krwi, poprawianie się pokroju i wykrzyżowanie np. takiej cechy
Ponieważ hodowla hr. Rostworowskiego jest charakterystycz
konia krajowego, jak szablastość zadu (Hidalga). Jednocześnie
na i prowadzona w sposób jaknajbardziej odpowiadający możli
selekcja na dzielność również robi swoje — zdolność biegania jest
wościom szerokiego ogółu hodowców w Polsce — opiszę ją tu
wyłowiona i utwalona.
łaj pokrótce.
Więc zdolność biegania u
Hodowca z HrehoHidalgi ujawniła się w po
rowa postawił sobie za
cel produkowanie pra
łączeniu z Schalkiem, z
którego powstał og. Awidłowych ogierów pół
larm, który wygrał, biega
krwi angielskiej o obu
jąc z pełną krwią ok.
stronnym
rodowodzie,
15.000 zł.
wypróbowanych na torze.
Jego siostra Halka
Przerzucił on cały
dała, poza wymienioną
wyżej córką Schalka Pa
szereg klaczy — zanim
niką
o
modelowych
jedną z nich uznał za
kształtach, z Rattlejagodną być protoiplastką
ck'iem: 1) kl. Zadymkę
rodu.
(biegała i wygrała 800
Umiejętność i szczę
zł.), znajdującą się obec
ście hodowcy polega na
nie w grupie olimpijskiej
wyłowieniu z szeregu
w Grudziądzu; 2) Hejmatek, jakie wychował
nała — /również grupa aczy nabył, tej właśnie
limpijsfka w Grudziądzu;
perły, obdarzonej cecha
mi, które mają być
3) Hulaj Duszę II (wygra!
6000 zł.), nabytego na
uzewnętrznione i potęgo
wystawie do stad pań
wane, która da począ
stwowych, iza 4000 zl„
tek rodowi, wyróżniają
odznaczonego przez M.R.
cemu się, a z czasem na
i R. R. premlją 'hodowlaną
bierającemu rozgłosu.
Taką matką rodo
4 kat. w wysok. 750 zł.
Z Wystawy we Lwowie.
W ten sposób ho
wą półkrwi stada w HreOd lewej: Erwin Bohosiewicz, v. prezes Związku H. Małopolskiego K., inż. Jan
horowie jest Hidalga, Grabowski, Wt. hr. Piniński, prezes Małop. T-wa Zach. do H. K, i Związku H.
dowca cel swój osiągnął,
córka Hidalgo XX, syna
Małop. K„ Kazimierz hr. Rostworowski.
kraj zaś uzyskał cenne
Blocksberga XX (Dunugo ogiera o wszystkich
le XX) od klaczy po 363 Przedświt 1-14.
walorach, doskonałego reproduktora półkrwi, z rodu żeńskiego
Ta głęboka, rozłożysta gniada klacz o wielkich linjach w
zwracającego uwagę.
typie węgierskiej klaczy półkrwi dała w r. 1920 po anglo-arabie
Z roku tego rosną:
Star of Hanower kl. gn. Halkę, ta zaś z Schalkiem XX ki, gn.
od Hidalgi 1 rocz. kl. Hania (Schalk XX), sys. kil. Iieksa (Bally-

— Kogóż takiego?
— Nie wymienił; dodał tylko, że nowy koleżka należy do
jednego z najznakomitszych rodów.
— Bahl... drwił sobie, żartował..
— Bynajmniej! Słowem honoru ręczył za prawdę; przysię
gał, że gość z głęboko szlachetnej krwi, że sam cesarz nie odmó
wiłby mu pochlebnego przyjęcia.
— Widziałeś go na własne oczy, kapitanie?
— Nie; nikt go jeszcze nie widział ani we Lwowie, ani na
wet w Wiedniu.
— Nikt?
— Żadna żywa dusza: nikt, co się nazywa. Powtarzam sło
wa Władysia.
— Cha, cha, cha!... Wyśmienity żart!... Jakąż drogą perso
nal przedarł się do Galicji? Przecież nie spadł z obłoków?...
Gdzie mieszka: we Lwowie, w powietrzu, na chmurze, pod któ
rym numerem?... Ach, kapitanie! umrzesz na łatwowierność!
Skałka chciał odeprzeć zarzut, gdy wtem na dole domu, a
wkrótce potem — na schodach, wszczął się niewypowiedziany
łoskot. Trzęsły się okna, dzwoniły szyby, drżała posadzka, chwia
ła się budowa; słychać było przeraźliwy łom desek i huk ciężkich
uderzeń, niby na okręcie wśród nawałnicy daleki głos gromu.
Lud kupił się na ulicy i, rzecz dziwna, wesołe podnosił
okrzyki. Obecni umilkli, osłupieli na chwilę. Zanim atoli kilku
bliżej siedzących dośpiało poskoczyć ku progom, drzwi z trzaskiem
się otwarły.

Wszyscy rzucili się ku wejściu.
Z parskającemi nozdrzami, z zadziwionem okiem gazełli, po
kazała się naprzód piękna głowa konia, a tuż za nią — jeź
dziec i reszta ciała zwierzęcia, niepospolicie wytwornych kształ
tów.
Grzmot okrzyków, jakby z jednej piersi wyrwanych, rozbił
się o ściany i pędził na miasto:
— Hurra!... wiwat!... niech żyje!... — wrzeszczano na całe
gardło; miotano wgórę butelki, talerze, serwety, czapki, kapelu
sze; włażono na stołki, ściskano się nawzajem, odchodzono prawic
od zmysłów.
Szlachetne zwierzę, z wyciągniętą szyją, z rozdętemi noz
drzami, słuchało odurzającego łoskotu, przypominając sobie może
pierwsze wrażenia przeprawy z rodzinnej Brytanji.
Wilczek postąpił ku środkowi, niby posąg Marka Aureljusza; wyciągnął dłoń nad głowami tłumu, do stóp mu przypadłe
go; dał znak, że chce mówić.
Umilkli.
— Wdzięczen jestem — rzekł — za łaskawe przyjęcie, ja
kiego doznaje Lord Godolfin, którego mam zaszczyt przedstawić
szanownemu towarzystwu. Panicz ten jedzie prosto z Anglji;
wczoraj wieczorem przybył dopiero do Lwowa. Cieszę się, że
zaraz przy pierwszem spotkaniu nabędzie o Galicji korzystnych
wyobrażeń.
— Niech żyje Godolfin!... Zdrowie Godolfina!... Godolfin for
ever!... — krzyczano nazabój.
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neron XX); od Halki 2 let. kl. Harcerka (Luvaneran XXJ, 1 rocz. og.
zdobyła I nagrodę i medal srebrny. Obserwując od szeregu lat
Hugo® (Luvaneran XX), sysak Horoskop (Ballyheron XX); od Paniwystawę lwowską, w dziale hodowli włościańskiej upewniamy
b-* 2 let. og, Pandur (Luvaneran XX), 1 rocz. og. Protazy (Luvane
się, że posiada ona w Małopolsce Wschodniej silne podstawy
ran. XX), sys. og. Angur (Ballyheron XX).
przedewszystkiem organizacyjne. Dobrze pomyślany i sprężyście
Oto przykład żywotności rodu żeńskiego.
kierowany przez prezesa Władysława hr. Pinińskiego i vice-prePrzychówek ten jest lub będzie próbowany na torze — i je
zesa Erwina Bohosiewicza -Związek Hodowców Małopolskiego Ko
śli wyniki osiągane przezeń będą wzrastać crescendo, posiądzienia Półkrwi daje możność powstawania żywotnych kół powiato
ród koni półkrwi, z którego wywodzące się ogiery, muszą być
wych hodowli włościańskiej, kierowanych przez młodych ziemian.
wysoko cenione. Nie
oddających się tej pra
trzeBa się łudzić jedcy z umiejętnością i za
na-k, aby tak prowadzo
pałem. W ten sposób
na. hodowla elitowa pół
wytwarza się zdrowa
krwi mogła mieć po
atmosfera hodowlana i
wszechne zastosowanie.
szlachetna emulacja mię
Hodowca poświęcający
dzy dobrymi końmi, nie
si(? jej musi posiadać
zależnie od tego, czy
znajomość prądów krwi
zostały one urodzone w
i świadomość znaczenia
dworskiej stajni, czy
prób dzielności.
chłopskiej zagrodzie.
Ten rodzaj hodo
A włościańskie ko
wli specjalnie odpowia
nie
w
Małopolsce
da Małopolsce Wscho
Wschodniej mają nie
dniej i tam powinna
raz poważne tradycje.
ona być kultywowana.
Jeden z gospoda
Charakterystyczną
rzy np. zapewniał mnie,
dla wystawy lwowskiej
iż ma dowody, że rodzi
była przedstawiona tam
na jego hoduje konie
hodowla włościańska.
szlachetne od zgórą 100
Walczyło o palmę pier
lat. To też, że tradycje
wszeństwa między sobą
te są podtrzymywane,
i z hodowlą dworską 7
Grupa koni Koła Hodowców w Kołomyj).
a hodowla tego rodza
Kół hodowców; z Ja
ju — kierowana przez
rosławia, Kamionki Strumiłowęi, Kołomyji, Przemyślan, Sokala,
światłych ziemian małopolskich, niech mi wolno będzie w tern
Żółkwi i Żydaczowa.
miejscu podnieść zasługi tych skromnych, nie szukających roz
Koła te wystawiły 83 konie uszlachetnione krwią angielską
głosu, ale jakże wydajnie pracujących dla sprawy hodowlanej
i orjentalną, typu wierzchowego, przeważnie z udowodnionem po
działaczy, którzy kołami temi kierują.
chodzeniem, a niekiedy głębokim rodowodem.
Ideowa praca pp. Bohosiewicza, Głogowskiego, Szynaglów,
Konie włościańskie były sądzone zupełnie narówni z koń
Tyszkowskiego i inn. jest doprawdy dużej wagi, z punktu wi
mi dworskimi i nietylko wytrzymywały konkurencję, ale nawet
dzenia państwowego, a jako taka godna największego poparcia.
klacz Cacana po 465 Dahoman XVI-13 z Koła Przemyślańskiego
Na wystawę we Lwowie doprowadzono 204 konie, z czego

— Hej, wina, kieliszków!.,. Niech djabli go porwą, jaką -pięk
ną ma głowę!
— Co za oprawa oka!
— Szkoda, że trocka więcej nie osadzony na zadzie!
— Pleciesz! angielska krew, nie arabska. Widziałeś kiedy
konia wyścigowego, osadzonego inaczej?
— Ho-ho-hooo!... wiiiiwat Godolfin!
— Co mówisz: gdybyś miał takie nogi?
— Skoczyłbym z kościoła świętego Szczepana.
— Niech go nie znam, jak uszkiem strzyże!... Co za pierś!
Jak u trytona!...
— Niech żyje Godolfin!
— Zdrowie Godolfina w ogólności, i każdego z jego człon
ków po szczególe!
—
—
—
—

Cha, cha, cha!... wyśmienita myśl!... Zdrowie kopyt!
Niech żyje ogon!
I djamenty oczu!
I jedwab grzywy!

Takie wykrzykniki krzyżowały się, podczas gdy jeździec roz
dawał dokoła uściski dłoni i starał się odpowiadać na tłum zapy
tań względem ceny, miejsca urodzenia, podróży, rodowodu koHa, wieku i tak dalej.
Szampan tryskał strumieniem; za każdą butelką rozlegał się
okrzyk na cześć konia i jego właściciela.
Trzeba było podziękować.

— Hej, służba, podać mi Wilczka! — krzyknął bohater zgro
madzenia.
Pod tern nazwiskiem znany był w gospodzie ogromny kielich,
który z łatwością chłonął w siebie butelkę, a nawet i więcej.
Wilczek napełnił imiennika po brzegi, wspiął się na strze
mionach, podniósł kielich wgórę.
— Godolfin — rzekł — serdecznie dziękuje za życzenia i na
wzajem pije za zdrowie przyszłych wyścigowych współzawodni
ków i szanownych ich właścicieli.
To mówiąc, zbliżył naczynie do ust, chylił w tył głowę i nie
bawem suche dno obecnym pokazał.
Zagrzmiały oklaski, okrzyki, wiwaty.
— To niedość, Władziu! — wołał Skałka — jak cię ko
cham!.., słowo honoru!.., każdy za siebie! Od ciebie i za ciebie
przyjmujemy odpowiedź, Z Godolfinem jeszcze nie kwita!
Kilku z młodzieży uchwyciło konia za nozdrza, otworzyło
mu pysk, podczas gdy kapitan wlewał mu w gardziel bełkocącą
butelkę szampana.
— Brawo, kapitanie!... Niech żyje Godolfin i jego podcza
szy!
— To mi polska gościnność!... Niech zna Angielczyk, jak
u nas piją!
— Winem, owsem i solą ludzie koni niewolą!
— Niech milord pozwoli serwetą buzię sobie obetrzeć; zna
my się na wyspiarskich zwyczajach!
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zakupiono 112, płacąc ceny od 750—1610 zł., nie licząc dodatku
hodowlanego.
Nabyto koni W — 88, AK — 5, AW — 16, AL — 4, Mini
sterstwo Rolnictwa i Ref. Roi. nabyło wreszcie 8 ogierów: 1) Ta
lon rouge B. W. (Fils du Vent — Topola), peł ang., gn., lat 4 —
za cenę 5.000 zł., 2) Poseur (Harsona — Pacsirta Tl), peł. ang.
lat 3 — za 4.500 zł., 3) Irydjon (Fils du Vent — Fantazja) peł. ang.,
kaszt., lat 7 — za 3000 zł., 4) Laiglon (Harsona — Lady Prim),
pełń. ang., gn., lat 3 — za 3000 zł., 5) Finisz (King's Idler —
AssioutJ peł. ang., kaszt., lat 5 — za 2000 zł., 6) Hulaj dusza
(Ratlejack — Halka), półkrwi, gn., lat 3 — za 4000 zł., 7) Buczacz (Schalk — Bajka), półkrwi, gn., lat 3 — za 2.500 zł., 8) Ibn
Sund (Muezin — Bajka po Amura Ih), chow. w czystości krwi
arab., siwy, lat 6 — za 3000 zł.
Z ogierów tych zostały premiowane przez Min. Roi. i Rei
Roln.: Poseur i Hulaj dusza premją I kat. po 750 zł. oraz Buczacz — premją II kat. (500 zł.).
Na premję zasługiwałby jeszcze Talon rouge B. W„ najlep
szy eksterjerowo z nabytych ogierów — nie przyznano mu jej jed
nak, gdyż ogier ten został nabyty już z drugiej ręki, nie od ho-

BUCZACZ (Schalk — Bajka), 3 1. ogier sk. gniady, nabyty
do stad państwowych.

— Może piórka do zębów?
— Skąd wiesz, że Jego Wielmożność już po obiedzie? Bie
rzesz go za głodnego eleganta?
— Cha, cha, cha!... komedja, na honor! Skonać od śmie
chu!....
Milord tymczasem przeżuwał w myśli rozmaite uwagi. Obfi
te użycie napoju dość mu przypadało do smaku, chociaż poprawdzie byłby może wolał porto lub maderę. Zgiełk atoli, zamaszystość galicyjskiej gentry niemile raziły angielski takt w postępo
waniu i przyrodzoną oziębłość. Zaczynał się niecierpliwić, bił
w posadzkę kopytem.
Jeździec zrozumiał życzenie, cofnął trochę milorda, dotknął
ostrogą, ściągnął cuglami dogóry.
Godolfin wyprostował się, jak świeca, chwiał przedniemi
nogami w powietrzu, wypędzał na skórę sieć marmurowych żyłek.
Wilczek, pochylony na grzywę, obrócił go na tylnych no
gach, jak na panwiach, spuścił na ziemię, pogłaskał mu szyję i ru
szył ku wyjściu.
— Do widzenia! — wołano — obaczymy się na przyszłych
wyścigach!
— Goddam!... może też i nasze szkapy zdążą za tobą!
Milord perjodycznemi stępy rozbijał schody; czuć było za
kłopotane kroki i niepewne dudnienie tylnych kopyt.
— Rule Britannia! — krzyczano z francuskim akcentem —
cieśle i stolarze nie zginą przy tobie z głodu!
— Słowo honoru! Zabije się!... Słyszycie?... Poręcz pękła!
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TALON ROUGE B. W. (Fils du Vent - Topola), og. gn., lat 4,
nabyty do stad państwowych.
dowcy, którym był ś. p. Bogdan Wydźga, zmarły w r. z. Ten dodatni
wynik zakupów ogierów we Lwowie ^wskazuje wyraźnie na stałe
przeobrażanie się toru na Persenkówce na tor hodowlany i to za
równo w dziale pełnej krwi, jak półkrwi ang. i czystej krwi arabskiej.
Ze stad dworskich najlepszą stawkę koni przedstawiły dobra Dzi
ków, Zdz. hr. Tarnowskiego, które wystawiły 8 koni po Maaz XX.
Konie ,z Dzikowa odznaczały się jednolitością typu i do
skonałym wychowem. Wydawały mi się nieco gorsze niż przy
szłoroczne po Liege — tern niemniej górowały nad stawką 45
koni, wybranych do premjowania.
Dzików zdobył I—1, II — 3, III — 1, oraz medal złoty od M. RI nagrodę i medal złoty otrzymał wał. c. gn. Leń (830 Maaz XX—
Lekka po Mon droit XX), doskonale zbudowany, piękny koń
wierzchowy, o wydatnych ruchach, którego należy uważać za
championa wystawy.
Nagrodzone II nagrodą klacze: Wanda (Maaz XX — Wa
luta po 63 Gidran) i Bombka (Maaz XX — Bomba) wyróżniały się
b. korzystnie zairównoi budową, jak i ruchami.
Zarządzający stadem Dzików p. Frayer miał powód do za
dowolenia ze swych wychowanków.

—- Wszelki duch Pana Boga chwali!,.. Potknął się, padł!...
Hola!.,. Chodźcie tu!... Na pomoc!...
Wilczek już był na ulicy i wesołej czeredzie od ust prze
syłał pozdrowienia,

Koło hodowców koni w Przemyślanach.
Grupa klaczy po 465 Dahoman w Chlebowicach Świrskich
u p. Józefa Tyszkowskiego, prezesa koła.
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Kl. gn. CACANA (465 Dahoman — kl. po Dahoman)
I nagroda i medal srebrny.

Kl. CARKA (Dahoman XVI — 13 — Laszka).
Koło hodowców Przemyślany.

Pierwszą też nagrodą i medalem srebrnym odznaczona zo
stała kl. Greta (Turnalik XX — Quelle grue XX) p, Anieli OstoiaOs taszewskiefj oraz wspomniana wyżej kl. Cacana (465 Dahoman—
kl. po Dahoman) p. M. Kuszmiera, przedstawiająca typ doskonałe’1
orjentalnej klaczy stadnej.

P. Urbańska Marja z Tartakowa przedstawiła grupę remont
w typie cięższej półkrwi przeważnie po 299 Gidran. Ze stawki
tej wał. kaszt. Dukat (299 Gidran — Alfa II po 290 Gidran) uzy
skał II nagrodę i medal bronzowy, jako typ AK.
Poprawne też konie pokazali: hr.’K. Krasicki z Bachórca—dwie lii
nagr. za wał. Lotos i Lewiatan (medal bronz.), oba po Cabinet noir XX,
dr. M. Lisowiecki z Chłopic — III nagr. za wał. Cesar (Emir-o—Kara 1
po Bodito XX), p. R. Kruszewski z Chorobrowa — III nagr. za wał.
Pieszczoch (White Abbey XX — Pieszczotka X po De Patria XX) i in.
Koło hodowców w Jarosławiu miało ikonie po Bambocheur XX; III nagr. uzyskał wał, Cezar (Bambocheur XX — Ku
kułka po Nonius X) p. A. Mazurkiewicza.
Koło hodowców w Żółkwi wystawiło produkty przeważnie
po ogierze państw. Umid XX, 343 Przedświt, 514 Amurath. Wy
różnione wszakże HI nagr. zostały kl. Pinia (Kolonista — Zośka
po Amurath Gidran-o) oraz kl. Fedorja (Fedorius XX — NN).
Koło hodowców w Kołomyj! — zademonstrowało nam konie
po różnych ogierach; III nagrody zdobyły: wał. Lagos (Emir XX —
Milka) p. W. Heucherta i wał. Luty (Koheilan I-oo ,— Dacha-o),
p. Er. Bohosiewic-za z Podhajczyk.
Z większych stad jeszcze przedstawiały konie do premio
wania: Niemstów p, Zdzisława Avenariusa, Tuligłowy p. St. Bała,
Horodenka — dyrekcja dóbr, jednak nagród nie uzyskały.
Nie stawały natomiast do konkurencji stada: Sawczyn, Marji
hr. Platerowej, Cząbrów — p. Józefa Cieńskiego, Putiatyńce —
p, Klemensa Torosiewicza, Pomorzany Jerzego hr. Potockiego,
Kurowice, Alfreda hr. Potockiego.
Sędziowali: płk. Stefan Dembiński, inż. Tadeusz Filipowicz,
inż, Jan Grabowski.
G,

Kl. Bombka (Maaz xx — Bomba) stada Dzików, II nagroda.
Stado Sieniawa — ordynacja <ks. Czartoryskich wystawiła
stawkę remont po Postumus XX, z których II nagrodę i medal
bronzowy uzyskał wał. Eros (Postumus XX — Etelka X po Ja
wor XX), typ huntera.

Wał. gn. EROS (Postumus xx—Etelka po Jawor xx).
Sieniawa, II nagr. i medal bronzowy.

Kl. gn. GRETA (Turnalik—Quelle-grue)
I nagroda medal i srebrny.
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Rremjowanie
ogierów za pokrój

W tygodniu ubiegłym na paddocku tom wyścigowego w
Warszawie odbyło się premiowanie ogierów wyróżniających się
dobrym eksterjerem. Doroczna ta próba ma na celu wyróżnie
nie egzemplarzy nadających się specjalnie do produkcji koni ty
pu wierzchowego.
Do próby dopuszczono tylko te ogiery pełnej krwi, które
biegały na torach polskich w 1932-im lub 1933-im roku. Chodzi
bowiem o wyróżnienie ogierów o najlepszym pokroju, znajdujących
się w treningu, nie używanych jeszcze do rozpłodu.
Skład jury stanowili: przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa
p. Tadeusz Nosarzewski, przedstawiciel Tow. Zach. do Hod. Koni
w Polsce — Aleksander hr. Ledóchowski oraz przedstawiciel Na
czelnej Organizacji Związków Hodowli Koni w Polsce — inż. Jan
Grabowski.
;
Do konkursu „piękności ogierów" zgłoszono w r .b. 23 eg
zemplarze, w tern 8 trzylatków, 7 czterolatków i 8 źrebców pię
cioletnich.
Zaznaczyć należy, że stawka ogierów, która przewinęła się
przez paddock w r. b. była znacznie niższej klasy co do eksterieru niż stawka koni zgłoszonych do tej próby w roku ubiegłym.
Widzieliśmy szereg ogierów, które nietylko nie odznaczały się
pięknym pokrojem, ale posiadały braki w eksterjerze, rzucające
się w oczy nawet laikom. Komisja sędziowska z podziwu godną
troskliwością przeglądała sumiennie i może nieco zbyt długo tę
miernotę.
Konie oglądane były początkowo w pozycji stojącej i w stę
pie, później w drugiej manche y pod siodłem — w kłusie (około
10-ciu lepszych źrebców). .
Komisja wyszła z założenia, że należy wybrać najlepszego
ogiera z przedstawionych w danym roku, a nie przez porównanie
z ogierami przedstawionemi do tej pory w latach ubiegłych. Dzię
ki temu stanowisku I nagrodę (wstęgę niebieską i 3.000 zł.) otrzy
mał pięcioletni Essor (po Bafur i Elaunay) ze stajni „Natalin“,
hodowli Alfr, hr. Potockiego — derbisita z r. 1931-go. Ogier o
niewątpliwie najlepszym pokroju z 23-ch przedstawionych do
premiowania. Essor jest to kasztan dobrego wzrostu o prawidło
wej budowie i doskonałej muskulaturze. Suchość tkanki, wielkie
linje (dźwignie) i posuwiste chody — to jego zalety. Mógłby z
nim konkurować, z tej samej stajni Efur (po Bafur i Elwira) jed
nakże ustępuje mu dość znacznie w gatunku tkanki i jakości
przednich nóg (egzostozy w pęcinie i stawach pęcinowych). .
Drugą nagrodę — wstęgę czerwoną i 1.500 zł. otrzymał czte
roletni gniady Gryf (po Brutus i La Garconne) ze stajni „KterySzepietów". hodowli K. Wodzińskiego. Trzeba przypomnieć, że
Gryf był na piątern miejscu w roku ubiegłym w stawce koni o
bezwarunkowo lepszym eksterjerze po Dżemsie (1-y), Casanovie (2-gi), Wagramie (3-ci) i Karambęlu (4-ty). W ciągu ubie
głego roku rozwinął się jeszcze i poprawił. Co do kwalifikacji
Gryfa na drugiej pozycji nie było w r. b. rozbieżności. Źrebiec

MR. PINCH (Tom Pinch-Marionette po Cicero) trzyletni og. gn.
hodowli Kres. Sp. HodowL, wl. sen. Eryka Kurnatowskiego,
otrzymał na premjowaniu ogierów IV nagr. (wygrał jako dwu
latek— 8.810zł., jako trzylatek —13.000zł. wtem hep Chambery).
ten otrzymał nagrodę za proporcjonalną, normalną budowę konia,
średniej miary, głębokiego, o doskonałej partji zadu, na doskona
łej nodze, przedstawiającego typ ogiera pełnej krwi, nadającego
się do produkcji konia wierzchowego. W Gryfie przebił typ jego
dziadka —■ King's Idlera, nie odznacza się więc tyle elegancją
kształtów, ile pewnym realizmem i solidnością budowy (koń prak
tyczny). Jest niewątpliwie koniem niższej klasy eksterierowej,
niż Essor.
Trzecią nagrodę — wstęgę żółtą i 1.000 zł. — otrzymał skaro
gniady pięcioletni Amulet (po Palatin i Alderney) ze stajni „Ło
chów“, hodowli Kresowej Sp. Hodowlanej. Jest to źrebiec bar
dzo harmonijny, ale nieduży. Żeby był roślejszy mógłby się ubie
gać w r. b. o tytuł „króla piękności końskiej".
Czwartą nagrodę — wstęgę zieloną i 500 zł. — otrzymał
trzyletni og. gn. Mr. Pinch (po Tom Pinch i Marionette) ze st.
„Łochów", hodowli Kresowej Sp. Hodowlanej. Jest to źrebiec
bardzo urodziwy, głęboki, o kapitalnej partji zadu. Ogier ten w
klasyfikacji poszedłby prawdopodobnie znacznie wyżej, gdyby po
siadał lepsze przednie nogi.
Z pośród kandydatów do nagrody wyróżniał się pięknie
omaszczony, rosły Izbor (po Harlekin i Cos ima), hodowli J. hr,
Czarneckiego. Niestety beczkowate zadnie nogi odsunęły go z
miejsc nagrodzonych. Podobny los spotkał rozłożystego gniado
sza W. Bobińskiego Chapeau Bas (z powodu usterek w kończy
nach), wytrzymałego Lincoln'a (przednie nogi rozstawne — fran
cuskie) ze st. B. Hessena i in.
Premjowanie ogierów za pokrój cieszy się zazwyczaj dużem
zaitneresowaniem publiczności. I w r. b. na paddocku było peł
no: obok znanych koniarzy wielu stuprocentowych amatorów.
Jak już zaznaczyłem na czele artykułu, stawka tegoroczna
ogierów była gorsza od zeszłorocznej, wręcz słaba. W tern miej
scu należy postawić niepokojące hodowców pytanie, jakie plany
ma Ministerstwo Rolnictwa w stosunku do importowania z zagra
nicy ogierów czołowych t, zw. chefs de race, sprowadzanych w
kierunku zasadniczego ulepszenia gatunku konia pełnej krwi. Na
skutek braku pieniędzy — ogierów takich nie sprowadzamy już od
lat trzech. Niestety brak chefs de race daje się wyraźnie zauwa
żyć nietylko w eksterierze. Racjonalna hodowla konia pełnej
krwi nie może się bez nich obyć. Czy na takie ogiery nie powinny
się znaleźć pieniądze?
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Jak pracujq Niemcy w dziedzinie hodowli Koni
Ostatni sezon kopulacyjny wykazał ogromne ożywienie w po
staci wzrostu ilości pokrytych klaczy. Możnaby przyjąć to częściovVO iako objaw złagodzenia kryzysu, głównie jednakże przypisać to
trzeba konieczności „odmłodzenia' pogłowia końskiego w całym
kraju. Z 3,9 miljonów koni w r. 1925, a 3,7 miljonów, jakie dziś
liczą Niemcy — większość przekroczyła już wieik 10 lat i wskutek
kurczenia się hodowli w ostatnich latach, wytworzyła się znaczna
luka w kontyngencie koni potrzebnych dla rolnictwa, przemysłu,
wojska i sportu. Na skurczenie się hodowli koni wpłynął ciężki etan
rolnictwa, wskutek którego wiele cennego materjału hodowlanego
wyprzedano za grosze zagranicę. Polityka nierozumnych oszczęd
ności w budżecie Min. Rolnictwa doprowadziła do upadku produk
cję rozpłodników męskich, tak że w latach 1931 i 1932 obydwa
Związki państwowe hodowli (Reichsverband für Warm und Kalt
blutzucht) były zmuszone do kategorycznego przeciwstawienia się
typowo krótkowzrocznej polityce niszczącej ten dział życia gospo
darczego. Skutki solidarnego wystąpienia oraz działanie nieubłaga
nych praw ekonomicznych zrobiły swoje — w Niemczech już od
szeregu miesięcy trwa wytężona, poważna, rozumna praca nad od
budową hodowli koni — o czem już na lamach „Jeźdźca i Hodowcy"
kilkakrotnie raportowano. I oto stwierdzamy obecnie znaczne oży
wienie działalności Państwowych Zakładów Chowu Koni w r. 1933.
A więc w okręgu Państwowego Stada Ogierów w Osnabrück (Han
nover) pokryto w r. 1933 klaczy 4279, gdy w r. 1932 tylko 2.622, co
oznacza wzrost o 63%. Państwowe Stado Ogierów w Celle (Hanno
ver) melduje pokrycie w r. b, 13.490 klaczy, wobec 8.652 w roku uh.,
co oznacza wzrost o 56%.
W okręgu P. S. O. Labes (Prusy z ach.) pokryto ogierami pań
stwowymi 8482 kl. (w r. uh. 5388), w okręgu P. S. O. Georgenburg
(Prusy wschodnie) — 8982 klacze (w r. ub. 6291). Państw. Stado
Og. w Koźlu (Cosel) na Śląsku wykazuje w r. 1933 — 4357 kłaczy
pokrytych reproduktorami państwowemi w .porównaniu z 3502 w ro
ku 1932. Stado Ogierów w Małborgu (Marienburg) Leubus, Neutadt, KrKeuz (Krzyż), Warendorf, Dillenburg, Braunsberg — wyka
zały wzrost pokrycia o 5217 klaczy. Są to oznaki wyraźnej poprawy
w hodowli koni i dowód, że tylko przez pewien czas można lekce
ważyć wymogi i nakazy życia ekonomicznego i robić cięcia na ży
wym organizmie.

Aby umocnić czynniki rządzące w podjętej przez nie akcji
nad ratowaniem wyścigów, zwołali narodowi socjaliści wielkie ze
branie dyskusyjne w halli ratusza na Klosterstrasse w Berlinie.
Ustalono tam, że położenie większości właścicieli stajen jest bardzo
ciężkie, w związku z czem hodowli pełnej krwi grozi wielkie niebez
pieczeństwo, z powodu braku zbytu, że liczna służba stajenna po
zostaje wkutek tego bez pracy, to samo dotyczy wielu trenerów
i jeźdźców.
Konieczny jest dopływ świeżych środków do martwiejącego
organizmu wyścigów, konieczna jest solidarność i zgodność akcji
nad uzdrowieniem wyścigów i hodowli pod hasłem „dobro ogólne
ponad dobrem osobistem“. W meetingu tym brzmiały nuty nietylko
„partyjne", ale przewijała się i nierzeczywistej troski o samą
sprawę.

Mimo, że ratunek wyścigów i hodowli jest podjęty — lecz
dawne, wieloletnie grzechy w postaci nadmiernego obciążenia graczy
w totalizatorze i z tern związanych za małych obrotów i za małych
nagród — ciągle wywierają jeszcze swój wpływ rujnujący, desłruk-

cyijny. Te grzechy, połączone z przesileniem ekonomicznem—spro
wadziły ciężkie gromy, które ostatnio nielitościwie uderzyły w nie
miecką hodowlę koni pełnej krwi angielskiej. Bankructwo firmy
Oppenheimer i w związku z tern konieczność zwinięcia hodowli w
Erlenhof oraz decy z ja p. Lewin a o zupełne j lik widacji wspaniałe i
hodowli w Römerhof — zaskoczyły koła hodowlano-wyścigowe i wy
wołały zrozumiałą konsternację i przygnębienie. Pana Oppenheime
ra cios dosięgną! w roku kiedy wyprowadził on na tor swego naj
lepszego jakiego dotąd miał konia—dwulatka Athanasius's a p. Le
win po dwukrotnem kurczeniu stadniny z myślą o zachowaniu choć
by resztek najcenniejszych — zmuszony jest poddać się zupełnie.
Dwie wspaniałe stadniny w Nadrenji — sercu hodowli koni pełnej
krwi położone — mają przestać istnieć; kto nie widział Römerhcf,
ten stracił bardzo wiele. Te dwa ciosy poprzedzone były: śmiercią
hodowcy z Mydlinghoven (pod Düsseldorfern) E. Bischoffa oraz
niby redukcją, a właściwie również zwinięciem starej i zasłużonej
hodowli w Weil. Pan B is c hoff był jednym z najbardziej zamiłowa
nych, oddanych, „czystej krwi“ hodowców, stadnina w Weil
przetrwała liczne dziesięciolecia, aż uległa. To zwijanie wiel
kich stad wywołało olbrzymie wrażenie w całych Niemczech, wy
wołało z jednej strony popłoch, z drugiej mocne postanowienia ra
tunku. Omawiane są projekty utworzenia towarzystwa akcyjnego,
którego zadaniem byłoby utrzymanie materjału hodowlanego w Er
lenhof i Römerhof w jednych rękach i skoncentrowanie go w Rö
merhof.
Państwo napewno przychyli się do oddania tej pięknej stad
niny — domeny, gdzie mieściła się jakiś czas państwowa hodowla,
na pożyteczny cel ratowania placówek hodowlanych. Nastrój wy
wołany przez tę serję klęsk w hadowli, odbił się widać szerokiem
echem w kraju, skoro Ministerium spraw wewnętrznych widziało się
zmuszonem do wydania następującego oficjalnego oświadczenia,
które tu podajemy w brzmieniu doslownem.
Das Ministerium des Innern teilt mit:
„Gegenüber der krisenhaften und beinahe katastrophalen Stim
mung, die sich in den letzten Tagen in den Kreisen der Rennvereine,
der Züchter und der Rennstallbesitzer deutlich bemerkbar gemacht
hat, gibt das Ministerium des Innern bekannt, dass keine Veranlas
sung zur Mutlosigkeit besteht, dass vielmehr schon jetzt Masnahmen
eingeleitet sind, die unbedingte Gewahr bieten, dass das Bestehen
der Rennvereine gesichert ist, und dass die Rennpreise 1934 eine Stei
gerung gegenüber den im Jahre 1933 gegebenen Preisen aufweisen
werden. Das Ministerium des Innern wird auch in Zukunft wie in
diesem Jahre alle Mittel ergreifen, die notwendig sing, um drohen
des Unheil von Villblutzucht und Rennsport abzuwenden“.
W przekładzie (wolnym) brzmi to jak następuje:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych komunikuje:
„Wobec kryzysowego i niemal katastrofalnego nastroju, który
daje się wyraźnie zauważyć w ostatnich dniach w kołach Towa
rzystw wyścigowych, hodowców i właścicieli stajen, zawiadamia Min.
Spraw Wewn., że niema powodów do takiego upadku ducha. Już
obecnie powzięte są środki obronne, które prowadzą do tego, że
byt Towarzystw wyścigowych na rok 1934 jest bezwzględnie zapew
niony, a także że suma nagród w r. 1934 w stosunku do r. 1933 —
będzie podniesiona.
Ministerstwo, podobnie jak w rok-u bież. taksamo w przyszło
ści nie zaniedba niczego, co by prowadzić mogło do uchylenia nie
bezpieczeństw grożących wyścigom konnym i hodowli koni pełnej
krwi“.
I możemy być pewni, że te środki się znajdą. Wszyscy już
zdaje się dorośli do zrozumienia sytuacji, a rząd, jak widzimy, do
kładnie wie co trzeba robić, aby szybko ratunek przynieść.
P.

■
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WYSTAWA WE LWOWIE,
Najliczniejsza we Lwowie grupa koni włościańskich (Koło hodowców w Żółkwi, kierowane przez p. Szynagla).

KRONIKA
KRAJOWA
WIADOMOŚCI OFICJALNE
— Zmiany w M. R. i R. R. — Dotych
czasowy kierownik Wydziału Chowu Koni
w Ministerstwie Rolnictwa i Reform Rol
nych p. Witold Poklewski-Koziełt z d. 1
listopada :r. b. przechodzi na stanowisko
kierownika P. S. O. w Sierakowie.
Kierownictwo Wydziału Chowu Koni ob
jął inż, Tadeusz Filipowicz, kierownik
P. S. O. w Sądowej Wiszni.
P. Tadeusz Korbel, kierownik P. S. 0.
w Sierakowie — obejmuje P. S. O. w Gnieź
nie, zaś dotychczasowy kierownik P. S, O.
w Gnieźnie p. Kazimierz Prądzyńsiki prze
niesiony zostaje w stan nieczynny.
Podania o ogiery czołowe.
Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rol
nych podaje do wiadomości pp. hodowców,
że podania o przydział ogierów czołowych
należy zgłaszać do Ministerstwa do 25 paź
dziernika r. b.
W podaniu należy wymienić klacze prze
widziane do odchowania ogierem czołowym.
Pierwszeństwo w otrzymywaniu ogierów
czołowych posiadać będą pp. hodowcy, któ
rzy korzystali z nich w latach poprzednich
i wywiązali się należycie z przyjętych zo
bowiązań.
— Konferencja w Ministerstwie Rolni
ctwa i Ref. Roln, Dn. 11 b. m. odbyła się,
pod przewodnictwem dyr. dep. Stefana Kró
likowskiego, konferencja poświęcona celo
wości i zadaniom państwowych stadnin koniNa konferencję zostali zaproszeni naj
wybitniejsi hodowcy i specjaliści w dziedzi
nie chowu koni, jak również przedstawicie
le władz wojskowych.
Po wysłuchaniu gruntownie opracowane
go referatu p. Władysława Siemieńskiego,
kierownika P. St. Koni w Racocie oraz
przemówieniach prez. hr. W. Pinińskiego,
płk. Zb. Brochwicz-Lewińskiego, sen. prez.
St. Karłowskiego, pik. St. Dembińskiego, inż.
T. Filipowicza, inż. St. Szucha i inn. po
wzięto jednogłośną uchwałę, aby stadniny
państwowe w Kozienicach, Janowie i Raco
cie utrzymać, w wdotychczasowej formie z

dążeniem do rozszerzenia Janowa i do
przeniesienia w przyszłości działu czystej
krwi arabskiej do Samborca.

mości Wyścigowych na r. 1934 zostaje obni
żona i wynosić będzie zł. 18 (ośmnaście zł.)
rocznie. Jednakże przyjmowana będzie wy
łącznie całoroczna prenumerata za opła
tą z góry. Dla prenumeratorów „Jeźdźca i
Hodowcy" prenumerata za rok zgóry wyno
sić będzie zł. 13 (trzynaście zł.).

— Posiedzenie Nacz. Organ. Zw. Hod.
Koni. Dnia 9 października r. b. odbyło się
posiedzenie Prezydjum Naczelnej Organiza
cji Związków Hodowli Koni w Polsce, na
którem został rozpatrzony i uzgodniony pro
jekt ramowego Statutu Związków Hodow
ców Koni.

— Towarzystwo Hodowli Konia Arab
skiego. Dotychczasowy zasłużony Vice-Prezes Towarzystwa Hodowli Konia Arabskie
go, p. Witold Poklewski-Koziełł, z powodu
służbowego
przeniesienia z Warszawy,
zrzekł się tej godności.
Zarząd Towarzystwa, na posiedzeniu
dnia 16. października r. b., obrał Vice-Prezesem, hr. Józefa Potockiego.
— Walne Zebranie Towarzystwa Hodo
wli Konia Arabskiego odbędzie się w ponie
działek, dnia 6 listopada 1933 r,, o godz.
17-tej, w lokalu Towarzystwa Zachęty do
Hodowli Koni w Polsce (Warszawa, ul.
Mazowiecka ló).

KOMUNIKATY
Towarzystwa Zachęty do Hodowli Koni
w P Tsce.
-— W sprawie zgłaszania przychówku, To
warzystwo Zachęty do Hodowli Koni w Pol
sce przypomina raz jeszcze, że termin zgła
szania przychówku do „Polskiej księgi stad
nej koni pełnej krwi angielskiej" oraz „Pol
skiej księgi stadnej koni półkrwi angielskiej"
za opaitą po zł. 2 upływa w dniu 31 paź
dziernika. Następnie do 31 grudnia r. b. opła
ta od każdej sztuki zgłoszonego przychówku
wynos:ć będzie 10 zł.
— W sprawie Wiadomości Wyścigowych.
Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w
Polsce zawiadamia, że prenumerata Wiado

KOMUNIKAT
o pobieraniu opłat na rzecz „Wielkopolskie
go Klubu Jazdy Konnej".
Na Walnem Zgromadzeniu Związku Ho
dowców Konia Szlachetnego w Wielkopolsce
uchwalono na rok budże'owy 1933/34 pobierać
od członków Związku, jako dobrowolne opo
datkowanie 10 zł.— (dziesięć złotych) od
każdego sprzedanego konia Komisji Remon
towej na rzecz Wielkopolskiego Klubu Jazdy
Konnej,
Związek Hodowców Konia Szlachetnego
w Wielkopolsce podaje do wiadomości, że
Przewodniczący Komisji Remontowej Nr. 2
przystąpi do ściągania odnośnych składek,
przyczem wpłaty będą księgowane na miej
scu zakupu i stwierdzone podpisem wpłaca
jącego hodowcy. Pódczas każdorazowego po-

607

JEŹDZIEC I HODOWCA

Nr. 30

,;Sg==---

----Nagrody przyznane na wystawie koni we Lwowie.
A. Pieniężne z funduszów M. S. Wojsk.

bytu Komisji Remontowej w Poznaniu, zło
cone składki będą przekazane skarbnikowi

V^lkp. Klubu Jazdy Konnej za pokwitowa
niem w odnośnej księdze. Księga rachunków
będzie przedkładana do wglądu Zarządowi
Związku na każdem posiedzeniu Zarządu.
_ — Komunikat o zgłaszaniu koni do
stadnej koni półkrwi. Związek Ho
dowców Konia Szlachetnego w Wielko polsce zawiadamia, że decyzją Ministerstwa
Rolnictwa i R. R. z dnia 23 kwietnia 1933 r.
Nr. K. IX.2/8 powierzone mu zostało prowa
dzenie i wydawanie oficjalnych ksiąg stad
nych koni półkrwi, a mianowicie: ksiąg,
stadnej koni półkrwi angielskiej, księgi
stadnej koni półkrwi arabskiej oraz księgi
stadnej koni półkrwi anglo-arabskiej dla okręgu obejmującego województwa poznań
skie i pomorskie.
Księga stadna obejmuje konie znajdujące
się na terenie całego województwa poznań
skiego i pomorskiego bez względu na to,
czy dany posiadacz jest członkiem Wielko
polskiego Związku Hodowców Konia Szla
chetnego lub Pomorskiego, czy też nie jest
członkiem.
Prawo zapisania do tych ksiąg posiadają
ogiery, matki i przychówek, pochodzenie
których winno być stwierdzone wiarogodnemi dowodami, tak ze strony ojca, jak i
matki posiadające nie mniej jak 2 pokolenia
wsteczne, (jako pierwsze pokolenie wstecz
ne uważa się rodziców konia).
Zgłoszenia koni zakwalifikowanych do
księgi stadnej podlegają opłacie:

L. p.

1

minie do 31 grudnia roku urodzenia
2 zł. 3 zł.
2) od zgłoszenia konia po 31
grudnia roku urodzenia konia 5 ,, 8 „
3) od zgłoszenia konia sprowa
dzonego z zagranicy
10 „ 15 „
4.) za świadectwo o wpisaniu ko
nia do księgi stadnej
5 ,, 10 ,,
Zgłoszenia przyjmuje Sekretariat Związ
ku Hodowców Konia Szlachetnego w Wielkopolsce —- Poznań, ul. Mickiewicza 33, te
lefon 62-43 w terminie do dnia 1 listopada
1933 r. — i wysyła na życzenie formularze
do zgłoszeń oraz udziela wszelkich inforniacyj.

87
wat.

Kategorja
nagrody

Kwota
zł.

Nazwisko i imię hodowcy
(majątek, wieś)

Leń

I

500.—

Tarnowski hr. Zdzisław
Dzików.

Greta

I

500,—

Ostaszewska Ostoia Aniela
Klimkówka.

3

W
kl.
173
kl.

Cacana

I

500—

Kusznier Michał
Dobrzanice

4

75
wał.

Eros

II

300.—

Ord. X.X. Czartoryskich
Sieniawa.

5

"63
wał.

Dukat

II

300.—

Urbańska Marja
1 artaków.

6

84
kl.

Wanda

II

300.—

Tarnowski hr. Zdzisław
Dzików.

7

~8fT
wał.

Ptak

II

300.—

"

Bombka

II

300.—

"

Cezar

III

150.—

Dr. Lisowiecki Marjan
Chłopice.

2

8

20Ö

kl.
TT

9

wał.

10

wał.

Cezar

III

150.—

Mazurkiewicz Antoni
Jarosław — przedm.

11

33
wał.

Lotos

III

150.—

Krasicki hr. Ksawery
Bachórzec.

16

wał.

Lewiatan

III

150.—

"

13

47
wał.

Pieszczoch

III

150 —

Kruszewski Roman
Chorobrów,

14

W
kl

Sroczka

III

150.—

Tarnowski hr. Zdzisław
Dzików.

15

101

Pinia

III

150.—

16

ITT
kl.

Fedorja

III

150.—

Mann Józef
Mokrotyn — Kolonje.
Strącicki Grzegorz
Żerdce.

17

125
wał.

Lagos

III

150 —

Heuchert Walerjan
Sławce — Kołomyja.

18

131
wał.

Luty

III

150.—

Bohosiewicz Erwin
Podhajczyki.

zł.

4,500.—

12
1) od zgłoszenia źrebięcia w ter

Nr. rem.
Nr. kat.
nazwa, wzgl.
opis konia

TT

kl.

Razem .

.

Słownie: cztery tysiące pięćset złotych.

Walne Zebranie Związku Hodowców Konia
szlachetnego półkrwi w Warszawie.
Dnia 28 października 1933 r. w lokalu
Związku przy ul. Wiejskiej Nr. 11 o g. 10
odbędzie się Walne Zebranie Członków
Związku z następującym porządkiem dzien
nym:
1) Zagajenie Walnego Zebrania,
2) Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z
ostatniego Walnego Zebrania,
3) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
4) Sprawozdanie Zarządu,
5) Zatwierdzenie budżetu na v. 1933,
6) Zatwierdzenie nowego statutu,
7) Wybór władz Związku,
8) Wolne wnioski, zgłoszone do Zarządu
na piśmie na 2 tygodnie przed Wahrem Ze
braniem.
W razie nieprzybycia dostatecznej ilości
Członków, przewidzianej w statucie w pierw
szym terminie, Walne Zebranie odbędzie się
w- drugim terminie w dn. 28 października o
godz. 11-ej i będzie uważane za prawomocne
do powzięcia uchwał, bezwzględu na ilość
obecnych członków.

.

B. Nagrody Min. Rolnictwa,

L. p.

nazwa konia

Kategorja
nagrody

Kwota
zł.

Nazwisko i imię hodowcy
(majątek, wieś)

Medal
złoty

Tarnowski hr. Zdzisław
Dzików.

Greta

Medal
srebrny

Ostaszewska Ostoia Aniela
Klimkówka.

Cacana

Medal
srebrny

Kusznier Michał
Dobrzanica.

Eros

Medal
bronzowy

Ord. X. X. Czartoryskich
Sieniawa.

wał.

Lewiatan

Medal
bronzowy

Krasicki hr. Ksawery
Bachórzec.

wał.

Dukat

Medal
bronzowy

Urbańska Marja
Tartaków.

i

wał.

2

kl.

3

kl.

4

wał.

5
6

Leń
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ZAGRANICZNA

— Ze stada w Pelkiniach. Dowiadujemy
się, że ks. Witold Czartoryski nabył dla iPełkiń wybitnego na torze og. czystej krwi arab
skiej Kaszmir (Farys II — Hebda), który od
r. 1934 zacznie tam pełnić funkcje reproduk
tora. Gratulujemy tego nabytku stada w Pel
kiniach, w przekonaniu, iż Kaszmir powinien
odegrać poważną rolę w tern doskonale prowadzonem i będącem w rozkwicie stadzie.

AUSTRALJA.
Hodowla australijska, poza słynnym
Pharlap'em może się poszczycić nową gwiaz
dą w osobie ogiera Winooka (Windbag od
Kamo oka), własność S. Matthews i W. Mac
Donald. Winooka wygrał cały szereg naj
poważniejszych gonitw w Austrałji. Obecnie
znajduje się w Ameryce, gdzie będzie star
tował w największych gonitwach.

— Ze stada p. Józefa Skolimowskiego.
KI, Isbarta (Blue Danube — Uciecha) dała
po og. Patrizier ogieńka kasztanowatego
bez odmian, nazwanego „Czumbur", i po
kryta jest tym samym ogierem.
KI. Umykaj Polmoodie (Huszar II — Pol
moodie V — wys, półkrwi), została jałowa
(z og. Pałamedes) — i pokryta jest og. Palamedes.
KI. M-ma Loulou — półkrwi (Golden
Touche — Czupryna, półkrwi) dała ogierka
sk.-gniadego z gwiazdą, nazwanego ,,Afront",
i pokryta jest og. Finnländer.
KI. Amina — wys. półkrwi (Radża —
Unja, półkrwi) została jałowa (z og. Ran
dal półkrwi) —■ i pokryta jest og. Patrizier.
KI. Jutrzenka JI (As des As — Nadzie
ja), która miała przejść do stada ze stajni
treningowej została sprzedana p. Pawłowi
Gutowskiemu.
W stadzie znajdują się jeszcze dwa rocz
niaki, które idą pod siodło, a mianowicie:
klaczka „Bravo Polmoodie" po og. Coriolanus od kl. Umykaj Polmoodie, i ogierek „Toporczyk" po og. Pałamedes od kl. Amina.

NIEMCY.
Państwową odznakę za zasługi w wy
chowie i pielęgnacji konia ustanowił ostat
nio og. państw. Związek dla hodowli i prób
konia szlachetnego; wychodząc z założenia,
że wyczyny konia na konkursach i t. p.
w dużym stopniu uzależnione są od jego
pielęgnacji tak w wieku źrebięcym, jak i
starszym. Nowość ta ma na celu zachętę do
trudnej i mozolnej pracy przy racjonalnym
wychowie konia, konserwacji jego sił i
zdolności użytkowej.
Ogier Ganelon (po Pergolese od Grave
and Gay) ur. 1920 w stadzie Waldfried,
sprzedany został austryjackiemu minister
stwu rolnictwa. Ganelon w 37 gonitwach
był zwycięzcą 34 razy, M, in. wygrał Wielką
nagrodę Baden-Baden i Saint-Leger,

— Obliczanie wieku koni remontowych.
Na skutek zapytania Związku Hodowców
Konia Szlachetnego w Wielkopolsce, jak
liczony będzie wiek koni czteroletnich za
kupywanych do remontu, kierownictwo re
montu wyjaśniło, że wiek ten obliczać się
będzie od dnia 1 stycznia roku urodzenia.
Znaczy to, że koń, który ukończy 4 lata
w kwietniu lub maju 1934 r., będzie uwa
żany za czteroletniego już od dnia 1 stycz
nia 1934 r.

WYNIKI WIĘKSZYCH GONITW
ZAGRANICZNYCH.
Longchamp, 8 października.
Prix de L‘Arc de Triomphe, 400.000 fr.,
2,400 mtr.
1. Grapom og. gn. I. 3 (Cranach — Pompea) M. Crespi, 55% kg., ż. Caprioli.
2. Casterari og. gn. I. 3, 55% kg., ż. Bridgland.
3.. Pantalon og. kaszt. 1. 3, 55% kg., ż.
Johnstone.
b. m. Assuerus, Camping, Rodosto, Sans
Souci, Jumbo, Le Grand, Cyrus, Generalis simę, Pick Up, Minestrone, Negundo, Antenor, Revery.
Wvgrane o Vi dl. — krótki łeb. Czas
2'41“76/ioo.
Tot.: 16 :5.

Nr. 30
Newmarket 11 października.
Cesarewitch St., 1935 Ł„ 3.600 mtr
1. Seminole wał. kaszt. 1. 4 (Diligence _
Blanche), 51 kg., ż. Fox,
2. Loosestrife wał. sk. gn. 1. 4, 53% y„
ż. R. Perryman.
3.
oRi de Paris, wł. siwy, 1. 5, 50
ż. G, Nic oil,
8"
30 koni bez miejsca, w tem Dick Tur
pin, Nitsichin, Fox-earth, Statesman, Arctic
Star, Brain — dwa faworyty Guiscard
Ximenes zakulały w wyścigu.
Wygrane o 2 dł, — 4 dług. Czas 3‘47“
Zakl.: 100/6, 100/7, 100/6.
Newmarket, 12 października.
Middle Park Stakes, 2707 Ł„ 1200 mtr.
1. Mediaval Knight og, gn., 1. 2 (Gay
Crusader — Hasby Love),
2. Mrs. Rusiom kl. gn. 1. 2, ż. M. Beary.
3. Flying Coot kl. kaszt, 1. 2, ż. R. Fer
ryman.
b. m. Blazonry, Alishah, Valerius i 5 in
nych koni (w tem Flamenco).
Wygrane o 1 dł., — kr. łeb. Czas 1T2“,/E.
Zakł.i 100 : 30 agst.
Köln, a/Rh, 8 października.
Preis des Winterfavoriten, 7.000 RM,
1400 mtr,, dwulatki:
1. Waffenschmied, og. gn, (Oleander —
Waffe) pani v. Oppenheim, 53 kg., i. Prin
ten.
2. Athanasius, og, gn., 57 kg., i. Rasten
berger.
3. Moirgengabe, kl. c. gn. 51% kg., i.
Wenzel,
b. m. Hecht, Sonnenzelt.
Wygr. o 1 dl. — 5 dł. Czas i 32".
Tot.: 34 :10.
Milano, 8 października.
Premio del Jockey Club, 60.000 lir.,
2.400 mtr.
1. Ello og. gn. 3 1. G. de Momtel (Havresac II — Ellera, 56 kg., i. Camici.
2. Pilade og. 3 1. st. del Soldo, 56 kg.,
ż. Gubellini,
3. Dossa Dossi, kl. 3 1-, 54 kg., Ż. Orsini,
b, m. Harro.
Wygr. o % dł. — 4 dl. — daleko.
Tot.: 14:5,

I

Warunki prenumeraty czasopisma „JEŹDZIEC i HODOWCA"
Rocznie 50 zł., z góry za rok 45 zł., za pół roku 25 zł., kwartalnie 12 zł. 50 gr., miesięcznie 5 zt. — Wojskowi, urzędnicy pań
stwowi ?pracownicy instytucyj sportowo-hodowląnych korzystają z 20% zniżki.
Prenumerata roczna za dodatek „WIADOMOŚCI WYŚCIGOWE" wynosi dla prenumeratorów „JEŹDŹCA i HODOWCY“ 15 zł.
Zmiana adresu 50 gr.
Adres redakcji i administracji: Warszawa, Mazowiecka 16. Tel. 220-26. Adres telegr.: „Jeździec—Warszawa“. Rachunek w PKO 6161
Redakcja nie zwraca rękopisów i zastrzega sobie prawo czynienia zmian i skrótów w nadsyłanych artykułach, oraz decyzji co
do terminu ich umieszczenia.

Cena numeru pojedyńezego I zl. 75 gr.
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CENA OGŁOSZEŃ: Cała strona 200 zł., ty, strony 100 zł.,
strony 50 zł. ty8 strony 30 zł. Przed tekstem 50% drożej. Na
okładce 25% drożej. Drobne ogłoszenia po 10 gr. za wyraz; handlowe po 20 gr. za wyraz; grube litery po 20 gr. za wyraz
najniższa opłata za drobne ogłoszenia 2 zł. Znaki pisarskie liczą się za wyrazy.
Za sporządzenie kliszy ilustracyjnej w drobnych ogłoszeniach i kronice zł. 10.
W numerach ozdobnych wszystkie ogłoszenia o 50% drożej.
Ogłoszenia przyjmuje Administracja „Jeźdźca i Hodowcy“, Warszawa, Mazowiecka 16.
REDAKTOROWIE: INŻ. JAM GRABOWSKI I JANUSZ WfcOOZIHIRSKI.

WYDAWCA: INŹ. JAN GRABOWSKI.

Drukarnia Techniczna Sp. Akc. Warszawa, Czackiego 3-5.

Okładkę zdobił Leon Prauziński
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ORGAN tow. ZACHĘTY DO HODOWLI KONI w POLSCE, TOW. HODOWLI KONIA ARABSKIEGO, POLSKIEGO
ZWIĄZKU JEŹDZIECKIEGO, NACZELNEJ ORGANIZACJI ZWIĄZKÓW HODOWLI KONI W POLSCE

ROK XII.

WARSZAWA, DN. 1 LISTOPADA 1933
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1 LISTOPADA
19
3
3

TREŚĆ Nr. 31.
XV-LECIE ARTYLERJI KONNEJ.
JESZCZE O PRZYCZYNACH SŁABEGO
ROZWOJU SPORTU KONNEGO
Z. ROJOWSKI.
Z DEKADY.
CENTRALNE ZAWODY ARTYLERJI
KONNEJ

LEON KON.

WYŚCIGI ZAGRANICĄ:
ANGLJA — BROWN JACK.
FRANCJA—SANS LE SOU.
WIELKI PARDUBICKI STEEPLE CHASE
WIDZ.
LICYTACJA I SPRZEDAŻ
KÓW W WARSZAWIE

ROCZNIA

STANISŁAW SCHUCH.
WOLNA TRYBUNA. W ODPOWIEDZI
NA ARTYKUŁ „MIĘDZYNARODOWE
OFICJALNE ZAWODY KONNE"
WITOLD PIOTROWSKI.
KRONIKA KRAJOWA I ZAGRANICZNA.

1 D. A. K. — Warszawa.

Pomnik ku czci Marszałka Józefa Piłsudskiego.
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Gen.; Boi. Wieniawa-Długoszowski pod
pisuje akt erekcyjny pomnika.

XV-lecie
ARTYLERII

KONNEJ
Rząd i generalicja.

Gdy piętnaście lat temu spełniał się cud — ofiary
z całego szeregu pokoleń, realizowało się marzenie oj
ców i dziadów naszych — gdy z długotrwałego letargu
czynem nielicznych rąk, wolą niezłomną Jednego Czło
wieka, mocą sprawiedliwości dziejowej — budziła się
„Ta, co nie zginęła“, ze wszystkich stron groziło Jej
nowe niebezpieczeństwo, zagłada — świeżo tworzącej
się państwowości. Groził wewnętrzny wróg — anarchja,
krwawiły się Polskie grody kresowe —- wkraczał wróg
zewnętrzny.
Na zew surmy bojowej — w szeregu tworzących
się gorączkowo zastępów odrodzonej armji polskiej, niezabrakło żadnego rodzaju broni, a w pierwszych jej sze
regach — nie zabrakło artylerji konnej.
Artylerja konna — ma piękną kartę tradycji bo
jowej, której początki sięgają czasów przedrozbioro
wych, a rozkwit przypada na czasy Księstwa Warszaw
skiego, czasy Włodzimierza Potockiego ■— pierwszego
pułkownika i jej właściwego twórcy.
Artylerja konna, której imię okrył nieśmiertelną
sławą gen. Józef Bem w latach 1830-31 na polach Igari
i Ostrołęki, pisząc jej nową taktykę bojową.
Artylerja konna legjonów polskich, której tradycje
po 80 latach wskrzesił jej pierwszy dowódca gen. KnollKownacki, nawiązując przerwaną nić.
I wszystkie te baterje i plutony konne, tworzone
przy różnych formacjach rozsianych na granicach i ru
bieżach Rzeczypospolitej, gdzie obecność żołnierza pol
skiego — dawała znać światu, że Ta, z której imieniem
umiera na ustach „Nie zginęła — że żyje“...
A czy artylerja konna spełniła swoje zadanie niech
suche fakty mówią za siebie: 88 oficerów, podoficerów
i kanonierów poległych na polach walki, 93 ofic., podofic.
i kan. rannych, 4 baterje 4-ch różnych dywizjonów
fl-go, 3-go, 4-go i 5-goJ, 160 oficerów, podoficerów i ka
nonierów odznaczonych krzyżem Virtuti Militari, 654
oficerów, podofic. i kanonierów dekorowanych Krzy
żem Walecznych. Niech świadczy ten znamienny fakt. że

Naczelny Wódz i Naczelnik Państwa Marszałek Józef
Piłsudski w dniu 3 sierpnia 1921 roku udekorował osobi
ście w Górze Kalwarji wszystkich odznaczonych artylerzystów konnych.
To też tegoroczny obchód piętnastolecia artylerji
konnej był tą wielką manifestacją braterstwa broni, wiel
ką manifestacją serc żołnierskich, które w dniu donio
słej uroczystości chciały następnym pokoleniom prze
kazać swą wielką miłość do swego ukochanego Wodza.
1 stał się cud — cud serc żołnierskich, natchnionych
jedną przewodnią myślą.
Dzięki niespożytej pracy i zabiegliwości seniora
i twórcy wskrzeszonej artylerji konnej płka Dunin-Wolskiego Leona, ze skromnych składek oficerów, podofice
rów i kanonierów, stanął na dziedzińcu koszar 1 dak.
im. gen. Józefa Bema w Warszawie skromny w swej
prostocie, a cudny rysunkiem i pomysłem Profesora Woj
ciecha Jastrzębowskiego, pomnik ku czci Pierwszego Mar
szałka Polski Józefa Piłsudskiego — na stropie którego
wyryto żołnierskie słowa „Swemu Wodzowi — Artyle
rja Konna“.
I gdy dnia 14 października 1933 roku przy huku
13 strzałów armatnich, symbolizujących trzynaście dy
wizjonów artylerji konnej, opadła zasłona zerwana dło
nią przedstawiciela Pana Prezydenta Rzeczypospolitej
Inspektora Armji gen. dyw. Osińskiego Aleksandra, gdy
wszyscy obecni obnażyli głowy, wojsko zamarło w po
stawie „prezentuj broń", a w przestworza uderzył hymn
,Jeszcze Polska nie zginęła“ — zabiło tysiące serc jed
nym wielkim odruchem, olbrzymiego uczucia, które zda
się te serca rozsadzi.
I w tej niezapomnianej chwili —■ chwili misterjum
serc żołnierskich, odbył się najwspanialszy obrzęd uro
czystości —- gdy w niezamąconej ciszy, zastępy artylerzystów konnych, patrząc w oczy swemu Wodzowi ślu
bowały oddać życie w potrzebie — gdy nowa surma
zadźwięczy.
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Jeszcze o przyczynach słabego
rozwoju sportu konnego
Na łamach „Jeźckca i Hodowcy" od dłuższego już
czasu w szeregu artykułów roztrząsa się przyczyny kry
zysu hodowli koni półkrwi. Autorzy jednozgodnie do
chodzą do wniosku, że jedną z przyczyn, bodaj-że naj
ważniejszych, jest zupełny zanik zapotrzebowania we
wnętrznego na konia sportowego. W przeciwieństwie
do naszych zachodnich sąsiadów, którzy ten dział po
trafili spopularyzować, skupiając z związkach sporto
wych kilkadziesiąt tysięcy członków ze wszystkich nie
omal sfer społeczeństwa, my możemy przeciwstawić za
ledwie kilka klubów w liczbie nie przekraczającej kilka
dziesiąt, czy w najlepszym razie paręset osób. Przyczy
nę tego upatruje się bądź to w konkurencji sportu auto
mobilowego, bądź w zaniku zamiłowania do sportu kon
nego i umiłowania konia. Słusznie autorzy artykułów
biją na alarm, podnosząc straty, które ponosi Polska
z punktu widzenia ekonomicznego — hodowlanego oraz
bezpieczeństwa Państwa.
Przyczyną, która hamuje w ośrodkach miejskich
rozwój sportu konnego — jest wysoka cena utrzymania
konia. Podobno wpływa na to, między innymi, wiel
ka ilość ciężarów w postaci podatków bezpośrednich i
pośrednich, które koszty utrzymania konia w mieście ob
ciążają. W każdym razie mam wrażenie, że te koszty
są dzisiaj o wiele za wysokie i nie stoją w żadnym sto
sunku do ceny owsa, siana, słomy no i samego konia.
Uważam również, że jedną z głównych przyczyn,
hamujących rozwój sportu konnego, jest ustosunkowanie
się do tego zagadnienia naszych Władz Państwowych,
a w szczególności skarbowych i samorządowych. Do
tychczas sport konny uważany jest przez te czynniki za
luksus, wart najostrzejszego napiętnowania jego zwolen
ników w postaci odpowiednio wymierzonych podatków.
Przecież cały szereg samorządów powiatowych, czy
gminnych, opodatkowuje pojazdy na resorach i konie
wierzchowe, nawet te, które służą za narzędzie pracy,
jako konie wierzchowe administracji gospodarstw wiej
skich. Pozatem zwolennicy tego sportu są ,,na oku ,
jako ludzie widocznie zamożni, bogaci i z tego tytułu
używają ,,specjalnych względów" na wszystkich odcin
kach naszego systemu podatkowego. Niechby się gdzieś
na prowincji pokazała większa ilość zwolenników spor
tu konnego (cywilów oczywiście) w stylowych frakach
w „pogoni za lisem", czy kadrylu, czy biegu myśliw
skim, lub urządzono konkurs ekwipaży z pięknie sprzę
gniętemu czwórkami it, p. — byłby to akt nielada cy
wilnej odwagi, za którą śmiałkowie ciężko" odpokutowa
liby przy rozrachunkach z Izbą Skarbową, sejmikiem,
magistratem czy gminą.
W warunkach obecnych uważałbym za konieczne
zasadnicze zrewidowanie stosunku do konia wogóle,

a konia sportowego w szczególności, naszych czynni
ków rządowych i samorządowych. Powinno się nie tylko
zakazać opodatkowywania sportu konnego, ale, przeciw
nie nawet, uświadomić kogo należy, że w interesie Pań
stwa i Skarbu leży jaknajszersza propaganda tego spor
tu, gdyż tylko jego rozwój pozwoli podnieść rentowność
hodowli, da pracę przemysłowi z nim związanemu, za
trudni cały szereg ludzi, a w razie wojny dostarczy
na potrzeby armji kilkadziesiąt tysięcy doskonale do bo
ju przygotowanych koni.
W warunkach więc, które dzisiaj panują, trudno jest
przypuszczać, by sport konny szeroko się rozwinął. Do
piero, gdy znaczenie tego sportu zostanie podniesione
do godności odłamu bogactwa narodowego i umiłowanie
konia tak spopularyzowane, że w Związkach Sportowych
Konnych staną zgodnie w szeregu obok studenta, adwo
kata, kupca, inżyniera i lekarza — naczelnik Izby Skar •
bowej, naczelnik Urzędu Skarbowego, referent podatku
dochodowego, sekretarz Sejmiku no i — sekwestrator,
problemat zapotrzebowania konia sportowego zostanie
rozstrzygnięty pozytywnie, a kryzys hodowli konia pół
krwi zażegnany na czas dłuższy.
Zbigniew Rojowstó.
Bystrzyca,

B. Peretjatkowicz na King u, w skoku na wysokość, osiągnął 2 mtr. 5 cm.
(zdjęcie przedwojenne).

KINKADŻU (Viltars i Cymbarka) 3 1., og. c. gn. st. „Natalin“, wygrywa Handicap Łazienkowski.

Z DEKADY
Serja Eclair'a. — Fascynujący

finisz. — Niespodzianka w wyścigu dwulatków. — Większe wyścigi w tygodniu. — Handicap Łazien
kowski. — Niedziela pełna dużych nagród.

Niefortunny był start w gon. 2.000 zł., gdzie naljniespokojniej
Wtorek (17.X) był dniem stajni „Natalia", która zdobyła aż
zachowywała się niesforna Defilada. Ta ostatnia wygrała, gdy
4 pierwsze nagrody. Heliodor (Vadi Haifa) wygrał „drugi szczebel"
najniewinniejszy Tarvisio pozostał na starcie.
dla dwulatków i zarejestrował drugie zwycięstwo w sezonie.
Wyścig sprinterów (3.000 zł., 1.300 mtr.) w czwartek (19.X),
Eclair (Bafur) biegał z ulgą — 3 klg. w wyścigu II kat. (znajdował
zgodnie z przewidywaniem, przeprowadził i wygrał 4-letni Dalaj
się w III) i nie miał zbyt wiele do roboty z Gibson Maid, Dolą III
Lama (Ballyheron) koń trudny do startowania, który niekiedy
i in. Jest to już czwarta wygrana tego ogiera w sezonie. Zwy
potrafi wszystkie swe szanse zaprzepaścić przed sznurami startcięstwo jego nad Casanoyą i Coquin'em w Wielkiej Warszawskiej
maszyny. Drugim był Go-Go, który na krótszym dystansie zacho
przed 2 laty stwierdziło, że jest on koniem klasowym i należy
wywał się o wiele lepiej niż na długim — trzecią Bibi Hanum.
żywić nadzieję, że z końcem sezonu znajdzie się on w fctóremś
Czas V20". Nadzwyczajnie ciekawy debiut ujrzeliśmy w gon. III kat. dla
z Państwowych Stad Ogierów.
dwulatków. Syn Villars'a i kl. Rossadana po Percy, kary Łeb
Wyścig dla dwulatków I kateg. (2.500 zł.) zakończył się nie
w łeb, zupełnie niedoświadczony i po raz pierwszy w życiu za
zwykle efektowną rozgrywką: kilkadziesiąt metrów przed celowni
poznający się z perypetiami wyścigu — ruszył źle od startu i przed
kiem wszystkie 4 konie były prawie razem. Na końcu najprędzej
wyjściem na prostą, na ostatnim zakręcie, był o jakieś 15 długości
szła finiszująca wspaniale pod Pasternakiem klacz Laszka (L‘Areostatni za polem. Jaką szybkość musiał rozwinąć ten ogierek
tin i Fabiola po Oszczep) — prowadzona z tyłu na kapitalny
(z wcale pokaźnym jeszcze brzuszkiem), jeśli nie tylko dogonił
rzut, który się też udał: Laszka pobiła pewnie choć o łeb tylko,
pole, lecz zdołał wygrać jeszcze zupełnie pewnie. Duże postępy
Molocha, a tuż blizko były Nałęcz i Hogarth. — Żok, Pasternak
zrobił 2-letni Galahad (Harrier i bardzo szybka Galante, zwycięż
był przedmiotem gorącej owacji.
czyni nagr, Fanshave w r. 1928), który wyścig II kat. zdobył rów
Gonitwę I kat. (2.400 zł., 2.100 mtr.) wygrał Kuternoga, rów
nie łatwo jak ostatni swój wyścig III kat. Spodziewano się tutaj
nież znakomicie przez tegoż źokeja poprowadzony. Nie zarzucał
wygranej Klaudji, lecz ogierek okazał się lepszy.
on się na finiszu jak zazwyczaj, lecz szedł prosto i z sercem.
Handicap Łazienkowski (7.000 zł., 2.400 mtr.) był „gwoź
Drugim był również syn Villars'a — wcale dobry Rewir i tuż trze
dziem" sobotnich (21.X) wyścigów. Jedenaście koni przyjęło wa
cim 5-letni Hermes II, niezbyt umiejętnie jechany przez chłopca
gę, lecz dwa zostały wycofane, zeszłoroczna zwyciężczyni została
stajennego.
na starcie, tak, że 10 koni ruszyło do walki. Przygniatającą prze
Nagr. Sprzedażną (4.000 zł., 2.400 mtr.) zdobył pełnoletni Vawagę wykazał Kinkadżu {—■ % klg.), który bardzo łatwo w czasie
libal (Balyheron); po licytacji odkupiony był on przez stajnię
2'36" pobił innego syna Villars'a — Rewira (— 2 klg,). Trzecim
p. Dydyńskiego, który obok stajni Natalin, był drugim tryumfato
był Janczar liii (waga norm.) i tuż czwartą Ełka (— 4 klg,). Komi
rem dnia, wygrywając jeszcze drugi wyścig (III kat.) ogierem
sja Techniczna zakwestionowała niektóre poprzednie wyścigi Kin
Banita (Wily Attorney) od kl. Firenze, która kończyła wyścig
kadżu, choć zdaje się, że Kinkadżu bezwzględnie lepiej galo
druga — bardzo świeżo. Tę świeżość skonstatować trzeba z tego
puje po toirze elastycznym niż twardym — jednakże ponieważ
względu, że klacz ta poniosła wiele trudu w przygotowaniu swe
niektóre konie stajni Natalin biegają nierówno, trener tej stajni zo
go towarzysza stajni Mata.
stał surowo ukarany.
W środę (18.X) najważniejszy wyścig dnia
(2.400 zł.,
1.600 mtr.) wygrał szybki Isard III,
który swobodnie zwyciężył 3-let.
Eclair'a II oraz Irkuta w dobrym cza
sie. Loridan, syn Btivesz'a i „oaksistki“ Apsary zdobył nagr. II kat. dla
dwulatków, która była jego drugim
wawrzynem w sezonie i przeszedł do
kategorji I. Piorunującą niespodzianką
zakończył się wyścig dla 2-latków
najniższej kategorji, w którym zwy
cięstwo klaczy Złote Runo (Harlekin
i inna oaksistka — Cyganka IV) tota
lizator uczcił wypłatą niebylejaką:
248 : 10.
Sprzedażną 3.000 zł. bez trudu
wygrała zagr. Kanzas (+ 4 klg.) i
znalazła nabywcę mimo niesłychanie
ograniczonego pola do działania w
przyszłości z powodu konieczności noGENOVA (Villars — Gaff), 4 1. kl. gn. st. „Łochów“ wygrywa gonitwę o nagrodę
ks. ks. Lubomirskich 20.000 zł. (4.800 mtr.).
szenia nadwagi.
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Z dwulatków wyróżniła się tego dnia Tamka, która z zupeł
ną łatwością zwyciężyła Maskotę, Manfreda, Honfleur i Farinelli ego w wyścigu I kategorji (2.500 zł.) przebywając 1.200 mtr.
w 1 15". Tamka hodowli p. Antoniego Budnego jest córką bar
dzo szlachetnego ogiera Tod und Leben (Traum — Polymelus)
oraz importowanej z Angliji klaczy Bonny Maiden, która dała już
Firleya i Morowego. Oczekiwany z zaciekawieniem pierwszy występ Kerry Roclk'a (Cid Campeador), który uchodził za najlep
szego dwulatka stajni Łochów — nie przyniósł sukcesu, gdyż ogierek zajął zaledwie trzecie miejsce za Giovinezza' (Torelore) oraz
Laudą IV w gon. III kategorji. Zwycięstwo to było zupełnie
nieoczekiwane, a styl wygranej pół-siostry ogiera Duce był pra
wie imponujący.
Zaraz następny wyścig zakończył się również zwycięstwem
przychówku po Torelore, gdyż wyścig (III kat.) wygrał Goto, półbrat Gogo, a na drugiem miejscu znalazł się inny Torelore —
mianowicie Momus II, syn doskonałej Dryady z Kozienic. Maska
straciła nieco na starcie w gon, II kat, dla dwulatków i nie zdo
łała minąć zwycięskiej klaczy Kajana (Harlekin) w wyścigu II kat.
Bardzo efektowny finisz zobaczyliśmy w ostatniej gonitwie
dnia, gdy Valibal (Baillyheron) zaatakował i pobił o krótką szyję
już już zdawało się wygrywającą Damsel. Dwa dwulatki, które
tak ładnie i zdawało się obiecująco zadebiutowały — Manfred
i Wotan, przy powtórnym występie nie przeszły przez drugą „run
dę": obadwa zajęły trzecie miejsca.
Program niedzielny (22.X) zawierał cztery niezmiernie zaj
mujące gonitwy. Dystansowa próba na 3.000 mitr. o nagrodę im.
Alberta hr. Wielopolskiego (20.000 zł.) rozgrywana dopiero po raz
drugi przyniosła łatwe zwycięstwo ogiera Hel, który gonitwę tę
wygrał już w roku ubiegłym. Koń ten, który w ostatnim wy
ścigu był silnie jechany, już w połowie dystansu i po wyścigu
wrócił do stajni z opuchniętem kolanem (cierpienie zdaje się na
tury reumatycznej) -— tym razem był w dobrym stanie zdrowia,
lekko elastyczny tor sprzyjał mu także, a znakomita jazda źok.
Gilil'a sprawiła, że derb is ta znowu odnalazł samego siebie i na
prostej jego speed nie pozwolił nikomu dojść do głosu.
Drugim był 3-let. Lincoln, który zrobił znakomity wyścig,
trzymając się cały czas na drugiem mitijscu, a przy tern wytrzy
mał końcową walkę i nie dał się minąć Jarosławowi, który mu
siał zadowolnić się trzeciem miejscem przed Firleyem. Bardzo źle
biegał Kazbek, który był coprawda jedynym koniem niosącym
w tym wyścigu nadwagę, lecz nadwaga ta była tak nieznaczna
(+ 1 kg.), że taktyka trzymania się na samym końcu pola — nie
wydawała się szczęśliwa; prawdopodobnie decydującym momen
tem było tu cofnięcie się konia w kondycji. Czas wyścigu do
bry — 3‘16”% (1'05"X — 34X — 33 — 32 — 31%). W r. 1932
Hel wygrał ten wyścig w 3*29".
Nagroda Borowna (im. A. Michalskiego 20.000 zł., 1.600 mtr.)
jedyna dystansowa próba dla dwulatków, stała się znowu terenem
do porachunków pomiędzy Hazardem a Matem. Dwa razy Ha
zard zwyciężył Mata, a ten zrewanżował się Hazardowi w nagr.
Fanshave. Po dość uciążliwym starcie poprowadził Lir — po
prowadził wolno, tak jakgdyby miał zamiar sam wygrać wyścig —
6% — 33 — 32%, Od stajni spróbował on uciec, lecz na począt
ku prostej złapał go Hazard i przez chwilę wyglądało, że oba ko
nie stajni Natalin będą na przedzie. Mat przed zakrętem musiał
być przez czas jakiś mocno jechany, aby zdążyć za końmi. Na
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Fragment gonitwy gentelm. z płotami, o nagrodę 4.000 zł. Na przodzie
ppłk. bar. K. Rómmel na „Skrobonogim" st. „Osęk" (zwycięzca).
prostej rozszedł się on jednakże i choć mocno jechany, zbliżył
się do koni natalińslkieh i wreszcie minął je względnie pewnie.
W ostatniej fazie wyścigu wspaniały i efektowny finisz zrobiła
Bastylja, która przy tempie na ostatniej 500-metrówce 30% —
z ostatniego miejsca znalazła się na drugiem miejscu pobiwszy
Hazarda i dochodząc do siodła Mata. Lir był czwarty a Torea
dore ostatni. — Ogólny czas 1*42“%,
Tak więc Mata -uznać trzeba za najlepszego dwulatka, a Ha
zarda za drugiego. Świetny wyścig zrobiła Bastylja (öre-g lak
i importowana z Anglji Belgrove), która oby zbytnio nie odczuła
skutków tego pięknego ataku na ogiery. Po tym wyścigu na
leży się jej zimowy odpoczynek, jeśli na przyszły rok ma nie od
pokutować za tak wielki wysiłek. A byłoby szkoda.
Nagroda im. W. Leśniewskiego (10.000 zł., 1.100 mtr.) była
próbą porównawczą między dwulatkami i trzylatkami. Wyścig
wygrał jak chciał trzyletni Gentry, na drugie miejsce wyszedł nie
łatwo dwuletni Fridland; trzecią była bardzo szybka trzyletnia
Apatin, dalej dwuletnia Estonia i 2 1. Dyktator, Dwulatki nie dały
o sobie pochlebnego świadectwa, lecz z drugiej strony, jak już to
niejednokrotnie stwierdzaliśmy, wartość tegorocznych trzylatków
jest wyjątkowo wysoka. Niemniej Gentry zarekomendował się ja
ko koń bardzo dobry i bardzo wszechstronny: z honorem biegał
w Derby na dysł, 2.400 mtr., dzielnie walczył na jeszcze dłuż
szym dystansie 2800 mtr., w nagrodzie Janowskiej i wykazał przytem tyle szybkości, że umiał wygrać nagr, im. gen. Sos akowskie
go i obecną próbę już tylko wyłącznie szybkości na 1.100 mtr.
Wyścig z płotami (4.000 zł., 3.200 mtr.), podobnie jak i 7000 m.
wyścig w ubiegłą niedzielę rozegrany był bardzo prawidłowo,
szybko i dobrze; skoki nie pozostawiały nic do życzenia, a czas
3'48"% był doskonały. Prowadził p. Rómmel na ogierze Skrobouogi, na prostej zaatakował go p. Tomaszewski na Fataliste B. W.
Większa -umiejętność i rutyna jeździecka zdecydowała o tern, że
umiał on na gorszym koniu pobić lepszego. Tuberosa była trzecia.
Frajer -jakgdyby odnalazł znowu swą formę: w wyścigu II kat.
walczył do ostatka i obronił się gwałtownie go atakującej Beryl.

Gonitwa o nagrodę im. Wiktora Leśniewskiego. (10.000 zł.) zwycięzca 3 1. og. gn. „Gentry" (Bafur-Aquamarme),
st. „Natalin, hod. A. hr. Potockiego.
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Defilada zawodników.
Na czele zwycięski zespół 7 D.A.K.-u.

Gen. dyw. Rómmel wręcza nagrody w konkursie
Military dowódcy zwycięskiego 7 D.A.K.-u.
Artylerja konna posiada swoiste cechy.
Wyrobiły się one zawdzięczając ciągłemu
obcowaniu i współpracy z kawalerją. Gdzie
kawaler ja — tam i konna artylerja. Więc
nie może konna artylerja być powolniejszą,
mniej zwinną i mniej ruchliwą od swej sio
stry — kawalerji. Stąd konieczność, aby
konno-artylerzysta nietylko był wychowywa
ny w tym samym duchu, co kawalerzysta, dla
najlepszego wzajemnego zrozumienia się, ale
i pod względem umiejętności używania konia
niczem się od kawalerzysty nie różnił.
Dlatego też, doceniając znaczenie sportu
konnego w wychowaniu i szkoleniu jeździeckiem oraz dla jego propagowania wśród ofi
cerów artylerji konnej, w 1919-ym roku
został założony Związek Jeździecki „Sport
Konny" Oficerów Artylerji Konnej. Inicja
torem i założycielem Związku był jego obec
ny Prezes pułk, Dunin-Wolski, ówczesny do

wódca Artylerji Konnej. Honorowym Preze
sem Związku jest Pan Marszałek Piłsudski,
honorowymi zaś członkami; generał dywizji
Rómmel, minister spraw zagranicznych Beck
i inż. Jan Grabowski.
Do związku należą wszyscy oficerowie
konnej artylerji z całego obszaru Rzeczypo
spolitej.
Pierwsze centralne zawody Związku od
były się w r. 1921-ym w Warszawie, w obec
ności Pana Marszałka Piłsudskiego. W ro
ku 1922 i 23-ym zawody przeprowadzono
również w Warszawie; w 1924-ym w Pozna
niu.
Dalej, z powodu skasowania bezpłatnych
przewozów koni, centralne zawody odbywały
się z przerwami; w r. 1923-ym, 31-ym i 33-im.
Mimo to nie przestały jednak one służyć nie
tylko jako egzamin sportowy, ale i jako śro
dek utrzymania łączności i dobrych koleżeń

skich stosunków, z których tradycyjnie słynie
artylerja konna.
Tegoroczne zawody wypadły jednocześnie
z obchodem piętnastolecia odrodzonej pol
skiej artylerji konnej, a więc miały charakter
wyjątkowo uroczysty.
W skład programu zawodów weszły; t. zw.
,,Militari", wzorowane na zawodach o Mi
strzostwo Armji i konkurs w skokach przez
przeszkody, handicap A.
Dn. 12 października, na placu 1 d. a. k.
o g. 7-ej rozpoczęto przegląd koni, zapisa
nych do „Militari“. Przedstawiono 48 koni.
Ogólne wrażenie kondycji tych koni było
dobre, pomimo, iż wszystkie one, prawie bez
wyjątków, niedawno przeszły ciężkie tego
roczne manewry.
Po przeglądzie odbyła się próba ujeżdże
nia. Dla ekonomji czasu sędziowano jedno
cześnie na dwóch czworobokach. Na czasie

Wyjechaliśmy ze Stav.-iszcz do pewnego jaru w pobliżu fermy
„Rewuckie", odległego o 5 kilometrów Posiodłane konie czekały
na wzgórzu nad jarem. „Hundsmen" i chłopcy stajenni prowadząc
sforę z 32 z parfonsów nadjechali za chwilę.

przez chwilę byli zdezorientowani, serce każdego tętniło chęcią
znaleźć się bliżej sfory i wilka, ale „rudka" była szeroka i grząska,
i przebrnięcie jej mogło zająć wiele czasu. Jedni pogalopowali
brzegiem do grobelki odległej o pól kilometra, inni szukali brodu.
Ja, dojrzawszy miejsce nie zarośnięte, gdzie błyszczała woda,
zwróciłem w nią wierzchowca. Będąc szczupły i małego wzrostu
i siedząc na koniu rosłym ale lekkim, miałem wszelkie szanse prze
jechać wbród, i tak się stało. Jednak gdy się wydostałem po zbo
czu na rozległą równinę, ujrzałem na czarnem tle „buraczyska" i zo
ranej roli, plecy kilku galopujących jeźdźców w czerwonych
frakach, a dalej przed nimi rozsypane, jak w tyrai i erce rusza
jące się białe punkciki, psy. Wszystko to było już odległe przedemną o jakieś półtora do dwóch kilometrów.

Podczas gdy myśliwi wsiadali na konie a hundsmen, spuściwszy
psy, napędzał je do „rudki", trzaskając z charapa, z drugiej strony
jaru jakiś duży szary zwierz wyskoczył z zarośli, o kilkaset kroków
przed nami, i zaczął szybko uciekać pod górę. Ze wszystkich ust
wyrwał się okrzyk; jedni krzyknęli „pies", drudzy „wilk". A bund
smen pchnął konia w bagno, chwilę ugrząsł, zeskoczył z siodła,
i w kilku podskokach, to zapadając się to wyrywając, koń i czło
wiek, obok siebie, przebrnęli. Potem hundsmen dosiadł koma 1 po
pędzili za psami, które już goniły w głos całą orkiestrą. Jeźdźcy

Miałem pod sobą czteroletnią skarogniadą klacz „Dżemmy"
o typie wybitnie wyścigowym, chociaż nie całkiem czystej krwi
7j8 albo 15/16. Znałem ją dobrze z poprzednich polowań. Skakała
doskonale, galopować mogła bez końca, ale była tak „zaciągniętą
w pysku", że nie raz ręce mi mdlały z wysiłku, by ją utrzymać na
właściwej odległości za biglami. W danej chwili cała mądrość po
legała na tern aby nie zmęczyć przedwcześnie konia, dopędzając
zbyt szybko przodujących jeźdźców. Jechałem wyciągniętym ga-

Z parforsami za wilkiem
Raz jeden, w przeciągu paru dziesiątków lat zdarzyło mi s:ę
śc;gać wilka, i nie słyszałem aby gdziekolwiek indziej upolowano
wilka z parforsami. Zarówno dla koni jak i dla psów byl o wy
czyn niezmiernie trudny, i dlatego zasługuje na to, aby go uwiecz
nić w druku.
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przez to zyskano dużo, ale kosztem równo
mierności oceny wykonania zadania przez
poszczególnych jeźdźców, gdyż, przy najlep
szych chęciach, nie jest możliwem ujedno
stajnienie sędziowania, opartego przeważnie
na indywidualnem wyrobieniu sędziujących.
W tym że dniu przeprowadzono i próbę
we władaniu bronią białą i palną.
13-go, od godz. 8-ej, na Moczydle pod
Warszawą, prowadzono próbę wytrzymało
ści „Militari“.
Bieg z przeszkodami i bieg naprzełaj
zorganizowano na tamtejszym' torze, jak za
wsze uprzejmie, ustąpionym przez pana Mi
chała Róga.
Pamiętając o przejściu przez uczestniczą
ce konie jesiennych manewrów, organizatorzy
skrócili odległości na wszystkich czterech
odcinkach próby wytrzymałości.
Natomiast normy szybkości (mtr./min.)
pozostawiono bez zmian. W próbach wytrzy
małości wszechstronnych konkursów jeźdźcy
przebywają odcinki trasy indywidualnie. Po
trzebne jest tu dobre przygotowanie jeźdźców
pod względem wyczuwan'a szybkości. Dla
tego też zupełnie słusznem jest stale zacho
wywanie przyjętych norm, co daje możność
jeźdźcom ćwiczenia się w ich poznawaniu
Lepiej jest więc skracać odległości niż szyb
kość.
Na pozór sprzeciwia się to zasadzie, że
nie tyle odległości, ile szybkość męczy ko
nia. W danym wypadku jednak, stosowane
szybkości nie są zbyt „wyśrubowane" i nie
ma powodów uchylania się od nich.
Ze względów na układ programu uroczy
stości, nie było możliwości przeprowadzenia
trzeciej części „Militari“ — próby w sko
kach przez przeszkody, w następnym dniu po
próbie wytrzymałości. Odłożono więc n|a
niedzielę 15-go. Przez to wymknęło się na
leżyte sprawdzenie koni po przebytym wy
siłku.
Jeden dzień wypoczynku zrobił swoje.
Konie galopowały i skakały więcej świeże,
niż tego możnaby było spodziewać się po
nich, gdyby musiały robić to samo, ale o 24
godziny wcześniej.
Ponieważ ten warunek dotyczył jednako
wo wszystkich koni, więc jednak sprawiedli
wości sportowej stało się zadość, a to jest
najgłówniejsze.
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Pierwsze miejsce zajął zespół 7-go dywi
zjonu artylerji konnej, zdobywając po raz
drugi puhar honorowy Oficerów Arylerji Kon
nej i nagrodę pieniężną 600 zł.; II — zespół
14 d. a. k. (450 zł.); III — zespół 3 d. a. k.
(350 zł.).
Indyw dualnie zwyciężyli: I ■— por. Na
górski Edward na „Anitra", st. Beberbeck
(nagroda ofiarowana przez Ministra Spraw
Wojskowych, Marszałka Józefa Piłsudskie
go); II — por. Choynowski, „Poker", bod.
Wł. Cybulski (nagr. Ministra Spraw Zagra
nicznych); III — por. Muszyński, „Taran",
hod. A. Jaszowski (nagr. Inspektora Armji,
gen. dyw. Ju'insza Rómmla); IV — ppor.
Ungeheier, „Rebus", bod. W. Piwn'cki (nagr.
Szefa Depart. Arylerji).
Do konkursu w skokach przez przeszko
dy, otwartego dla oficerów artylerji konnej
stanęło 44 konie.
Przeszkód było 14, wysok. ok. 1.20 mtr.,
szerok. ok. 3.50 mtr.; szybkość 400 mtr./min.

iopem, po ciężkim zoranem polu i po posiewach, przedemną na
horyzoncie, widniał las; oczywiście wilk podążał tamtędy.
Galopowałem trzymając klacz w miarowem tempie i po kwa
dransie znacznie do czołowych jeźdźców s.ę zbliżyłem, lecz wtedy,
psy i konie, wszystko znikło w lesie. W minutę potem, skok przez
głęboki rów, i znalazłem się w gąszczu. Wiatr w osłonie drzew nie
odnosił grania psów; echo je podwajało. Mogłem podążać na głos.
Właściwie galopując przez młody drzewostan, jeździec musi całą
uwagę zwrócić na to, aby mu gałęzie nie podarły twarzy- Nie kiero
wałem konia, a on się kierował słuchem aibo instynktem. Wkrótce
granie psów ucichło; wszyscy na pole, a moja klacz sadziła jak sarna
wymijając pnie których często ja nie dostrzegałem, potem znowu
skok przez rów, i znalazłszy się na czystem polu dojrzałem, że
czerwone fraki i zgraja biglów są znowu znacznie dalej odemnie,
że się posuwają w kierunku pod prostym kątem od tego w którym
przejechałem las, i spuszczają się do jaru.
Opisywać różne fazy tego pościgu byłoby powtarzaniem
się. Wilk widocznie szedł w kierunku innego lasu. Przebyłem
znowu dość szeroką strugę wbród, kierując się widokiem czerwo
no odzianych jeźdźców, posuwających się po czarnem polu. Na
drugim farze dopędziło mnie dwóch jeźdźców, a kilku innych
podążało niedaleko z tyłu. Jakiś czas jechaliśmy razem, ale ich
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1. por. Gątkiewicz, „Tapczan" (400 zł.),
hod. A. Fetdt; 2. por. Lewandowski, „Otello"
(250 zł.), hod. N. N.; 3. por, Nagórski Ed
ward, „Poker" (200 zł.), hod. j. w.; 4. por.
Kirchmayer, „Nana“, imp. z Irlandii (180
zł.); 5. por. Nagórski Edward, „Rycerz",
(150 zł.) hod. H. Michelis; 6. por. Pyrow cz,
„Wimbo" (100 zł.), hod. Janina Hedwig;
7. por. Dąb.ski-Nerlich, „Poluś" (80 zł);
8. por. Lewandowski, „Senator" (70 zł.);
9. por. Dąbski-Nerlich, „Nero" (70 zł.);
10. por. Piątkowski, „Iskierka" (40 zł.);
11. por. Kirchmayer, „Wilk" (40 zł.); 12. por.
Nagórski Jan, „Łoskot I“ (40 zł.); wstęgi:
por. Z:ętkowski, „Tancerka" i por. Nagórski
Edward, „Wnuk".
Pomimo dość zimnej pogody na trybunach
publiczności było dużo.
Meeting, jako całość wypadł bardzo ład
nie, świadcząc o sprężystości i rozmachu sym
patycznych braci z pod czarno-amarantowe •
go proporca.
Leon Kon.

Defilada artylerji konnej.

kanie były więcej zmęczone od mojego, i ponownie oddaliłem
się od nich, pędząc sam. Mając ciągle właściwe polowanie na parę
kilometrów przed sobą przebyłem jeszcze jeden mały las, po tern
jeden duży, ale wyjechawszy z onego, już właściwie nie byłem
w polowaniu. Tworzyłem niejako grupę średnią, pomiędzy temi,
którzy do samego końca podążali za psami i których liczba się
zmniejszyła, gdyż dwóch dog,mitem i przegoniłem, i grupą liczniej
szą, tych co pozostali znacznie w tyle.
Parę razy jeszcze mignął mi w oddali jakiś czerwono odzia
ny jeździec, ale pod koniec musiałem już pytać napotykanych na
polach i na drogach ludzi, w którą stronę poszło polowanie, i w
tym kierunku podążać.
Wreszcie, ujrzałem w dali, na tle lasu, grupę stojących
ludzi w czerwonych frakach obok koni. Było to miejsce gdzie
wilk został sforsowany. Gdy do nich podjechałem opowiedzieli
mi jak to się stało. Wilk biegł już wolno, po drodze wiodącej
wzdłuż lasu, widocznie nie miał już siły przeskoczyć przez rów
okalający, las. Kilka psów biegło za nim potrosze skowycząc,
o kilka kroków. Wreszcie wilk obrócił się głową do psów i po
łożywszy się na ziemi trząsł się i kłapał zębami. Ogary pokładły
się przed nim i skowyczały do niego. Dojechał hundsmen i zabił
zwierza. To miejsce było oddalone od fermy „Rewuckie , skąd
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WYŚCIGI ZAGRANICA
ANGLJA.
G. Richards t światowe rekordy żokejskie. — Mannamead i konie
niepobite. — Pierwszy jesienny meeting w Newmarket: Cesarewitch St. — Middle Park Plate i lepsze dwulatki. — Dastur. —
Young Lover. — Kilka ważniejszych wyścigów. — Panie jadą.
Żokej Gordon Richards, atakując, jak burza, rekord F. Archera, który osiągnął w jednym roku 246 zwycięstw — bije „po
drodze" inne rekordy i ustanawia itakie, o których dotąd naj
bardziej przewidującym filozofom turfu nawet się nie śniło. Naj
pierw więc ma on już za sobą rekord Toma Loates'a z r. 1893 —
222 zwycięstwa — ostatni rekord jaki go dzielił od rekordu Freda
Archera. Następnie dokonał on sztuki, która się dotąd jeszcze
nikomu nie udała: wygrał cały program jednego dnia wyścigowe
go — wszystkie sześć wyścigów jakie były w dniu 4 październi
ka na programie w Chepstow. Fred Archer wygrał 6 wyścigów
z 7 jakie rozgrywano 19 kwietnia 1877 w Newmarket oraz 6 wy
ścigów z 7, jakie rozegrano 5 sierpnia 1882 r. w Lewes. Żok.
George Fordham wygrał w Stockbridge (18 czerwca 1867 roku)
sześć wyścigów, a w siódmym, który uzupełniał program odniósł
połowiczne zwycięstwo (łeb w łeb); zarządzono rozgrywkę, którą
Fordham przegrał. Obecny rekord Gordon Richards’a — wygra
nie wszystkich 6 wyścigów jednego dnia — pozostanie pewnie
długo niepobity. Pozatem • żokej ten może poszczycić się z wy
graniem 12 wyścigów z rzędu: we wtorek 3.X w Nottingham był
on jeden raz pierwszy, w środę 4.X — sześć razy pierwszy w
Chepstow, oraz w czwartek 5.X na tymże lorze — wygrał pięć
wyścigów. Takiej serji wyścigów nie znała dotychczas historja
wyścigów; amerykanin A. Adams wygrał na torze w Marlboro

wyruszyliśmy o 35 kilometrów. Ponieważ wilk nie szedł w proste!
linji, musiał przebiedz około 40-u, Przy zabitym zwierzu leżało
11 ogarów, reszta nie wytrzymała tempa czy też dystansu. Pięciu
jeźdźców, do samego końca było tuż za psami. Opatrywaliśmy
konie. Co za dzielne zwierzęta. Po czterdziestu pięciu leciech
mam każdego żywo w pamięci, tak jak wyglądały wówczas, po
tym szalonym rajdzie. Przedewszystkiem szpakowaty ogier „Ernani" czystej krwi arab, urodzony w stadninie Janiszowieckiej, któ
rej potem przez długie lata był ozdobą i jednym z wybitniejszych
reproduktorów, sam rosły o grubej kości, Itak jak bywają araby
wychowane na pastwiskach ukraińskich, przy wszystkich cechach
swej rasy, pięknych rozumnych oczach, delikatnej sierści i bujnej
jedwabistej grzywie. Zostało po nim w Janiszówce wielu jego po
tomków przeważnie tej samej maści, które po podobieństwie od
raza można było poznać, że odeń pochodzą. Drugi był „Tembryk”,
anglo-arab, po wyścigowym „Priamie", kasztan o typie szlachetne
go konia półkrwi, o grubej kości i mocnej budowie, koń, który
dla swego doskonałego „exterieur'u" mógłby dostawać złote me
dale na wszystkich wystawach, lecz gdy po kilku latach pracy,
jako wierzchowiec, został oddany do stada, jako reproduktor tam
się nie odznaczył. Na Tembryku podczas tego polowania jechał
hr. Ryszczewski, człowiek wyjątkowo dużego wzrostu, i nie szczu

Paddock w Gatwick (Anglja).
(Maryland) 9 kolejnych wyścigów we wrześniu 1930 roku. Gordon
Richards jest niezmordowany: mimo licznych i trudnych jazd po
trafił ostatnio znałeść czas i ochotę, aby wziąć udział w wy
ścigu... na osiołkach na ceł dobroczynny, I tu okazał się zwy
cięzcą, bijąc swego kolegę Fox’a.

pły. Pod taką wagą, dzielny ogier zdołał przebyć wszystkie prze
szkody i sforsować wilka.
Trzeci był czystej krwi wałach, niewielkiej miary, ale świet
nie związany, wówczas już 8-0 czy 9-letni, na którym stale jeź
dził hundsmen. Oprócz nich było dwie klacze, jedna 4-Ietnia i je
dna 3-letnia. Starsza była typu arabskiego, po wywodowym arabie,
jak on ciemno-kasztanowata, chociaż po matce miała także część
krwi angielskiej. Piękna ta klacz, po przebytym rajdzie, zarówno
jak oba ogiery, wyglądała nawet dość świeżo. Trzylatka zaś cie
mno gniada, po wyścigowym RoTRower'ze, była czystej krwi,
cieńszej kości, wyglądała bardzo ściągnięta. Przypatrywałem się
jej pilnie, gdyż wydawało mi się dziwnem, żeby trzylatka mogła
wytrzymać 40-kilome'trowy galop chociaż pod lekkim chłopcem.
Widziałem ją potem w rok później. Rozrosła się znacznie, stała
się piękną klaczą. Dzisiaj pozapominałem jut nazwiska obu
tych klaczy, ale pamiętam, że ilekroć w latach późniejszych zwie
dzałem stadninę Janiszowiecką, zawsze je obydwie, również jak
starogniadą Dżemmy, na której odbyłem pościg za wilkiem, od
szukiwałem i przypatrywałem się jak wyglądały, same i jakie
było ich potomstwo. Wszystkie trzy mogły być zaliczone do czo
łowych matek stadniny hr. Branickiego.
Fr. Kotowicz.

Nr. 31

JEŹDZIEC I HODOWCA

Doskonały ogier lorda Astor'a — Mannamead zakończył karjerę wyścigową i został odesłany do stada swego właściciela.
Był to koń bardzo klasowy, lecz niestety, wcześnie bardzo uległ
wypadkowi w treningu, a pozatem był bardzo wrażliwy na twar
dy tor. Wygrał on 7 wyścigów — przyczem 6 razy zwyciężył
bezwzględnie a w ostatnim wyścigu (Rous Memorial w Ascot)
stanął u celownika łeb w łeb z ogierem Loaningdale, późniejszym
zdobywcą Eclipse St. —- Praktycznie więc rzecz biorąc Manna
mead schodzi z toru niepobity, a z ważniejszych wyścigów wy
grał on: Rous Mem,, Chippenham St.
Jakie były rzeczywiste jego możliwości, tego się nigdy nie
dowiemy: prawdopodobnie bardzo duże, większe niż klasa tych
koni, które w r. 1932 podzieliły się klasycznemi wyścigami. Po
większa on liczbę tych koni, które na wyspach angielskich nigdy
nie zaznały porażki. Oto ilista dotychczasowa niepobitych w Anglji koni: Albert, Aldford, Amato, Barcaldine, Bay Middleton, Bor
der Minstrel, Bridget, Cherimoya (biegała raz i wygrała Oaks),
Clairvaux, Cobweb, Crucifix, Eclipse, Eurgalus, Flying Childers,
Harmonica, Highflyer, Hero, Hurry-On, Madder, Middleton,
Ormonde, Plebeian, Prince Meteor, Quintessence (matka Clarissimus'a), Sailor, St. Simon, Snap, Sterling, Suspender, The Tetrarch, Tiffin i Tolgu-s. Jeżeli chodzi o ostatni sezon — to niepobitym okazał się znakomity dwulatek Colombo, a także, rzecz
ciekawa; trzyletnia pół-isiostra ogiera Mannamead — klacz So
Quick (Solario i Pinprick). Garbonosa i o dość kiepskich zadnich
nogach. So Quick wygrała na wiosnę Spring Plate, później Davis
St., wreszcie obecnie odniosła poważniejszy sukces zwyciężając
faworytkę Typhonic w Newmarket Oaks (Ł 825) w czasie pierw
szego jesiennego meetingu ,,w głównej kwaterze".

Inne ważniejsze wyścigi tego krótkiego sezonu dały nastę
pujące rezultaty: Medieval Knight zdobył Middle Park St. (Ł. 2707)
i bijąc Mrs. Rustom, Flying Coot, Blazonry, Alishah, Valerius
i in. dowiódł, że na liście „zimowych“ faworytów należy mu się
bezwzględnie drugie miejsce bezpośrednio za Colombo. Mediaval
Knight jest po Gay Crusader z kl. Hasty Love po Hurry On i
Love-oil (matka Saracen'a, Legatee).
Słynny dystansowy handicap Cesarewitch St. (Ł. 1935,
3.621 mtr.) miał przebieg dość niezwykły, gdyż dwa faworyty
Guise ar d oraz Ximenes ciężko zakulały w wyścigu, a taki sam
los spotkał na twardym torze jeszcze Eugene i Dick Turpin’a,
z których ten ostatni miał dość duże szanse wygrania wyścigu.
Z licznego pola 33 koni wyłonił się jako zwycięzca 4-letni wa
lach Seminole po Diligence i Blanche (a więc pół-brat znakomite
go reproduktora Biandford'a), względny outsider (100 :6), bijąc
o 2 dl. w czasie 3 47" czteroletniego wałacha Loosestrife (Trans
cendent), który w r. b, wygrał szereg wyścigów, chociaż mniej
szego znaczenia i w wyścigu tym stanowił „czwartą grę" (100 : 7),
Popularny Cesarewitch St. datuje się jako wyścig od roku
1839, kiedy cesarzewicz rosyjski, późniejszy Aleksander III dał
3.000 rubli (300 Ł.), jako nagrodę do długodystansowego handi
capu, a następnie powtarzał swą dotację przez 10 lat z rzędu.
Champion St. (Ł. 695, 2.000 mtr.), wyścig, który zwykle gro
madzi niewielkie lecz wartościowe grono koni i tym razem był
nielicznie obsadzony. Oczekiwane łatwe zwycięstwo 4-łet. Dastur'a
(Solario — Friar's Daughter po Friar Marcus) nie nastąpiło: po
ciężkiej walce zdołał on jedynie wywalczyć deat heat z Chate
laine (Phalaris i Herself po Neli Gow.). Złym trzecim był Scąrlet Tiger: wyjaśnienie przyszło niebawem, gdyż zaraz po wyścigu,
przy rewidowaniu nóg, wyciągnięto kamień siedzący w kopycie,
Dastur zakończył swą karjerę wyścigową — tak dobrą a tak nie
fortunną.
Dwa znane nam już dwulatki wyróżniły się ostatnio w New
market: klacz Light Brocade (Galloper Light i Trilogy po Son-inLaw) przez zwycięstwo w Cheveley Park St. (Ł. 1.520) oraz Meddow Rhu, niedawno ochrzczona córka Phalaris’a i Mellowness
po Chaucer, która po krótkiej walce zwyciężyła Salamalik w
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Prendergast St, (Ł. 1.025). Dwa inne dwulatki zasługujące na
wzmiankę: Tetrapylon (Tetratema i Dawn Wind — a więc ro
dzona siostra niepobitej Tiffin) oraz fcl. Thauma (Manna) zapisały
na swój rachunek dwa popularne wyścigi Bretby St,, względnie
Clearwell Stakes, Trzyletni Young Lover, którego wygrane wy
ścigi niedawno wymienialiśmy dorzucił jeszcze jedną wygraną do
wiązanki swych zwycięstw, z których najpoważniejsze było w
Newmarket St.: obecnie wygrał Royal St. (Ł. 450) i raz jeszcze
w r. b. zwrócił uwagę na swego ojca Son-in-Law, któremu kiedyś
będziemy musieli poświęcić osobno kilka słów.
Challenge St, — 1.200 metrów — zamienił się w pojedynek
znakomitej Myrobeilla i ze starym flyer'em Heronslea — ożywiona
walka przyniosła klaczy zwycięstwo o łeb w lT2“4/5. Niezbyt
może ważne było zwycięstwo AlluviaVa, pięknego kasztana, fran
cuskiego pochodzenia w Autumn Handicap — lecz wspominam
o nim, ponieważ Alluvial nieraz dzielnie poczynał sobie w 12 wy
ścigach w Anglji zanim dobił się wygranej; syn Pondolanda nie
„skwaśniał" — zawsze walczy dobrze.
Totaig (Dawson City), zwycięzca Royal Hunt Cup z r. 1932
wygrał Select St., bijąc francuskiego Commander a III, Jim Thomas'a oraz King Salmon’a: ten ostatni dawał wszystkim koniom
wagę i prawdopodobnie na sezon bieżący ma już dość.
The Newmarket Hown Plate jest wyścigiem dystansowym
(4 mile = 6.400 mtr.) płaskim, w którym konie dosiadane są przez
panie. W r. b. zwyciężyła panna Gladys Waldron na 6-cio letnim
wałachu Journeys End. Drugą była panna Audrey Bell na Mon
sieur Neuf — o 5 długości za zwycięską amazonką, trzecim Prince
Regent pod Miss Hamshaw. W pobitem polu znalazły się jeszcze
trzy panie. Panna Waldron jeździ na robocie u ojca swego, któ
ry trenuje własne konie w Winkfield, Zwycięzca Journey s End
biegał w tym wyścigu pań już po raz trzeci; w r. 1931 był dru
gi, a w r. 1932 — trzeci.
Brown Jack.

Paddock w Chepston. Na drugim planie żokej Gordon Richards,
który wygrał w tym dniu wszystkie 6 wyścigów, jakie były
w programie.
FRANCJA.
Prix de L‘Arc de Triomphe. — Grapom najlepszym trzylatkiem
na kontynencie. — Niepobity Brantóme, — Jocrisse. — Dobre
dwulatki po Asterus i Pharos. — Reverende II.
Najcenniejszy wyścig jesiennego sezonu Prix de L Are de
Triomphe już po raz drugi w ostatniem pięcioleciu wygrywa koń
włoski. Mimo bardzo nieszczęśliwego wyścigu i beznadziejnego,
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miejsca) w Pr. Seine et Oise (40.000 fr., 1.300 mtr.) i musi zali
czony być do czołowych dwulatków francuskich. Poza temi dwoma
zwycięstwami, Jocrisse wygrał jeszcze trzy wyścigi. Jednakże
za najlepszego dwulatka uważać trzeba bezwzględnie znakomitego
i niepobitego ogiera Brantóme po Blandford, który ostatnio w
świetnym stylu zdobył swój czwarty wyścig Grand Criterium
(150.000 fr., 1.600 mtr.). Już na początku prostej (w Long champ)
żokej wyprowadził go na czoło stawki i Brantóme, „kula ogni
sta", z łatwością doprowadził wyścig do końca. Klacz Sa parade
była druga, zawsze pracowita i na płatne miejsca zarabiająca.
Mary Tudor była trzecia, a Fanar, lorda Derby — piąty. Obie
cujący ten Ikon zdaje się nie trzymać dystansu, zresztą na uspra
wiedliwienie jego nadmienić trzeba, że zgubił podkowę w wy
ścigu. Przedostatnim był Astronomer i koniowi temu musimy
poświęcić kilka słów.
Koń ten w Baden-Baden został bez większego trudu pobity
przez ogiera Pelopidas w Zukunfts-Rennen. W niespełna miesiąc
później Astronomer wygrał w Le Tremblay bogato wyposażony
Prix Herod (200.000 fr., 1.400 mtr.), przyczem Mary Tudor była
trzecia. Ponieważ Pelopidas jest w tej chwili niewątpliwie gorszy
od Athanasius's — wysnuto z tego wnioski o niebywałej klasie
niemieckich dwulatków.
Niewątpliwie hodowla niemiecka zrobiła duże postępy, ale
wynik Grand Criterium postawił Astronomers na właściwym szczeblu. Oczywiście forma jego musiała też pewną rolę odegrać, jak
to wskazuje forma Mary Tudor.

3 let. og. GRAPOM (Granach — Pompea po Adam), najlepszy trzy
latek kontynentu, zwycięzca Prix de 1'Arc de Triomphe.

zdawało się, zablokowania przy barjerze — Grapom, gdy tylko
wynalazł sobie przejście, okazał się znacznie lepszy od wszyst
kich francuskich koni i wygrał bardzo pewnie iz wyraźną prze
wagą prawie długości od 3-let. Cas-terari, 3 let. Pantalon’a, Assuerus'a, Rodosto, Camping's swego towarzysza stajni Sans Souci,
Jumbo i kilku innych koni z Negundo, jako jednym z ostatnich.
Na podstawie wyniku tego wyścigu stwierdzić można było: 1) że
klasa francuskich trzylatków nie (jest wysoka; 2) że Grapom jest
najlepszym w r. b. koniem na kontynencie, nie wykluczając nie
mieckiego Alchimist'a. Grapom wygrał wielkie międzynarodowe
Criterium w Ostendzie, bijąc angielską Nits i chin, później „sko
czył" do kraju, gdzie zainkasował St. Leger, poczem powędrował
do Paryża, aby zdobyć clou sezonu: podróże te i zmiany toru
zdyskontować trzeba najmniej na 5—6 klg. w sto
sunku do koni miejscowych, francuskich, co znów
prowadzi do wniosku, że Grapom jest może nawet
lepszym koniem niż był Ortełlo. Jeżeli wziąć pod
uwagę miejsce zajęte w wyścigu przez Negundo,
który w sierpniu był drugi za AlchimisVem w Ba
den-Baden, to dojdziemy do wniosku, że ten ostat
ni w Prix de L'Arc de Triomphe wielkiej roli by
nie odegrał, Włochom powinszować można tak do
brego konia. Specjalnie zaś wypada tu podkreślić
znajomość rzeczy p. F. Lesio, który nie zawachał
się zapłacić w grudniu 1920 r. sumy 5.000 funtów
za Chuette, matkę Cranacha, który jest ojcem Crapom'a. Przypomnę, że Apelle, ojciec Capiello (Gr.
Prix) był wyhodowany również przez p. Teslo,
w tym samym roku co Granach.
Jocrisse (Comedy King), którego jeden do
bry wyścig już sygnalizowaliśmy, obecnie odniósł
drugie, łatwe zwycięstwo nad 3-letnim Quartz i 2
let. Silver Plated (Vertigineux, Phebe były bez

Asterus jako ogier zaczyna się coraz bardziej wyróżniać:
pomijając Astronomer‘a, klacz Sanaa, jego cóńka odznaczyła się,
wygrywając Pr. de la Salamandrę (40.000 fr., 1.400 mtr.), przyczem
dobrze wypróbowany i szybki Rentenmark znalazł się dopiero
na 4-tem miesjcu. Z lepszych dwulatków Shining Tor (Pharos i
Erica po Alan Breck) lorda Derby zwyciężył w Pr. d'Arenberg
(50.000 fr., 1.000 mtr. po prostej). Macestar była druga, a nie
zmordowana Mary Tudor — czwartą. Inny syn Pharos's, 2 i. Chou
Rose wygrał Pr. Niceas, bijąc 4 let. Fuirrokh Siyar, 3 let. Vertigineux, rówieśnika swego Silver Plated i in. Większe wyścigi
koni starszych dały rezultaty następujące: Prix Henry Delamarre
(100.000 fr.): 1) Lovettaz (Zambo) 3 1. og. hodowli iks. Aga Khan's,
2) Armoise, 3) Magnus, 4) Pantalon — zupełny outsider. Prix
Jouvence — dystansowy wyścig na 4.800 mtr. wygrała. Reverende II (Cid Campeador), która w r. 1932 wygrała najdłuż
szy wyścig w roku — Prix Gladiateur. Zwycięstwo jej wówczas
nie było tak bardzo wypadkowe.
Pr. Edgar Gillois
(Biennal, dla 3-latków, 142.000 fr.,
2.600 mtr.]: 1] Blue Roc (Massine), 2) Magnus, 3) Almaska.
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STEEPLE
CHASE
Pardubme, Pardubice... marzenie każdego
miłośnika konnego sportu i jeźdźca steeple
chase — niestety stosunki powojenne, bar
iery paszportowe, i t. p. uniemożliwiają więk
szości zobaczenie i uczestnictwo w tej wiel
kiej o wszechświatowej sławie gonitwie! Cie
kawa jest historja powstania „Wielkiej Pardubickiej". — W roku 1838 pułkownik huza
rów ks. Franciszek Liechtenstein założył w
Pardubicach towarzystwo do polowań „parforce“, które początkowo urządzało polowa
nia na jelenie. W roku 1850 towarzystwo po
siadało już 80 psów. W polowaniach brały
udział i konie zagraniczne. Następnie powstał
projekt urządzania wyścigów podczas „parforce". W roku 1856 baron Bethman pre
zes Towarzystwa hodowli koni w Czechach
pierwszy uzyskał pozwolenie na urządzenie
Wyścigów Konnych. W r. 1874 Towarzystwo
wyścigów Konnych w Czechach po raz pierw
szy ogłosiło Wielki Pardubicki Steeple Chase
— dystans 6400 metr. i 30 przeszkód, któ
ry powszechnie nazywano „Liverpool na kon
tynencie“. Zwycięstwo w Wielkim Pardubickim, stypl. chass. uważane było za wielki
zaszczyt zarówno dla jeźdźca jak i dla konia.
Od roku 1874 rokrocznie (z wyjątkiem lat
1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919) w niedzielę
najbPższą 15.X są urządzane słynne Wiel
kie Pardubickie Steeple chase.

w*
Pardubice. — Plan toru.

hic kosztuje zaledwie 700 ćk — 175 złotych.
Miasto Pardubice posiada 28.000 ludności i
leży na szlaku kolejowym Zebrzydowice —
Praga. Z Warszawy do Pardubic pociągiem
pośpiesznym jedzie się 12 godzin, a z Pardu
bic do Pragi 1 godz. 40 minut. Słynny tor
znajduje się 3 kilometry za miastem — po
łączenie z miastem pociągiem i autobusami
po wspaniałej asfaltowej szosie. Tor Pardubicki jest przepięknie urządzony, posiada
3 piętrowe żel. betonowe trybuny, natural
ne żywopłoty i rowy z wodą — 3/4 obszaru
toru to pola uprawne i częściowo zagajnik'.—
część toru (od strony południowej) leży poza
właściwym torem. Na szkicu — cały tor jest
doskonale uwidoczniony. Na 6400 metr. jest
zaledwie 1500 metrów pod tor wyścigowy,
reszta orane, teren podmokły i mokry piasek.
Przeszkody trudne, lecz „fair". 4 tygodnie
odpowiedniego treningu na miejscu wystar
cza dla koni obcych. Konie pełnej krwi trze
ba przyzwyczaić do galopowania po piasku i

oranym. Liczne rowy również wymagają od
powiedniego treningu. Poniżej podaję do
kładny opis przeszkód:
1) Płot — 120 cm. nietrudny.
2) Płot z rowem z wodą — 120 cm wy
soki, 200 m. szer.; nietrudny.
3) Otwarty rów z wodą szer. 3 mtr, skok
trudny. Odskok wyższy niż lądowanie. Pia
sek mokry.
4) Taxis-fosse. Najpoważniejsza przeszko
da — potężna Herda 120 cm. wysoka, 50 cm.
szer., za Herdą rów 5 mtr., głęboki 4XA mtr.,
suchy — bez brzegów stromych — skok
pod górę.
5) „Irish-banc" 6 mtr. szeroki, 2 m. wy
soki przed i za rów 80 cm.
6) Płot 130 cm. wysoki za nim rów z wo
dą 3 m. szeroki. Przeszkoda trudna.

7) Otwarty rów.

Po przewrocie w roku 1918 charakter i
tradycja toru w Pardubicach zostały i nadał
utrzymane — kierownictwo słynnego steeple
chase należy obecnie do Czesko-Słowackie
go Jokej Klubu. Nagrody tej słynnej goni
twy są stale w miarę możności podwyższa
ne i w roku bieżącym wynosiły: I — 800C0 kć,
II — 16000 kć, III — 8000 kć, IV 4000 kć.
Celem ułatwienia przewozu koni z
zagranicy do Pardubic ustalone zostały
minimalne wagonowe opłaty — naprzykład —- wagon z Zebrzydowic do Par du-

t v_______________

Pardubice, — Trybuny.
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8) Skok „de Popkowice", Plot natural-

9) Skok angielski.
10) Herda — 120 cm.
11) Skok angielski — poziom lądowania
130 cm. wyżej niż odskok — orane.
12) Otwarty rów — 2 m. orane.
13) Kail (80 cm.) stała — wielki plot
120 cm. wysoki 2 m. szeroki rów (1 m.). Skok
b. trudny — orane.
14 i 15) tor płaski z 2 płotami.
16) Płot — orane.
17) Post and rail (stała 80 cm.) orane.
18) Mur — orane.
19) Rów wężykowaty — szer. 4 m. głę
boki 170 cm — orane.
20) Płot z małym rowem — łatwa.
21) Rów wężykowaty przedłużony, ot
warty, odskok i lądowanie b. nisko — orane.
22) „Taxis fosse" przedłużony. Płot z su
chym rowem szerok. 3 m.
23) i 23a) ,,In and out" na przestrzeni
7 m. Płot z rowem i płot z rowem.
24) i 25) Rów.
26) Skok „de Popkowice" po raz drugi.
27) Skok ang elski po raz drugi.
28) Płot po raz drugi.
29) Herda 120 cm, na torze wyścigowym.
Szkic i szczegółowy opis przeszkód po
twierdzają fakty, że tor Pardubicki należy
do najtrudniejszych na świecie — istotnie
trzeba być doskonałym jeźdzcem i mieć nad
zwyczaj wytrwałego, idealnie naskakanego
o żelaznych ścięgnach konia, by wyjść cało i
zwycięsko z tej niesłychanie trudnej próby;
Poczynając od st .Morawsko-Ostrawa na
każdej stacji kolejowej wsiadają do wagonu
oficerowie kawalerji — wszędzie słyszy się
debaty o jutrzejszym zwycięzcy. — O godzi
nie 20, w przepełnionym do ostatniego miej
sca wagonie, wjeżdżamy do Pardubic — na
dworcu ścisk — to jutrzejsi widzowie Wielkie i
Pardubickiej. Na dworcu spotykają mnie p.p.
śtabni kapitan Fieber i kapitan Pospisil, któ
rzy parę tygodni temu bawili u nas w Pol
sce. Z nadzwyczajną i serdeczną gościnnością
zajmują się moją osobą przez cały wieczór.
W miejscowej największej kawiarni „Grand
hotel" spotykam się z „całą kawalerją czeską"
a więc szef depart, kawał. gen. Koutnak, do
wódcy brygad, i pułków kawał, oraz d-a cen
trum wyszkolenia kawalerji w Pardubicach.
Jestem niejednokrotnie zapytywany, dlaczego
nie ma na torze naszych polskich koni. W mi
łej pogawędce siedzimy do północy. Zapytuję
kto zwycięży — słyszę „Ferber" — reszta
wszystko zależy od pogody — o ile będzie
deszcz konie czeskie będą miały większe
szanse". Nazajutrz o godzinie 9 idz emy z kpt.
Pospisil oglądać remonty w centrum wy
szkolenia kawalerji — szczególniej intere
sowały mnie 3-letnie folbluty ((22 konie) wy
chowane w wojskowej źrebięciami w Hostouwn na Sumarę.
Wśród widzianych przezemnie starszych
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koni widziałem też naszego „rodaka z Poz
nańskiego" zakupionego w 1928 r. O godz.
10 m. 30 jesteśmy na torze i gospodarz toru
zaznajamia uczestników W. Par. z trasą
wyścigu. Już od godziny 10 niezwykły ruch

Nr. 31
zwany „listek". O godzinie 12 m. 43 je
steśmy z kap. Pospisylem na torze w re
prezentacyjnej loży. Organizacja wzorowa,
odpowiednio umieszczone napisy w zupełno
ści orjentują widza — trybuny oraz wszv-

Jeune Chef wpada do rowu (plan 19).

na ulicach miasta — hotele, kawiarnie i re
stauracje w oblężeniu, przez jezdnie trudno
przejść — sznur aut i motocykli. Piękna sło
neczna i ciepła pogoda wytwarza radosny

stkie tańsze miejsca przepełnione — według
obliczeń sekretariatu Jokej Klubu ponad
30.000 widzów! Totalizator w oblężeniu —
liczni oficjalni bokmacherzy nie mogą sobie

REMUS (Wolkenflung — Renate) 8 1. wał. c. gn. półkrwi.
Dwukrotny zwycięzca Wielkiej Pardubickiej „Remus“, wał. półkrwi ang
Własn. dr. Tonelles z Wiednia. Żokej, Włoch Spano.

nastrój i już od godziny 10 m ,30 tłumy
spieszą na tor, by na godzinę 13 zdobyć sobie
miejsce. Liczne kasy na torze oraz sprzedaż
biletów na ulicach w kawiarniach i rest a u
racjach ułatwiają zaopatrzenie się w tak

dać rady ze swoimi kłijentami.
Na torze poznaję szefa remontu Czecho
słowackiej armjj płk. Buzek, który ogromnie
interesuje się naszą hodowlą koni remonto
wych i zapewnia mnie, że według otrzyma-
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flych relacji od swoich podkomendnych, któ
rzy parę tygodni temu zwiedzali nasze ośro
dki hodowlane, że zakupione przez Czecho
słowację w Polsce 200 koni remontowych bę
dą ozdobą materjału końskiego czeskiej kawalorji — naturalnie potwierdzam pułkow
nika przewidywania. Wśród widzów byli
obecni minister handlu dr. Matouszek, poseł
Udzal, Dr, Slawik, korpus dyplomatyczny,
generalicja oraz liczne delegacje oficerskie
broni jezdnych.
W programie 15.X — 7 gonitw wśród któ
rych W. P. St. Ch. jako III. Po dwóch od
bytych wyścigach o godzinie 14 m. 10 wypro
wadzono na paddock 13 koni zgłoszonych do
W, P., a mianowicie.
Konie francuskie:
Regalon wał. półkrwi ang'el., żokiej Ho
ves, 70% klg., Jeun Chef wał. półkrwi ang.,
hr. Forest (jeździec), 70 34 klg., Eckmühl
wał. półkrwi angiel., ,por. Mathet, 70% klg.
Konie niemieckie:
Berber wał. półkrwi angiel., jeźdź. Solms,
67 klg., Atraxia klacz półkrwi angiel.,
żokej Pastor, 65% klg., Deputation wał.
półkrwi angiel., żokiej Gilde, 67 klg.
Konie austryjackie:
Remus wat. półkrwi angiel., własność D-ra
A. Tonelles w Wiedniu, zwycięzca W. P. St.
Ch. w roku 1932, żokej Spane, 67 klg.
Konie czeskie:
Gyi-Lovam og. półkrwi ang., zwycięzca
W. P. St. Ch. w roku 1930, jeździec kpt.
Sejjfried, 70% klg., Wehrwolf wał. półkrwi
ang., jeźdź, nadpor. Dobesz (uczestnik -międzynarod. konkur. hip. w Warszawie w roku
1933), 69% klg., Pelide wał. półkrwi ang.,
żokej Alban 70% klg.. Clematis klacz pół
krwi ang., jeźdź, nadpor. Mikes,z, 70% klg.,
Pohanka klacz półkrwi ang. hodowli hr. Kińskiego, jeźdź. por. du Corail, 67 klg., Norma
klacz półkrwi ang., hodowli hr. Kińskiego,

znana czeska sportsmenka panna A. Brandis,
65 klg.
Zaznaczyć należy, że konie francuskie zo
stały wyładowane w P ardubicach dopiero
14.X w południe mając za sobą 2% doby ko
leją z Francji. O godzinie 14 m. 45 konie ro
bią próbny galop przed trybunami, najlepiej
wyglądają Berber, Eckmühl i Gyi-Lovam.
Poszczególne pisma czeskie typowały:
Narodni Listy: Berber, Remus; Naród ni
Politika: Regalon, Eckmühl; Venkov: GyiLovam, Remus; Poledni List: Berber, Remus;
Narod; Jeun-Chef, Remus; Prager Presse:
Regalon, Berber; Narodni Sired: Berber, Re
mus.
Przebieg wyścigu był następujący: na
starcie został Berber i pomimo usilnych sta
rań jeźdźca nie ruszył z miejsca. Po starcie
odrazu wysuwa się na czoło Remus. Na ro
wie z wodą (13) odpada Gyi Lowam. Naj
poważniejszą przeszkodę ,,Taxis" skacze
pierwszy Remus, za nim reszta koni — tu
taj pada Atraxia, ale idzie dalej •— odma
wia też skoku Wehrwolf i odpada; na na
stępnej przeszkodzie (5) pada Pohanka —
po dłuższej przerwie idzie dalej. Tu też od
pada PeVde. Na czoło wysuwa się Jeun
Chef. Dalej wyłaniają się duże grupy: I Re
mus Eckmühl, Regalia i Jeun Chef, II Noma,
Deputation, Atraxia i daleko za nimi Pohan
ka. Czołowa grupa wychodzi z lasu na lot
nisko trzymając się kupy — przy przeszko
dzie (11 orane) znacznie zmniejsza się tem
po — konie w następującej kolejności —
Eckmühl, Regalon, Remus i Jeun Chef. Na
przeciw trybuny ta sama kolejność — druga
grupa daleko w tyle znacznie rozciągnięta —
na przodzie Deputation. Naraz Eckmühl za
czyna się wyraźnie oddalać od swoich rywali
i po minięciu zarośli i przeszkody (15) wy
chodzą z toru poza trybuny w kolejności —
Eckmühl, tuż za nim Regalon, Jeun Chef i

Remus. Na polach poza trybunami zaczyna
zbliżać się do czołowej grupy Norma. Przed
przeszkodą 18 wysuwa się naprzód Regalon.
Na przeszkodzie 19 wszystkie konie I grupy
padają — Regalon łamie kręgosłup — po
upadku pierwszy idzie Remus a za nim Eckmiihl, Deputation i Norma — Atraxia odpodła na przeszkodzie 18. Po wejściu na tor
prowadzi znónw Remus. Jeun Chef wpada
do rowu (21) kuleje i wycofuje się z biegu.
Na przedostatniej przeszkodzie (10) zwycię
stwo Remusa jest zapewnione — przy entu
zjazmie 30000 tłumu Remus mija celownik
w czasie 11,24,6. Za Remusem o 10—12 dłu
gości Eckmühl — w chwili gdy mija celownik
na torze toczy się zacięta walka o III miejsce
między Normą a Deputation — panna Bran
dis przy niesłychanym entuzjazmie swych
rodaków zdobywa to III miejsce, pozostawia
jąc Deputation o 3 długości w tyle. Owacjom
dla panny Brandis nie było końca. Już po
rozsiodłaniu zwycięskich koni mija celownik
jako piąta Pohanka. Powracam jeszcze do
Remusa. Zwycięstwo tego świetnego konia po
raz drugi — jest też wielką zasługą trenera
i żokeja Spano, którzy potrafili w ciągu 4
tygodni przygotować należycie konia. Wła
ściciel Remusa po Pardubicach wysłał konia
na Wielkie Steepl-Chasse koni półkrwi do
Berlina, a stamtąd ma zamiar wysłać na
Grand National do Liwerpool.
Fakt ukończenia biegu z 13 startujących
pierwszorzędnych koni tylko przez 4 — je
szcze raz świadczy, że Wielki iPardub. St.
jest istotnie jednym z największych i naj
cięższych St. Ch. Sprawozdanie moje zawie
rające dokładny przebieg St. Ch, być może
przyczyni się do tego, że w następnych W. P.
St. Ch. będą przyjmowały też udział i nasze
polskie konie, o ‘których nasi sąsiedzi Czesi
są jaknajlepszego zdania.
Widz.

Pardubice. —Najpoważniejsza przeszkoda „Taxis" (plan 4). Na przodzie Remus.
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Licytacja
i sprzedaż
roczniaków
w Warszawie.
Warszawa. Licytacja roczniaków.
Ruch handlowy na roczniaki rozpoczął się w r, b. wcześnie,
w miesiącach letnich niektóre większe stadniny sprzedały swe
stawki en bloc. Roczniaki z Krasnego ks. Czartoryskich, które w
roku 1931 nabyła stajnia Lubicz, a w r. 1932 stajnia Łochów —
w ar. b. znalazły się w młodej stajni Nałęcz. Stawka z Łańcuta
Alfr. hr. Potockiego od kilku lat nabywana przez stajnię Natalin
w r. b. została nabyta również przez niedawno zorganizowaną
stajnię Chszczonów. Roczniaki hodowli p. M. Róga z Moczydeł,
podobnie jak w roku ubiegłym, kupiła częściowo stajnia Bobownia,
częściowo p. A. Turiski. Stajnia Golejewko w przeciwieństwie
do szeregu lat ostatnich, zatrzymała gros swych roczniaków i bie
gać będzie na własny rachunek, co jest bezwzględnie słuszne z
punktu widzenia kalkulacji, a z punktu widzenia sportowego po
witane było przez cały świat wyścigowy z uznaniem. Stawka
z Szelejewa p, sen. St. Karłowskiego, która w roku bież. tak do
brze zarekomendowała się przez Estonję — kupiona została przez
stajnię Lubicz. Większość roczniaków z Kruszyny nabył p. rtm.
Cierpicki. Stawka p. H. Woźniakowskiego została częściowo na
byta przez właścicieli Wisusa, częściowo zaś wystawiona na licy
tację. Dwa roczniaki ze st. Ostaszewo p. M. v. Wegner zostały
kupione do stajni gen. Plisowskiego.
Roczniaki z Państwowej Stadniny w Kozienicach w ostat
nich latach nie ukazywały się na licytacjach. Ze względu na brak
dostatecznych funduszów na zakup ogierów do Stad Państw,
służyły one za środek płatniczy za reproduktory pełnej krwi.
Osiągało się w ten sposób następujące cele: korzystną sprzedaż
roczniaków przez przeciwstawienie odpowiednich cen roczniaków
cenom ogierów, odciążenie stajen wyścigowych i danie im moż
ności pewnego odnowienia składu bez potrzeby wykładania go
tówki oraz możność zapłacenia po słusznej cenie bardzo cennych
nieraz ogierów. Jednocześnie unikało się konkurencji jaką robiły
roczniaki państwowe produktom hodowli prywatnej, co jest bez
znaczenia w latach dobrej koniunktury, dużego obiegu pieniężne
go i pełnowartościowych nagród, a co ma ujemne znaczenie w
latach ciężkiego kryzysu w hodowli.

W r. b. katalog licytacji zawierał 52 roczniaki. Z tej liczby
nie pojawiły się w ringu: 3 roczniaki ze st. p. B. Walickiego z
Krześlowa — sprzedane z wolnej ręki, 1 roczniak ze st. St. hr.
Czackiego z Borycka, który skaleczył się w stadninie przed wy
jazdem oraz 5 z 9-ciu roczniaków z Chrobrza margr. i hr. Wielo
polskich.
Licytowanych było zatem 43 roczniaki, z których sprzedano
27, zaś 16 nie osiągnęło cen rezerwowych.

Za 27 roczniaków sprzedanych osiągnięto 141.350 złotych,
co stanowi przeciętną cenę 5.225 zł. za roczniaka.
Na początek poszły pod młotek roczniaki państwowe wycho
wane, jak zawsze, starannie i dobrze, choć na niektórych znać
było skutki choroby, którą roczniaki przechodziły u schyłku zimy.
W stawce państwowej wyczuwało się ,,run“ kupujących na
produkty Mah Jong'a, który w drugim swoim, obecnie dwuletnim
roczniku, wykazał, że umie dawać konie biegające jak Mat, Ma
cedonia, Maska i szereg innych. Najdroższym w stawce i na licy
tacji był 1) og. gn. Niezłomny, pół-brat Kratera i brat Maski, po
Mah Jong i Vola, za którego pan S. Ender musiał zaofiarować
11.100 zł., aby pobić energicznie licytujących współzawodników.
Trzy konie osiągnęły cenę po 10.600 zł. 2) Normandja, prze
piękna, szlachetna córka Mah Jong a i klasowej Dunkierki nabyta
została przez stajnię Natalin, jednakże Stadnina Państw, zastrze
gła sobie prawo ewentualnego odkupu tej klaczy po skończonej
karjerze wyścigowej. 3) Narzan (Mah Jong — Fatima) pół-brat
Landy iii — kupiony przez st. Nałęcz. 4) Nigra — rodzona siostra
Mata — po bardzo ożywionej licytacji nabyta została przez p. C.
Andrycza, który w dalszym ciągu licytacji kupił jeszcze 5) og.
Neptun (Torelore i Rusałka) za 7.300 zł. oraz 6) kl. Norwegię
(Mah Jong i Cylicja) rodzoną siostrę Macedonji za 7.100 zł. Pan
C. Andrycz był reflektantem bardzo zdecydowanym i wniósł do
licytacji to co Anglicy określają jako „keen bidding . Dalsze
roczniaki kozienickie zmieniły właścicieli, jak następuje:

FRANCJA (Floreal—Paraguaj,
babka Normandii, prababka Ney’a.
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7) Ney (Torelore i Ile de France) —
pierwsze źrebię,
8) Neapol (Mah Jong i Donna Rosa)
9) Nuta (Mah Jong i Harmonja) —
pierwsze źrebię
10) Niniwa (Mah Jong i Laniard, z
linji Petit Bleu)
11) Nalewka (Mah Jong i Hulanka,
córka Voli)
12) Nidzica (Torelore i Aragwa,
matka Fatimy)
13) Nagroda II (Mah Jong i Weltesche, matka Komandora)
14) Nereida (Mah Jong i Hora po
King's Idler)
15) Numer II (Torelore —• Simplicite)
16) Norok (Torelore — Haza po
Manton)
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5.000 zł. p. gen. Plisowski
4.700 zł. st. Chszczonów
2.700 zł. st. Lubicz
2,600 zł. p. Tuński
2.410 zł. p. C. Andrycz
2.450 zł. p. J. Stokowski
6.500 zł, p. Mieczkowski
6.100 zł. p. Kurnatowski
6.100 zł. p. Kurnatowski
6.000 zł. p. Wąsowski

17) Nemrod (Torelore — Dryada po
Mości Książę)
18) Nitka (Torelore — Igła po Man
ton)

2.100 zł. (p. Żółkiewski)

19) Navarra (Torelore — Cis Mol po
Carabas)

1.700 zł. p. Mieczkowski.

5.700 zł. p. Kurnatowski

Ogólna suma osiągnięta za 19 roczniaków wyniosła 111.400 zł.,
co dalje przeciętną 5.863 zł. za sztukę.
Produkty Mah Jong'a osiągnęły cenę średnią 7.390 zł., zaś
Torelore'a — 3.760 zł.
Bezpośrednio po roczniakach państwowych sprzedawane by
ły roczniaki z Chrobrza. Konie te świetnie wychowane i doskona
le wyruszane — biły kondycją wszystkie roczniaki nie wyłącza
jąc może nawet kozienickich. Uwaga kupujących skierowana by
ła, rzecz prosta, przedewszystkiem na Golden Flash, piękną córkę
llluminatora i klasowej Arrow. Nabył ją p. S. Ender za 6.400 zł.
Następnie interesowano się -klaczką Guerra, córką llluminatora
i Falady, przy -której w cenie 5.500 zł. utrzymał się p. Mieczkow
ski. Rosły, piękny Giovanni (Illuminator — Resolute) przeszedł do
stajni Nałęcz po licytacji do 4.100 zł. Te trzy konie zostały sprze
dane za 1-6.000 zł,, co daje przeciętną 5.330 zł. za sztukę. Nie liczę
tu czwartego roczniaka z Chrobrza — ogierka Great Scot, wyso
kiej półkrwi, który został nabyty za 1.000 zł. Jest to produkt
ogiera Fandango, który nigdy nie biegał, nie mógł więc być trak
towany jako koń do wyścigów w ścisłem tego słowa znaczeniu.
Pozostałe 5 roczniaków z Chrobrza znalazło nabywców przed
licytacją. Te roczniaki, które widzieliśmy na licytacji przynoszą
wyglądem swym zaszczyt hodowli chrobers-kiej; jedna jednakże
uwaga ciśnie się pod pióro: dobór ogierów do klaczy powinien
by być bardziej urozmaicony.
Następnie ujrzeliśmy 5 roczniaków p. H. Woźniakowskiego:
ale znalazły one na licytacji nabywców, ponieważ z jednej stra
sy nie były one dosyć wyrośnięte, z drugiej — oznaczone były na
nie ceny rezerwowe, do czego nabywcy zawsze odnoszą się z
uprzedzeniem. Pozatem, ponieważ nabywcy wiedzieli, że kilka
koni z tej stawki zostało uprzednio sprzedanych do stajni pp. Falewicza i Orłowskiego — więc ta reszta, może zresztą niesłusz
nie, została nieco zdeprecjonowana.
Nie potrafię jednakże zrozumieć dlaczego nie licytowano
pięknej, choć niedużej klaczy Energja po Villars i Elida oraz ogier
ka Litawora, który jako fenotyp przedstawiał wierny obraz swe
go pra-dziadka Flying Fox'a. Po licytacji -roczniaki te — 4 po
Forwardzie i 1 po Villars'ie zostały kupione do stajni 1-go pułku
ułanów Krechowieckich.
Bardzo dobrze wyrośnięte i wyżywione, lecz za mało mu
skularne 3 roczniaki po Manton'ie z Wituchowa Zofji hr. Myciel-
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skiej, znalazły chętnych nabywców po dobrych cenach: kil. Lak
me (od Lachtaube) w cenie 3.100 zł. przeszła do stajni lesznowskiej p. Bersona, kl. Satanella (od Saatkrähe) została sprzedana
za 4.100 zł. p. Radwanoweij, a stajnia Nałęcz za identyczną cenę
nabyła ogierka Weneda od Wenecjanki. Te trzy konie świadczą
0 postępie w hodowli wituchowskiej.
Pięć roczniaków z Klemensowa po francuskim Javelot
nie wywołały zainteresowania, co tłomaczy się tern, że ogier
Javelot jeszcze się u nas nie odznaczył. Ceny rezerwowe od
działały tu już zupełnie deprymująco a pochodzenie matek zbyt
mało było znane. Takie konie muszą wpierw zarekomendować
się na lorze zanim będzie można postawić na nie ceny re
zerwowe. Gdyby konie te nie miały rezerw — zapewne by
łyby sprzedane za tę lub ową cenę. Efekt ostateczny: jeden
roczniak sprzedany został z wolnej ręki, a 4 pojechały z powro
tem do domu. Bardzo mnie natomiast dziwi, że nie została
sprzedana doskonała klaczka Honey Moon należąca do Wł, hr.
Zamoyskiego po L’Aretin i Bascule z bezcennej linji Kasbah: po
winna ona niechybnie biegać, a i materjał na matkę stadną przed
stawia niebyłe jaki. Tutaj dziwić się nie można, że właściciel się tro
chę drożył — jest o co, przynajmniej teoretycznie.
Z 3 nadkompletnych roczniaków ze stajni Golejewko, jedne
go (Leander po Harlekin i Cos ima) nabyła stajnia K. O. P. za
1.650 zł., dwa inne sprzedano z wolnej ręki: ogierka po Gralsritter
1 Conferva kupił p. Verkay — klaczkę, rodzoną siostrę Kurku
my — p. Makowski.
Trzy ogierki p. B. Walickiego zostały sprzedane do stajni
Osęk i nie zostały wystawione na przetarg. Dwa roczniaki p. L.
Orpiszewskiego po Double Up nie osiągnęły cen rezerwowych,
lecz po licytacji zostały sprzedane z wolnej ręki do tejże stajni.
Klaczy stadnych zgłoszono do przetargu tylko pięć. Bardzo
szczęśliwe było kupno klaczy Benora, córki znakomitej Zeyneb,
za którą p. H. Laskowski zapłacił niedużo — 1.650 zł. Pozostałe
4 klacze sprzedano za nikłą sumę 2.290 zł.; coprawda nie było
w tej czwórce nic wartościowego.
Obrót ogólny (roczniaki i klacze) wyniósł 145.290 zł.

Trudno jest porównywać tegoroczną licytację z zeszłoroczną
gdyż w r. ub. nie było roczniaków kozienickich. Rok 1933 wy
kazał tendencję mocniejszą niż rok 1932; konie dobrze wychowa
ne i niezłego pochodzenia znajdowały chętnych i nieraz bardzo
zdecydowanych nabywców. Gdyby w r. b. takich roczniaków by
ło więcej, zostałyby one także ulokowane, A że kupujący stronili
cd koni z rezerwowemi cenami — w tern niema nic dziwnego.
PP. sprzedający powinni pamiętać o tern, że kupujący chce zapła
cić za konia tyle ile on jest wart w jego pojęciu, a narzucany
mu limit przeważnie odgrywa rolę czynnika deprecjonującego ko
nia. Nie przeczę, że niektóre mniej wartościowe stawki przynio
słyby może w jednym roku pewną stratę, ale na rok następny,
chętni licytujący napewnoby się już znaleźli i nie bylibyśmy
świadkami... kłopotliwego milczenia.
Zainteresowanie licytacją było naogół bardzo duże.
Stanisław Schuch.

Czas odnowić
prenumeratę
za kwartał IV.
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WOLNA TRYBUNA
W odpowiedzi na artykuł „MIĘDZYNARODOWE OFICJALNE ZAWODY KONNE"
IPan Pułkownik Stefan Dembiński podz’elii się z czytelnikami
„Jeźdźca i Hodowcy“ w Nr. 21 z dn. 20.VII. b. r. wrażeniami, od
niesionemu z tegorocznych Międzynarodowych Oficjalnych Zawodów
Konnych na torach Nicei, Rzymu i Łazienek, i przy tej sposobność'
wygłos i swój ogólny pogląd na istotę konkursów hippicznych
Ponieważ pojmuję to zagadnienie w sposób odmienny pozwa
lam sobie podjąć dyskusję na poruszony przez Szanownego Autora
temat. Mam przytem nadzieję, że w kwestii tej zabiorą głos i inni
zwolennicy i znawcy sportu konnego.
W mojem pojęciu konkursy hippiczne bynajmniej nie ogra
niczają się do eliminacji najlepszego materjału koni terenowych,
gdyż takie pojmowanie ich istoty mijałoby się z właściwym, ich ce
lem, którym jest przedewszystkiem dążenie do wyrobienia jak naj
liczniejszego zastępu doskonałych jeźdźców z punktu widzenia pew
nego fragmentu jazdy terenowej. W konkursach hippicznych nie
chodzi o wyłączny sprawdzian typowych właściwości lub natural
nych zdolności koni, pod kątem widzenia praktycznego użycia ich
w terenie — do tego służą inne odmiany sportu konnego, jak steeple
chase y i cross country. Chodzi przedewszystk'em o eliminację naj
lepszych jeźdźców, wykazujących opanowanie tej gałęzi sportu,
sportową i jeździecką odwagę, subtelność wyczucia konia, umie
jętność kierowania nim w specjalnych okolicznościach i jaknajwiększe zgranie się z koniem w skoku. Tembardziej, że w konkur
sack zawodnikiem jest jeździec wraz z koniem.
Teoretycznie zasługa wyników winna padać w połowie na za
wodnika i w połowie na konia.
Jest to jednak ideał trudny do zrealizowania.
W praktyce są odchylenia, a zasługa przypada procentowo na
jednego lub drugiego, zależnie od klasy zawodnika i jego walorów
sportowych oraz od wartości, klasy i stopnia przygotowania konia
Wobec tego trudno iest mówić tylko o eliminacji konia, gdyż posia
dają tu znaczenie pierwszorzędne oba czynniki: jeździec i koń.
Stąd też uważam, że nie można stawiać tej dziedziny sportu
konnego wyłącznie na platformie eliminacji koni, jak to ma miej
sce np. na wyścigach, mających na celu eliminację materjału hodo
wlanego. Na wyścigach istotnymi zawodnikami są konie, a nie
jeźdźcy.
Konkursy hippiczne są formą sportu konnego, że się tak „mod
nie" wyrażę — samowystarczalną w sobie, w tern znaczeniu, że nie
posiadają wyraźniejszych obszernych celów poza momentem współ
zawodnictwa jeźdźców, od których wymagane są wyżej przytoczone
właściwości, oraz — jak w każdym sporcie — tężyzna fizyczna
i psychiczna. Wystarcza to w zupełności dla usprawiedliwienia ich
istnienia jako sportu.
Nie widzę też słuszności łączenia ze sobą różnych form sportu
konnego, jak to czyni Pan Pułkownik Dembiński twierdząc, że kon
kursy hippiczne powinny być jak gdyby wstępną próbą do innej,
wyższej odmiany sportu jeździeckiego — polowań, parforce‘ów.
Przeczy też tej tezie praktyczne ujęcie sprawy sportu konnego
w Anglji, gdzie — jak wiadomo — konkursy hippiczne są , acz ej
w zaniedbaniu, natomiast parforce'y stanowią właściwy sport kon
ny brytyjskich gentlemanów, a materjał koński od dziesiątków lat
jest do nich znakomicie dostosowany.
Z mojego więc założenia wychodząc, organizacja konkursów
hippicznych w sensie budowy i ustawiania przeszkód może być na
różnych torach najróżnorodniejsza, z tern tylko zastrzeżeniem, by
odpowiadała istocie zawodów, czyli dawała sprawdzian umożliwia

jący właściwą ocenę najlepszych jeźdźców, a łącznie z tem najlepiej
przygotowanych do skoków koni. Zatem warunki techniczne, w ja
kich odbywają się te skoki, -bynajmniej nie muszą być jednakowe
na wszystkich torach międzynarodowych. Odwrotnie — czem więk
sze urozmaicenie ich, tembardziej wykazać się może jeździec wszech
stronnem opanowaniem konia oraz szybką orjentacją na terenie
skoków. Oczywiście różnorodność ustawienia i budowy przeszkód
musi odpowiadać kardynalnym zasadom sportu i sztuki jeździeckiej,
nie może jednak w żadnym wypadku być powodem zarzutów ze
strony uczestników, którym taka lub inna budowa lub ustawienie
przeszkody nie odpowiada. Stwierdza to różnorodny typ par comsow, zależny od indywidualnych cech torów. Nicea jest inna niż
Rzym, Rzym niepodobny do Londynu lub New Yorku, New York
całkowicie różni się od parcours'u olimpijskiego.
Pośród przybywających do Polski ekip zagranicznych panuje
też naogół zupełne zrozumienie tego poglądu i nie spotkaliśmy si\
nigdy z protestem szefów ekip, co do niestosowania się do ogólnie
przyjętych zasad i warunków technicznych na torach międzynaro
dowych. O ile zaś stanowisko zajęte przez Płk, armji szwajcarskiej
Haciusa, na które powołuje się iPan Pułkownik Dembiński, jest od
mienne — należy to raczej przypisać temu, że Szwajcarzy przypro
wadzili na zawody konie zupełnie nieprzygotowane do naszych wy
magań. Podobne rozgoryczenie przeżyły i inne narodowości przy
pierwszym u nas pobycie. Nie przeszkodziło to jednak, że przy na
stępnych odwiedzinach Łazienek, potrafili zastosować się do sta
wianych wymagań i osiągnąć świetne wyniki.
Może powodem rozgoryczenia pik. Haciusa było okaleczenie
jednego z koni szwajcarskich podczas nieudanego skoku na zakrę
cie od strony wjazdu na tor? Może! Przy okazji wspomnimy, że
nikomu jednak nie przyszło na myśl robić płk. Haciusowi zarzutu,
że na parcours'ie przez niego ustawionym w r, 1924 w Lucernie,
koń por. rez. armji szwajcarskiej Mivillea. złamał nogę i w oczach
widzów został zastrzelony. Nikt nie zarzucał płk. Haciusowi, że
również w Lucernie podczas upadku na przebiegu poniósł śmierć
jeździec niemiecki. Nie rościliśmy pretensyj do toru nicejskiego, na
którym zniszczyliśmy naszego świetnego „Redclifa“. Rozumiemy
bowiem, że w sporcie wypadki są możliwe.
Z cytowanego artykułu wynika, że powodem nieprzybycia do
nas w bieżącym roku ekipy szwajcarskiej, jest wadliwość naszych
parcours‘ów. Jednakże Szwajcarzy nie pojechali również z Nicei do
Rzymu, gdzie według słów Pana Pułkownika Dembińskiego parcoursy są idealne. Tam gdzie się coś robi, błędy zawsze są, które
chętnie — o ile da się zauważyć — zostają usuwane.
Płonne też są — mojem zdaniem — obawy, że obrany przez
nas kierunek odstraszy zagranicznych gości, gdyż ci naogół bardzo
chętnie do Polski zjeżdżają, a jeżeli niektórzy z nich tego nie
czynią, to przyczyny należy doszukiwać się gdzieindziej. Mam wra
żenie, iż Pan Płk. Dembiński zbyt surowo ocenia zagraniczne ekipy,
przybyłe do Polski w tym roku. Wszak zarówno w skład ekipy
francuskiej, jak też rumuńskiej i czechosłowackiej wchodzili jeźdźcy
wysokiej klasy, którym odmówić nie można dużych umiejętności
jeździeckich i znakomitego opanowania konia.
Na naszych konkursach hippicznych w Łazienkach ustawianie
parcours'ów było obliczone na dużą zwrotność koni i wysokie ich
opanowanie w szybkim tempie przez jeźdźców; zaś rodzaj prze
szkód terenowych był stosowany dość szeroko, nie wyłączając most
ku, który na naszych wschodnich kresach jest b. często spotykany
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n& drogach ł groblach, w terenie bagnistym, uniemożliwiającym wy
kopanie rowu po bokach mostku- Wreszcie był to odosobniony wy
padek w konkursie szybkości.
Jeśli przeszkody były czasami zbyt ciężkie to komisja tech
niczna uczyniła to celowo, aby pobudzić zastępy wybitnych jeź
dźców do tern większej rywalizacji.
Jestem całkowicie zwolennikiem terenowego typu przeszkód
na konkursach hippicznych, oczywiście w stopniu możliwym do za
stosowania na torze, zastrzec się jednak muszę, że nie ze względu
na eliminację pewnego typu koni, lecz dla riestwarzania zbyt sztucz
nych warunków, któreby odchylały hippikę w kierunku sztuki raczej
cyrkowej niż sportu.
Zalecane wzory przeszkód w artykule p. płk. Dembińskiego
jako typowe polskie, uważnie przejrzałem i stwierdziłem, że zaw
sze są stosowane na torze w Łazienkach, za wyjątk"'em huculskieg
płotka, który przez komisję techniczną został uznany za niebez
pieczny dla koni.
Poruszona w artykule sprawa wrażliwości przeszkód na torze
Łazienkowskim, nie zgadza się z poglądem francuskiej ekipy np,
która uznała nasze przeszkody właśnie za zbyt ciężko spadające.
Istotnie zastosowane zostały dość ciężkie drągi, które przez swą
wagę usuwają niebezpieczeństwo „zaplątania się" pomiędzy koń
czyny konia.
Co do ustawiania drągów na stojakach i umocowywania sa
mych stojaków — odpowiednia uchwała komisji technicznej już
zapadła przed tegorocznemu konkursami, lecz z przyczyn niezależ
nych od Towarzystwa nie ayla jeszcze wprowadzona w życie.
Nie mogę się zgodzić z twierdzeniem, że system ustawiania i
budowy przeszkód na naszym torze przedstawia specjalne łamigłów

ki i zaskoczenia. Jeźdźcy mają zawsze możność zaznajomienia się
z rozplanowaniem przeszkód przed zawodami, a późniejsza sprawa
odpowiedniego nakierowania konia i zmuszenia go do skoku jest
kwest ją umiejętności jeźdźca, co jest właśnie przedmiotem rywa
lizacji.
Z czysto też sportowego punktu widzenia usprawiedliwiona
może być zasada rozstrzygania o pierwszeństwo według czasu, gdyż
taki miernik jest dla jeźdźców impulsem do jazdy „z sercem' i un'kania „majzlu", o którym Pan Pułkownik wspomina. Jeśli jednak
był on na naszym torze stosowany z powodzeniem przez niektórych
jeźdźców, którzy pomimo przekroczenia normy czasu uzyskali naj
lepszy wynik w punktacji — jest to bądź ich szczęście, że szybsze
konie posiadały więcej od nich błędów, bądź też doszukiwać się
należy przyczyny w niedostatecznie opracowanej punktacji karnej
za przekroczenie czasu, co znów zależy tylko od przepisów Między
narodowego Związku Jeździeckiego.
Co do porównania wyników zawodów o „Puhar Narodów" są
dzę, że ogromnych różnic w osiągniętych przez poszczególne ekipy
punktach karnych, nie należy przypisywać wyłącznie tej lub innet
budowie przeszkody. Przyczyną tej rozpiętości rezultatów jest po
prostu trudniejsze dla niektórych mniej opanowanych koni usta
wienie przeszkód na torze Łazienkowskim w porównaniu z Rzymem
i Niceą.
Wreszcie ilość punktów karnych zależy nietylko od rodzaju
ustawienia przeszkód, lecz także od nieskończonej lości innych
przyczyn, jak warunki atmosferyczne i terenowe, kondycja uczestni
czącego materjału, jego jakość, rutyna jeźdźców i t. p.
Witold Piotrowski.

KRONIKA
KRAJOWA
WIADOMOŚCI OFICJALNE
— Towarzystwo Hodowli Konia Arab
skiego. Walne Zebranie Towarzystwa Hodo
wli Konia Arabskiego odbędzie się w po
niedziałek, dnia 6 listopada 1933 r., o godz.
siedmnastej, w lokalu Towarzystwa Zachę
ty do Hodowli Koni w Polsce (Mazowiecka
16), z następującym porządkiem dziennym:
1. Odczytanie protokołu z poprzedniego
Walnego Zebrania.
2. Sprawozdanie Zarządu.
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
4. Preliminarz Budżetowy na rok 1934.
5. Wybór Członka Zarządu na miejsce ustępującego p. Franciszka Raciborskiego i
wybór Zastępcy Członka Zarządu na miej
sce ś. p. Władysława Dunka de Sajo.
6. Wybór Delegata do Zebrania Stewar
dów.
7. Wybór Komisji Rewizyjnej.
8. Wniosek D-ra Edwarda Skorkowskiego:
„Walne Zebranie uchwalić raczy: począ
wszy od r. 1937 do gonitwy o Nagrodę im.
Romana E. ks. Sanguszki (Derby) i o Nagro
dę im. Juljusza hr, Dzieduszyckiego (Oaks),
oraz od r, 1938 do gonitwy o Nagrodę im.
Emira Rzewuskiego (Produce) — winny być
dopuszczone jedynie ogiery i klacze, wzglę
dnie klacze (Oaks), czystej krwi arabskiej".
— Walne zebranie Komitetu Targów
Końskich w Gnieźnie. W czwartek, dnia 16
listopada r. b., o godz. 15-tej odbędzie się
w Gnieźnie w Hotelu Centralnym — ulica
Mieczysława 7 — walne zebranie członków
Komitetu Targów Końskich w Gnieźnie z
następującym porządkiem obrad:

1. Sprawozdanie Zarządu z czynności za
rok 1932/33.
2. Sprawozdanie o stanie majątkowym
per 30. września 33 r.
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyinej.
4. Wybory uzupełniające do Zarządu,
Komisji Rewizyjnej i Sekcji Zawodów Kon
nych.
5. Wolne głosy i wnioski.
Z powodu ważnych spraw obecność
wszystkich PP. członków bardzo pożądana.
Uchwały walnego zgromadzenia są prawo
mocne bez względu na liczbę obecnych.
— Dodatkowe spędy remontowe odbędą
się: dnia 28 listopada 1933 r., godz. 11 —
Kutno; dnia 29 listopada 1933 r., godz. 10 —
Włocławek; dnia 18 grudnia 1933 r., godz.
10 — Zamość; dnia 20 grudnia 1933 r,, godz.
10 — Lublin.
— Komunikat. Ministerstwo Rolnictwa i
Reform Rolnych podaje do wiadomości pp.
nodowców, że w dniu 6 listopada r. b. na
torze wyścigowym w Poznaniu odbędzie się
zakup ogierów pełnej krwi angielskiej dla
Państwowych Zakładów Chowu Kont.

JEŹDZIECTWO
— Utworzenie Klubu Jeździeckiego w
Łodzi. W niedzielę 22 października odbyła
się w Łodzi uroczystość otwarcia powoła
nego w r. b. do życia Klubu Jeździeckiego.
Klub ma na celu szerszą działalność sporto
wą na polu jeździectwa -i zamierza wciągnąć
w swe kadry jaknajszersze sfery młodzieży.
W tym celu Klub Jeździecki wejdzie w bliż
szy kontakt z Przysposobieniem Wojskowem, udostępniając młodzieży naukę jazdy
wzorowej.
Klub zamierza organizować konkursy
hippiczne, popisy, a w sezonie wyścigowym

być może i gonitwy .przeszkodowe. Jeszcze
w r. b. Klub zorganizuje tradycyjny bieg
myśliwski św. Huberta.
Do zarządu Klubu Jeździeckiego weszli
m. in. pp. Biederman, Fünster, Geyer, Kin derman. Na instruktora klubu zaproszono
świetnego jeźdźca i znawcę sportu konne
go — ppłk. Karola Rómmla.
Klub Jeździecki rozporządza obszernym
maneżem przy ul. Zakątnej 82. W maneżu
tym w dniu otwarcia klubu urządzono ka
ruzel konny, prowadzony przez ppłk.
Rómmla.
— W dniach 7 i 8 paźdz. r. b. odbyły się
Jesienne zawody konne, urządzone stara
niem Oddziału Konnego Sokola MacierzyKoni zostało zgłoszonych 156,
Udział wzięli reprezentanci trzech puł
ków ułańskich (9, 14 i 22) 6 p. strz. k„ 2 p.
artylenji, i 13-go dywizjonu artylerji kon
nej. Z klubów jeździeckich: Małopolski Klub
Jazdv i Oddział Konny Sokoła Macierzy.
Wyniki w poszczególnych konkursach
przedstawiają się następująco:
Konkurs otwarcia, nagroda Małopolskie
go Towarzystwa Zachęty do hodowli koni.
Startowało 48 koni. Pierwsze i drugie miej
sce ex aequo podzielili między siebie por.
Dmowski na „Titinie" i por. Lewandowski
na „Otello" obaj z 13 Daku. Trzecią nagro
dę zdobył por. Strzelecki na „Rysce" z 13
Daku.
Czwartą i piątą nagrodę podzielili mię
dzy siebie por. Piklikiewicz na Królu II i
por. Wolski na Rudolfie, obaj z 6 p. strzelców
konnych.
Konkurs szybkości o nagrodę Lwow
skiego Akcyjnego Towarzystwa Browarów1 miejsce por. Dmowski na „Titinie , 2-gie
por. Rylke na „Turze" 14 p. uł„ 3-cie por.
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Wolski na „Rudolfie", 4-te por. Juszczak
na „Talarze" (9 p. uł.).
Konkurs im. Gen. Bałłabana: 1) Por.
Dmowski na „Titinie", 2) Por. Lewandow
ski na „Otello", 3) Por. Wolski na „Rudol
fie", 4) Por. Juszczak na „Talarze *.

Wymiary i waga przychówku 1932 roku Państwowej Stadniny Koni Pełnej
Krwi Angielskiej w Kozienicach, po roku od dnia urodzenia.

centymetrach

Memorial Generała Żakieja: 1) Por. Korytkowski na „Racie" (14 p, uł.), 2) Por.
Dmowski na „Titinie", 3) Por. Lewandowski
na „Otello", 4) Por. Rylke na „Turze".
Konkurs Pożegnania: 1) Por. Brandt na
„Senatorze" (14 p. ul.), 2) Por. Czechowski
na „Pice" (9 p. uł.), 3) Por. Strzelecki na
„Tumulcie" (13 D. A. K.), 4) Por. Lewan
dowski na „Półksiężycu", 5) Por. Garapich na „Lactimie" (9 p. uł.),
KOMUNIKAT P. J. J.
Dn. 28 października odbyło się posiedze
nie Zarządu P. Z. J. pod przewodnictwem
Prezesa P. Z. J., pułk. dypl. Brochwicz-Lewińskiego.
Dokooptowano na stanowisko zastępcy se
kretarza generalnego P. Z. J. rtm. dypl. Le
wickiego.
Dużo czasu udzielono omawianiu sprawy
uzyskania funduszów, które pozwoliłyby
P. Z. J. na rozwijanie w całym kraju czyn
nego jeździectwa. Zapadły pod tym wzglę
dem b. ważne uchwały, które jednak narazie nie będą ogłaszane, aż do osiągnięcia wi
doków ich realizacji.
Omawiano pewne szczegóły dotyczące
konkursu na pisemne prace o przygotowaniu
jeźdźców i koni do skoków przez przeszko
dy, Termin przedstawiania prac przesunięto
do 1 września 1934 r. Skład Jury do tego
konkursu będzie ustalony i ogłoszony naj
później 1 sierpnia 1934 roku. Szczegóły wa
runków konkursu będą ogłoszone osobno.
Zostały opracowane dyrektywy dla uda
jących się na Kongres F. E. J. delegatów:
ppułk. Machulskiego i rtm. Kona. Datyczą
one niektórych technicznych poprawek i do
datków do Statutu Międzynarodowego Zw.
Jeźdź.
Sprawozdanie finansowe z odbytych III-ch
Mistrzostw Hippicznych wykazało daleko
mniejszy koszt efektywny w porównaniu z ze
szłym rokiem. Przyjęto przychylnie do wia
domości dążenia do udostępnienia tych zawo
dów szerszym warstwom publiczności, a
szczególni młodzieży szkolnej (niskie ceny
wstępu i grupowe darmowe bilety dla szkół).
Wymiana zdań przy czytaniu projektu
„Międzyklubowych Zawodów Konnych" wy
jaśniła, jak doniosłe znaczenie mogą mieć w
przyszłości te zawody. Projekt zaś będzie
rozpatrywany jeszcze raz, a to w celu najdo
kładniejszego i ego przeanalizowania i najgruntowniejszego opracowania.
Powzięto zasadnizą uchwałę, iż dyskwa
lifikacja nałożona na jeźdźca-gentelmana w
wyścigu jest prawomocną i we wszystkich
odmianach zawodów konnych, organizowa
nych przez towarzystwa, zrzeszone w P. Z. J.
Na skutek otrzymanych od kilku hodow
ców próśb o wypłacenie im przez P. Z. J.
premji hodowlanych wyjaśniono, iż takowe
wypłacają jedynie t-wa organizujące zawody.
Wypłacanie wszelkich premij nie należy do
agend P. Z, J.
Sekretarz Generalny
Leon Kon.
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obwód

wzrost
m. stojącej

m. taśmowej

kl. piersiowej

waga
nalpiicia

w kg.

Różnica
między obwodem ki. pier
siowej i
wzrostem u.
słojątej

1)

— 140,5 — 145
10-I NUTA kl. gn.
Mah Jong — Harmonia
po Stavropol

— 149 —

17,5 - 280

+ 8,5 c

2)

— 141,5 - 147
22-1 NOROK og. c-gn.
Torelore — Haza
po Manton

— 150 —

17,5 — 300

+ 8,5 c

— 145
26-1 NORMANDJA kl. gn.
Mah Jong — Dunkierka
____________ po Fils du Vent

- 152

17,8 — 310

+ 7c

4) 2-II NALEWKA ki. kaszt.
— 144,5 — 150
Mah Jong — Hulanka
po Manton

— 152 —

18,5 — 306

5)

10-11 NITKA kl. sk-gn.
— 141,5 — 146
Torelore — Igła
po Manton

— 152 — 18

— 279

— +10,5 c

6)

13-11 NEAPOL og. c-gn.
— 140,5 — 145
Mah Jong — Donna Rosa
po Carabas

— 146

— 285

— + 5,5 c

7)

16-11 NAGRODA kl. gn.
— 142,2 — 148,5 j— 147 —
Mah Jong — Weltesche
po Nuage

8)

ll-III NORWEGJA kl. gn.
— 145,3 — 153
Mah Jong — Cylicja
po Fils du Vent

— 159

9)

15-III NEY og. c-gn.
— 147.2 — 151
Torelore—Ile de France
po Mości Książe

— 154 — 19

10)

18-III NARZAN og. gn.
— 146,5 — 151
Mah Jong—Fatima
po Illuminator

11)

3)

— 150

— 19

- + 7,5 c

17,5 - 285

- + 4,8 c

— 19,3 — 351

- +13,7 c

- 310

- + 6,8 c

— 154

— 19,2 — 305

— + 7,5 c

19-III NAVARRA kl. sk-gn.
— 143,2 — 148
Torelore — Cis Mol
po Carabas

— 147

— 18

- + 3,8 c

12) 26-III NEPTUN og. gn.
— 146,5 — 152
Torelore — Rusałka
po The Story

— 153

- 18,2 - 264

— + 6,5 c

13) 6-IV NIEZŁOMNY og.gn.
— 144,5 - 149
Mah Jong — Vola
po William the Third

— 151

— 18,5 — 295

— + 6,5 c

14)

10-IV NIGRA kl. gn.
— 147,7 — 151
Mah Jong — Garonna
po King's Idler

— 154

— 18,2 — 301

— + 6,3 c

15)

14-IV NEREIDA kl. gn.
— 143.5 - 150
Mah Jong — Hora
po King's Idler

— 148

— 18

— 275

— + 4,5 c

16)

5-V NEMROD og. sk-gn.
Torelore — Dryada
po Mości Książe

160

— 160

— 19

— 351

— + 9 c

17)

7-V NUMER og. sk-gn.
— 140,5
Torelore — Simplicite
po Rataplan

146

— 147 — 18

— 264

— + 6,5 c

18)

17-V NIDZICA kl. gn.
— 146
Torelore — Aragwa
po Aboyeur

153

— 159

19) 21-V NINIWA kl. kaszt.
— 153
Mah Jong — Laniard
po Galloper Light

160

— 163 — 18,5 — 360 — +10 c

- 151

- 267

— 18,8 — 310 — +13 c

R. Zoppi

Źrebięta właścicieli prywatnych, urodzone w 1933 r. w Kozienicach.
_1)__30-I

— F. Wężyka

og. c-gn., Mah Jong— Maskarada po Morganatic

2)
l-II og. gn.,
Faust — Magda po Manton
- F. Wężyka
3)
l-II „Harcerz“ og. kaszt. Oszczep—La Renteria po Horizont II - Z. Dobieckiego
4)
2-II „Honwed“ og. c-kaszt. lub j-gn., Oszczep—Birma po Arak- Z. Dobieckiego
5) 16-11 og. gn.,
Faust — Blondyna II po Adler
— S. Endera
6) 18-11 og. kaszt, Albula — Granada II po Coriolanus
- spadk. B. Wydźgi
7) 20-11 og. kaszt. King's Idler — lone po John o'Gaunt
— S. Endera
8) 2l-II kl. gn
Villars — Pergettyń po Peregrin
- W. Bartmańskiego
■ A. ks. Czartoryskiego
9) 22-11 kl. gn.,
Faust — Fanfara po Parachute
10) 24-11 kl. kaszt. Starling Gate — Radiation po Radium
- C. Dzierzbickiej
11) 24-11 og. sk-gn., Bafur — Estramadura po Harlekin
— Cz. Andrycza
12) _^27-II^kL^gn^^Villars — Neva po Tracy le Val
- A. Tuńskiego
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
21)
22)
23)

- sukę. A. Marylskiego
kl. käszt., Mah Jong — Riga po Gascony
kl. gn.,
Starting Gate — Reine seule po Hugon
- C. Dzierzbickiej
• L. Morzyckiego
III
og.
gn,,
Double Up — Cylvella po Cyllius
kl. gn.,
Villars — Chorok Bridge po Chaucer
- - S. Endera
• F. -Wężyka
III
kl.
sk-gn., Torelore — Seminora po Oszczep
■ S. Karłowskiego
III
kl.
c-gn.,
Palii — Traulich po Tuhnichtgut
L. Morzyckiego
og.
gn.,
Double Up — Astrid po Manton
kl, gn.,
Villars — Osoba z Inteligencji po Fils du Vent - - W. Bartmańskiego
(padła)
- W. hr. Zamoyskiego
26-III og. c-gn,, Torelore — Nuit de Mai po Sundridge
- C. Dzierzbickiej
27-III og, gn.
Villars — Lanolinę po Apothecary
- F. Wężyka
31 -III kl, sk-gn , Torelore — Helenka po Cargill

24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)

6-IV og. gn., West Nor West—Gaff po Javelin
6-IV og. kaszt., Bafur — Bascule po King's Idler
10-IV og. gn., Parachute — Manon Lescaut po Mont St. Eloi
14-IV kl. gn.,
Torelore — Kerdes po Mindegy
19-IV og. gn., Moscou — Druchna po Zejtun
23-IV kl. gn.,
Torelore — Mokka B. W. po Manton
24-IV kl c-gn
„
Parachute — Rock Lily po Rock Flint
28-IV og. c-gn., Bafur — .-r
Alpka- po Alaric
28- IV kl. gn,,
Villars • - Hermosa po Albula
29- IV kl. gn.,
Villaris - Quick po Favara

34)
35)
36)
37)
.38)
39)
40)
41)
42)

1-V
1-V
6-V
6-V
7-V
10-V
11-V
13-V
16-V

20)

2-III
4-III
1314-III
141518-111
23-III

og. gn.,
og. gn.,
kl. c-gn.,
og. c-gn.,
kl. kaszt.
kl. gn.,
og, gn..
kl. gn.,
og- gn.,
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Ballyheron — La Vilanella po Fils du Vent
Villars — Dziwo II po Morganatic
Forward — Malta po Balthazar
Palatin — Polmoodie Młoda po Brachvogel
(padła)
Bafur — Azais po Balthazar
Palii — Traute po Dolomit
(padła)
Palatin — Bebe po Barde
Faust — Alma III po Morganatic
Faust — Gioconda po Gaston

- E. Kurnatowskiego
- W. hr. Zamoyskiego
■ A. ks. Czartoryskiego
M. hr. Zamoyskiej
■ J. Broszkiewicza
spadk. B. Wydźgi
A, ks. Czartoryskiego
- M. Bersona
- J. Broszkiewicza
- J. Broszkiewicza
— K. hr. Rostworowskiego
— C. Dzierzbickiej
— K. hr. Rostworowskiego
— Z. Olszowskiej
— br. Mencel
— S. Karłowskiego
— Z. Olszowskiej
— F. Wężyka
— F. Wężyka
R. Zoppi

ZAGRANICZNA

ANGLJA.

AUSTRIA.
— Stan koni w Austrji. Według sprawo
zdania państwowego koniuszego Dr. Wettengel, w roku ubiegłym Austrja liczyła
283.695 koni (przy 6 miljonach ludności),
która to cyfra przewyższa stan z roku 1923
o tysiąc z górą sztuk. Obrót końmi okazał
S!ę dla bilansu handlowego państwa bardzo
korzystny, zwłaszcza pod względem exportu koni starszych i źrebiąt zimnej krwi.
Wywóz koni w roku ubiegłym dał nadwyż
kę 2 miljonów szylingów nad importem. W
tym okresie wywieziono 2500 koni po ce
nie przeciętnej 816 szylingów, importowano
zaś 5300 koni po cenie 270 szylingów, (w tej
liczbie znaczną pozycję stanowiły konie
rzeźne). Pomyślne wyniki exportu wpłynęły
poważnie na zwiększenie ilości stanówek
*
r. b.
/‘

„Le Jockey" o znakomitym żokeju Gor
don Richards. Od czasów Fordhama i Archera Anglja nie wydała podobnego feno
menu.
Wygrywa on na wszystkich koniach prze
ciętnie dwa razy dziennie (stosunek ten
w Anglji jest niesłychany) a ogólna ilość jego
zwycięstw dochodzi ijuż do cyfry 238.
Liczy lat 29 i jeździ od roku 1921. Prak
tyka jego u F. Hartigan’a skończyła się w
roku 1924 a już w roku następnym zajął on
pierwsze miejsce na liście zwycięzców wy
grywając 119 razy.
Wkrótce potem musiał się on poddać ope
racji ślepej kiszki, pozostał przez dłuższy czas
cierpiącym i wycofał się w roku 1926, aby
znów pojawić się w siodle w roku 1927, do
siadając 164 zwycięzców, podczas, gdy drugi
na liście mógł zarejestrować na swe dobro

tylko 78 zwycięstw. Jest to największe od
chylenie między pierwszym a drugim na li
ście dżokejem, zanotowane w dziejach wy
ścigów angielskich.
W roku 1928 Richards, którego od owego
czasu nazywają olbrzymem, pomimo iż jest
maleńki, znalazł się znów pierwiszy na liście
z 148 zwycięstwami. W roku 1929 podob
nież z 135 zwycięstwami. Lecz roku następ
nego bije go o ,,łeb", starszy od niego o lat
16 Fox, zwyciężając 129 razy przeciw 128.
W roku 1930 zajmuje Richards znów pierw
sze miejsce z 145 .zwycięstwami; w roku 1931
doprowadził do celownika 190 zwycięzców.
W roku bieżącym, jak już powyżej wspo
mniałem, bierze on tempo błyskawiczne, do
siadając, znaczną część zwyciężających koni.
W czasopiśmie ,,-Horse and Hound" przy
pomina p. Portman z racji małego fenome
nalnego żokeja, że Fordham podczas swej
kar jery wyścigowej dosiadał 2.156 zwycięz
ców i znajdował się 14 razy pierwszym na
liście w latach między rokiem 1855 i 1871.
Gordon Richards do początku roku bie
żącego może się poszczycić 1.092 zwy cię stwanr, a podczas równego okresu czasu lat
11 Fred Archer odniósł 1.422 zwycięstw.
Ogółem wygrał ówczesny wielki żokej an
gielski 2.749 wyścigów na ogólną liczbę
8.084, w których jeździł (nie licząc jego zwy
cięstw na kontynencie).
NIEMCY.
Ograniczenie ilości koni w stajniach pu
blicznych. Na posiedzeniu naczelnego za
rządu towarzystw wyścigowych, które się
odbyło w kwietniu r. b., postanowiono, że
stajnie trenerów publicznych nie mogą po
mieszczać więcej jak 30 koni, włączając w
tę cyfrę konie będące własnością trenera.
W sferach wyścigowych rozporządzenie to
spotkało się z uznaniem. Skutkiem tegc
znajdzie pracę cały szereg fachowych sił,
które dotąd nie znajdowały pola dla swej
działalności.
Parada koni zaprzęgowych w Kolonji od
była się w dniach 8 i 9 lipca r. b., zgroma
dziwszy przeszło 200 zaprzęgów, podzielo
nych na grupy, stosownie do przeznaczenia.
Parada ta dowiodła znów, że koń jako siła
pociągowa, odzyskał swe prawa i w trans
porcie miejskim walczy .skutecznie i nawet
pobiją siłę motorową. W defiladzie brały
udział zaprzęgi firm transportowych, firm
handlujących warzywami, furażem, kartofla
mi, mięsem, węglem i t. d., oraz browary.
Pomimo że miejskie ulice, wyłożone gładkim
asfaltem, zmoczone przez nadeszlą burzę,
przedstawiały duże niebezpieczeństwo dla
koni, — nie zaszedł ani jeden wypadek po
ślizgnięcia lub upadku koni, odpowiednio okutych i wprawionych do chodów po dro
gach asfaltowanych. Defiladzie tej, mimo ulewnego deszczu, przyglądały się tysiączne
rzesze widzów, którzy mieli sposobność
dalszego przekonywania się o użyteczności
konia pociągowego i jego silnej pozycji w
transporcie.
— Gumowe koła u wozów w gospodar
stwie rolnem. Przed 5 laty jeden z niemiec
kich stelmachów w Meklenburgu zbudował
gospodarski wóz na kołach samochodowych.
Nowość ta, jak każda inna, wywołała w sfe
rach rolnych nawet wesołość. Jednakże z
biegiem czasu zaczęto coraz częściej posił
kować się takiemi wozami, gdyż praktyka
wykazała ich wielkie zalety. Najważniejszą
z nieb jest kolosalna oszczędność pracy
końskiej. Dokładne obliczenia wykazały
zmniejszenie siły końskiej przy ciągn.ęciu
ładownych wozów na kołach oponowych o
4 do 60% w porównaniu do takichże, na
kołach drewnianych z żelaznemi obręczami.
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Obecnie ten nowy rodzaj wozów rozpo
wszechnia się szeroko w Niemczech i w
Anglji. Pomimo wysokiego kosztu opon, no
wy ten typ wozów kalkuluje się znacznie le
piej niż stary dotychczasowy.
Znaczne oszczędzanie sił końskich powo
duje albo zmniejszenie ilości koni, lub też
większą ich konserwację i zachowanie wy
dajności pracy na dłużej.
Ochrona koni. Rozporządzeniem ministra
Göring'a zabronione zostało w Niemczech
używanie zwierząt do wiwisekcji bez narko
zy. Do produkcji szczepionek i do badan
dopuszczone będą tylko poważne siły nau
kowe i tylko w razach nieodzownej potrze
by. W ślad za tern rozporządzeniem ma się
ukazać wszechstronnie opracowany regula
min ogólnej opieki nad zwierzętami, przewi
dujący różne ograniczenia i wysokie kary
za niestosowanie się do nich.
W Polsce istnieje ustawa o ochronie
zwierząt, również z rygorem surowych kar.
Do przestrzegania ustawy powołaną jest tak
że policja. Tymczasem bardzo często widu
je się na mieście konie kulawe, pędzone
kłusem w dorożkach i wozach, których woź
nice spokojnie przejeżdżają obok posterun
kowych, przyglądających się dręczeniu te
mu z całą obojętnością. Istniejące u nas aż
2 Towarzystwa opieki nad zwierzętami pow-inny przejawić więcej energji i wywalczyć
u władzy policyjnej stosowanie się do usta
wy.
Wytrwałość i siła konia wschodnio-pruskiego. W czerwcu r. b. odbyły się we
Wsch, Prusach próby siły pociągowej dla
koni starszych. Między innemi w progra

mie przewidziano konkurs w ciągnięciu
przez parę koni wozu z ładunkiem ogólnej
wagi 60 cetnarów pojed. na przestrzeni 15
kim., z szybkością minimum 345 minut, co
odpowiada 7,6 minut kilometr. Konkurs po
legał nie na powiększeniu szybkości, lecz aa
kondycji koni u celownika. Jednak z kilku
nastu par koni większość przebyła ten dy
stans w znacznie mniejszym czasie, w 250
do 270 minut. Zwyciężyła para 18-letnich
klaczy, które przyszły zupełnie świeże, stra
ciwszy 1.20 centnarów swej wagi, przy nor
malnej temperaturze i pulsie.
Koń arabski czystej krwi. Pod tym ty
tułem wyszła w Niemczech interesująca
książka Dr. Hans SeydeTa, który przez dłuż
szy czas przebywał w Arabji, gdzie przepro
wadził gruntowne studja nad koniem arab
skim. Fachowa prasa wyraża się o pracy
Dr. SeydeFa z dużem uznaniem.
SZWAJCARJA.
Objawy kryzysu gospodarczego dają się
zauważyć także już w Szwajcarji, w kraju,
który dotąd opierał się skutecznie ogólne
mu światowemu załamaniu się w gospodar
stwie państw. Z powodu kompletnego pra
wie zaniku ruchu turystycznego, który
wydatnie wspierał budżet państwowy, rząd
szwajcarski zmuszony został do ogranicze
nia importu. Dotknęło to m. in. także koni.
Wwóz koni do Szwajcarji został wstrzyma
ny od szeregu miesięcy. Zakaz importu, obowiązujący aż do odwołania — do 15 paź
dziernika r. b. dotyczy także Polski, która
eksportowała rocznie do Helwecji około
1.500 koni roboczych ciężkich.

Nr. 31
WYNIKI WIĘKSZYCH GONITW
ZAGRANICZNYCH.
Longchamp, 22 października 1933.
Prix du Conseil Municipal 210.000 fr
2.400 mtr.
1. Assuerus og. gn. 1. 3 (Asterus — Slipe
Along), hr. de Rivaud, 53 kg., ż. Johnstone.
2. Magnus, og. kaszt., 1. 3, 55 kg., ż. Sibbritt.
3. Lagopede, og. gn., 1. 4, 57)4 kg., ż.
Rabbe.
b. m. Camping (53 kg.). Queen of Scots
(55%), Kephte (55), Bengal, Lovettaz, BlueKoc, Le Solitaire, Malina, Pick Up, Mine
strone, Mondragon II, Why Not, Toxy.
Wygrane o 2 dług. — Ilil-ci o 1 dł. Czas
2‘45‘‘52/l00.
Tot. poj.: 23 fr. : 5; fr.: 8.50 : 5, 24, 7.50.
Newmarket, 25 października 1933.
Cambridgeshire St., 1920 Ł., 1.800 mtr:
(Handicap).
1.
Raymond og. gn. 1. 3 (Gainsborough —
Nipisiquit), Sir Abe Bailey, 8-4, i. G. Nicoll.
2. Denbigh og. gn., 1. 4, 8-9, ż. W. Ne^
vett.
3. Stalky, og. gn., 1. 3, 6-13 (7-1), ż. H.
Carr.
b. m. Limelight (9-0), Gino (8-3), Allu
vial (7-13), Young Native (7-10), Ole King
Sole (6-13), Dastur (9-7). Ostatni Eau de
Res es. Biegało 26 koni.
Wygr. 2 dł. — »/, dł. Czas 1'53".
Zakł.: 33 : 1, 22 : 1, 50 : 1.

Warunki prenumeraty czasopisma „JEŹDZIEC i HODOWCA“
Rocznie 50 zt., z góry za rok 45 zł., za pół roku 25 zł., kwartalnie 12 zł. 50 gr., miesięcznie 5 zł. — Wojskowi, urzędnicy pań
stwowi ipracownicy instytucyj sportowo-hodowlanych korzystają z 20% zniżki.
Prenumerata roezna za dodatek „WIADOMOŚCI WYŚCIGOWE“ wynosi dla prenumeratorów „JEŹDŹCA i HODOWCY“ 15 zł.
Zmiana adresu 50 gr.
Adres redakcji i administracji: Warszawa, Mazowiecka 16. Tel. 220-26. Adres telegr.: „Jeździec—Warszawa“. Rachunek w PKO 6161
Redakcja nie zwraca rękopisów i zastrzega sobie prawo czynienia zmian i skrótów w nadsyłanych artykułach, oraz decyzji eo
do terminu ich umieszczenia.

Cena numeru pojedynczego 1 zł. 75 gr.
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CENA OGŁOSZEŃ:

Cała strona 200 zł., ł/, strony 100 zł., ‘/4 strony 50 zł. Vs strony 30 zł. Przed' tekstem 50% drożej. Na

okładce 25% drożej.

Drobne ogłoszenia po 10 gr. za wyraz; handlowe 'po 20 gr. za wyraz; grube litery po 20 gr. za wyraz
najniższa opłata za drobne ogłoszenia 2 zł. Znaki pisarskie liczą się za wyrazy.
Za sporządzenie kliszy ilustracyjnej w drobnych ogłoszeniach i kronice zł. 10.
W numerach ozdobnych wszystkie ogłoszenia o 50% drożej.

Ogłoszenia przyjmuje Administracja „Jeźdźca i Hodowcy“, Warszawa, Mazowiecka 16.
REOAKTOROWIE: INŹ. JAN GRABOWSKI I JANUSZ WŁOOZIMIRSKI.

WYDAWCA: INŻ. JAN GRABOWSKI.

Drukarnia Techniczna Sp. Akc. Warszawa, Czackiego 3-5.

Okładkę zdobił ppłk. bar. K. Rómmel.

ueździec
hodouucQ
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ORGAN TOW. ZACHĘTY DO HODOWLI KONI W POLSCE, TOW. HODOWLI KONIA ARABSKIEGO, POLSKIEGO
ZWIĄZKU JEŹDZIECKIEGO, NACZELNEJ ORGANIZACJI ZWIĄZKÓW HODOWLI KONI W POLSCE
TREŚĆ Nr. 32.

Popularyzacja cywilnego sportu jazdy konnej — inż. dypl. Stanisław Grabianowski. Z dekady. 0 myśliwskim biegu za lisem —
Narcyz Witczak Witaczyński. Anglo-normand wczoraj a dziś — Jean de Chevigny. Wyścigi zagranicą — Angija, Niemcy — Brown
Jack. Francja — Sans ie Sou. Stan hodowli koni w różnych krajach — Ch. Genova — Stanisław Schuch. Małe wyjaśnienie do art.
p. B. Sulimierskiego — A. Konopnicki. Wielkopolski Klub Jazdy Konnej—Janina fcada Walicka. Równowaga naturalna i postawie
nie konia — por. Piotr Piniński. Kronika krajowa i zagraniczna.

ROK XII.

WARSZAWA, DN. 10 LISTOPADA 1933

Już 20 listopada ukaże się międzynarodowy
specjalny numer „Jeźdźca i Hodowcy”, poświę
cony koniowi arabskiemu.

FUGAS

(Mah Jong — Uzda po Blue Danube), og. c. gn. ur. 1931 r., hod. i własność L. J. bar. Kronenberga, zwycięzca Nagrody
im. Jana Reszke (10.000 zł. — 1300 m), pod żok. Fomienko.
Foto N. Pełczyński — Warszawa.
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Popularyzacja cywilnego sportu
jazdy konnej.
uprawiać jazdę konną. Nasze oddziały konne t. zw. wy
Artykuły p. Stefana Dembińskiego i p. Karola Wichowania fizycznego niestety nie współpracują ze zor
ckenhagena poruszają sprawę, która, jeżeli w prędkim
ganizowanym sportem konnym, a ilość ich jest mała.
czasie nie nastąpi programowa praca około rozwoju cy
W dzisiejszym stanie, niektóre władze prowincjo
wilnej jazdy konnej, przestanie wogóle istnieć. Jeszcze
nalne, samorządy i szeroka masa, odnosi się wprost nie
4—5 lat temu obserwowano zaczątki nowych wysiłków
przychylnie do cywilnego sportu konnego. Niektórzy
w kierunku itensyfikacji tego szlachetnego sportu. Dzi
miłośnicy sportu, szczególnie na prowincji, tłomaczą się
siaj stoimy przed zagadnieniem już nie pielęgnowania,
nawet, że nie mogą konno jeździć, ponieważ rozmaici
lecz ratowania jazdy cywilnej. Powodów dla tego stanu
urzędnicy państwowi, szczególnie skarbowi wymawiają
smutnego przytoczyć wypada conajmniej kilkanaście.
im, że konie mogą mieć, lecz podatków nie mogą
Wychodzę z założenia, że tak sfery rządowe, jak
płacić etc,
i wojskowe, hodowcy, jak i jeźdźcy uświadamiają sobie,
W miarę usuwania tej nieprzychylności należy się
że sport jazdy konnej cywilnej trzeba rozwinąć. W dzi
zająć popularyzacją i intensyfikacją sportu. Przyciąg
siejszym stanie mamy zaledwie w całej Polsce 30 jeź
nąć do aktywnej
dźców
cywilnych,
współpracy w sporcie
którzy systematycz
jazdy konnej cywilnej
nie zajmują się spor
można przez wzbu
tem jazdy konnej i
dzenie przedewszystktórzy biorą udział w
kiem entuzjazmu do
zawodach. Narybku
niego. Entuzjazmu te
niema. O porównaw
go w wybitnym stop
czych cyfrach np. nie
niu niema, ponieważ
mieckich wolę mil
nasze społeczeństwo
czeć.
Odstraszającym
naogół — mimo swej
przeszłości—nie pie
momentem do jazdy
lęgnuje dostatecznie
konnej jest domnie
sportu jazdy konnej.
mana eksluzywność
Ziemianie jeżdżą ma
jazdy konnej i w nie
których wypadkach
ło, mimo, że mają
za wysokie koszta.
najlepsze
warunki,
ponieważ utrzymanie
W wyjątkowych wy
na wsi jednego lub
padkach może tak
dwuch koni więcej,
było.
nie odgrywa chyba
Jeździec, który
wielkiej roli. Inteli
bierze udział w kon
kursach zwykle ma
gencja zawodowa po
miastach nie widzi
conajmniej 2 konie.
współpracy ziemian,
Benito Mussolini na swej codziennej rannej przejażdżce w ogrodzie
W niektórych klu
willi Torlonia w Rzymie.
bach, lub tatersalach
sama jest bez impul
Foto: Keystone View Comp. — New York.
musi za to płacić 200
su i bez koni oraz po
lub 250 zł. miesięcz
mocy.
Związki sportowe, instytucje wychowania fizyczne
nie, co w dzisiejszych czasach stanowczo jest za dużo.
Nawet, gdyby jeździec miał tylko jednego konia, to de
go nie interesują się sprawą sportu i współzawodnictwa
cydują nie koszty zakupienia konia, lecz koszty utrzy
w jeździe konnej. Właśnie te instytucje po miastach pro
wincjonalnych, trzebaby pobudzić do jaknajintensywniejmania konia. Potanienie utrzymania konia możnaby spo
wodować przez pozwolenie pułkom jezdnym umieszcza
szej współpracy. Uniwersytety i gimnazja czekają na
nia koni cywilnych w pułkach i używania maneżu puł
szerszy impuls, wytrwałą pomoc i naukę stałą.
kowego, po kosztach własnych. Mam wrażenie, że pułki
Trzeba również zmienić, lub pogłębić metody nau
czania konnej jazdy. W poszczególnych klubach niema
jako takie, chętnieby poszły po tej linji, gdyby miały
linji nauczania. Młodzież jeździecka nie ma entuzjastycz
pozwolenie od wyższej władzy. Z drugiej strony nacisk
nych nauczycieli, albo ich wogóle nie ma, nie ma gier,
Związku Jeździeckiego na odpowiednie kluby i taterzawodów, biegów, raidów — mniejszych wewnętrznosale, też może wpłynąłby na obniżenie kosztów.
klubowych, któreby pobudzały do wysiłków i pracy jeź
Ekskluzywność, tam gdzie w ostatnich resztkach
dzieckiej. Są kluby, które przez cały rok nawet jednego
jeszcze się okazuje, musi znaleść swój kres. Snobizm
zupełnie jest nie na miejscu w sporcie jazdy konnej, prze
skromnego biegu myśliwskiego nie urządziły.
Potrzebne dalej są kontakty międzyklubowe. W nie
ciwnie. Wzorem Czechosłowacji, Anglji i Niemiec, na
których województwach istnieją 3 kluby, które wzajem
wet w małych miastach można stworzyć kółka jeździec
kie, gdzie synowie gospodarzy, lub mieszczaństwa, pod
nie nie współpracują. Każdy pracuje dla siebie, lub nie
przewodnictwem dworu, lub oficerów rezerwy, stale po
pracuje wcale, W innych klubach niema kontaktu z
pułkami jezdnymi. Pułki jezdne pracują dla siebie i nie
dług programu naczelnej organizacji jeździeckiej, mogą
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San Mateo — Kalifornia.
Wspaniały skok konia Master Crump w czasie tarnt. Horse Show.
Foto: International News Photos — San Francisco.

mają czasu dla „cywilów“. „Cywile" i młodzież, ze
względu na wysoką klasę jazdy pułku, nie odważą się
prosić o pomoc, radę, instrukcje, ponieważ dopiero są
początkującymi, lub słabymi jeźdźcami. Tutaj inicjaty
wa, raczej ze strony pułków miałaby wdzięczne pole
pracy a zwłaszcza tam, gdzie wyżsi oficerowie są pre
zesami klubów, lub mają poważny wpły w na prace klu
bu. Aktywność władz klubów poszczególnych, szczegól
nie vice-prezesów klubu (możliwie przedstawicieli cy
wilnych jeźdźców) może znaleść wdzięczne pole działa
nia w szukaniu kontaktu z władzami wojewódzkiemi i
powiatowemi. Kontakt ten dzisiaj jest tak słaby, że po
woduje nową niechęć tychże władz i niechęć przedsta
wicieli społeczeństwa. Braknie również kontaktu władz
poszczególnych klubów z organizacjami młodzieży uni
wersyteckiej i gimnazjalnej. Właśnie pomiędzy tą mło
dzieżą trzeba szukać narybku. Muszą się znaleść drogi,
które umożliwią tanie używanie konia i tanie stałe in
strukcje, dla młodzieży kształcącej się, przyczem mło
dzież tę trzeba przyciągnąć przez jaknajwięcej koleżeń
ską — przychylną współpracę do zawodów etc
Na osobny temat zasługuje forma współpracy ho
dowców z jeźdźcami cywilnemi. Hodowcy, którym za
leży na zbycie koni wierzchowych, przez urządzanie
skromnych i wcale nie kosztownych imprez sportowych,
wycieczek do siebie, pokazów etc., mogliby przyciągnąć
szersze koła do zwiedzania swojej stadniny i do kupna
koni. Trzeba przyznać otwarcie, że sportsman cywilny
ma mały kontakt z hodowcą i tylko czasem przez przy
padek dowiaduje się o możności kupna dobrego konia.
Możeby można w „Jeźdzcu i Hodowcy“ znaleść bliższy
kontakt wzajemny przez redakcyjne wzmianki o możno
ści nabycia konia.
Do dalszych środków popularyzacji i intensyfikacji
sportu konnego przyczyni się głębsza współpraca z Cen
tralnym Związkiem Jeździeckim. Może z okazji przy
szłych międzynarodowych zawodów konnych w Warsza
wie możnaby zwołać ogólne zebranie Związku Jeździec
kiego, na które trzebaby zaprosić członków wszystkich
klubów. Krok ten miałby jako skutek przedewszystkiem
bliższe poznanie się wszystkich członków klubów na
wspólnych zebraniach, głębszą wymianę myśli i doświad
czeń jeździeckich. Perjodyczne wymiany doświad
czeń międzyklubowych jeździeckich mogłyby nastąpić
przez Centralny Związek Jeździecki, za pośrednictwem
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„Jeźdźca i Hodowcy“. W tej chwili tej wymiany międzyklubowych doświadczeń niema w stopniu dostatecz
nym.
Specjalną bolączką jazdy konnej jest nasza propa
ganda prasowa. Prowincjonalne pisma jazdą konną inte
resują się mało. Sprawozdania o konkursach, zawodach,
łub grach umieszcza się wyjątkowo; w najlepszym wy
padku podaje się tylko rezultaty, bez opisu wyczynów,
jeźdźców i konia, organizacji zawodów etc. Powinny
się znaleść pióra, które od czasu do czasu w co
dziennych pismach zabierają głos, tak w sprawie
jazdy konnej jako takiej, jak i w sprawie popularyzacji
tego sportu. (W tej chwili wyszedł godny naśladownic
twa specjalny numer jeździecki I. K. C., który wogóle
pod względem jazdy konnej, jest jedynym dziennikiem,
interesującym się głębiej tą sprawą).
Może też perjodyczne zebrania redaktorów sporto
wych w niektórych większych miastach prowincjonal
nych oraz wykłady mogłyby się przyczynić do rozsze
rzenia zainteresowania.
Najlepszy plon daje jednak przedewszystkiem kon
takt osobisty. Powstaje myśl, czyby nie było wskazane
stworzenie poprostu referatu specjalnego przy Związku
Jeździeckim, któryby miał za zadanie szerzenie cywil
nego sportu jazdy konnej, któryby zcentralizował i zor
ganizował współpracę władz państwowych, samorządo
wych, związków hodowców, komitetów, któryby powo
dował, łagodził, harmonizował współpracę międzyklubową, dał jej odpowiedni kierunek jeździecki, śledził po
stępy jazdy konnej i organizacji zagranicą. Na czele tego
referatu musiałby stać miłośnik jazdy konnej cywilnej,
któryby odwiedzał perjodycznie poszczególne kluby i na
miejscu przekonywał się o tych bolączkach, o których
pisać nie można — mówić nawet trudno.
Prawdopodobnie już zostały poszczególne myśli ni
niejszego szkicu wprowadzone w niektórych klubach w
czyn, w takim razie niech wolno dorzucić zdanie, że tak
działać energicznie trzeba wszędzie i stale.
Inż. Dypl. Stanisław Grabianowski.
Katowice — Poznań.

Z ćwiczeń policji amerykańskiej w New Jersey.
Foto: Keystone View ęomp. — New York-

FUGAS (Mah Jong — Uzda), 2 1. og. c. gn. hod. i wł. L. J. bar. Kronenberga wygrywa Nagrodę im. Jana Reszke (10.000 zł. — 1300 m),
bijąc Kornaka, Bastylję, Galahada, Łeb w łeb i Dyktatora.
Foto N. Pełczyński

— Warsząwa.

Z DEKADY
Ckstatnie większe gonitwy. — Dwulatki dobrego pochodzenia. — Kornak. — Frajer w formie. — Fugas. — Polski Cesarewitch St. —
Wysoka forma klaczy. ■— Koniec sezonu właściwego.
Wyścig I kat. dla dwulatków (wtór. 24.X) prowadziła szybka
Maja III. W połowie prostej zaatakowały ją dwa ogiery: Moloch
i Heliodor i zawrzała gorącą walka, z której klacz wyszła zwycię
sko. Drugim był Moloch, trzecim Haliodor, przyczem na linji ce
lownika również „łeb i łeb" utworzyły efektowne „schodki".
Na starcie gon. 5.000 zł. (1600 mtr.) — przez dłuższy czas
Eclair opierał się i nie chciał podejść do sznurów, to też start był
bardzo pracowity. Na zakręcie ostatnim wydawało się, że 3 letni
Eclair ma wyścig wygrany, jednakże na prostej nie nastąpił spo
dziewany atak Jawora, który musiał wyczerpać się walką o pro
wadzenie z Dalaj Lamą, natomiast po zewnętrznej stronie fini
szem wyszedł Jawor III (trzyletni) i pobił pewnie trzyletniego
Eclair'a II, a 5 1. Jawor był trzeci. Wyścig uzupełniały: 5 1. Eclair
i 4 1. Dalaj Lama. Czas bardzo dobry — 1'39%(". Konie trzyletnie,
jak zresztą w większości wyścigów porównawczych r. b., okazały
się lepsze od starszych. Zaznaczyć należy, że jazda żok. Czernuszenki na Dalaj Lamie była przez szereg osób bardzo skrytyko
wana: zarzucono mu, że nie powinien był dążyć do prowadzenia,
gdyż w ten sposób zmniejszał tylko szanse Jawora, nie poprawia
jąc swoich. Zarzut może częściowo słuszny, lecz należało także pa
miętać, że ostatni wyścig Dalaj Lama prowadził cały czas i że
Jawor może już nie jest u szczytu swej formy, a także że pozostaje
w takich sytuacjach kwest ją do dyskusji kto jest „zarzynającym"
a kto „zarzynanym".
Fatma II wygrała łatwo gonitwę III kat. dla dwulatków.
Wspominamy o niej, ponieważ jest ona córką ogiera Svengali, któ
ry jak okazuje się, może dać konia galopującego i może należało
by go — wobec takiego braku ogierów — nieco szerzej w hodowli
koni pełnej krwi spróbować. Warto przypomnieć, że babka tego
ogiera, Adula, była rodzoną siostrą sławnej po wsze czasy Pretty
iPolly.
Sprzedażna (nagr. 5000 zł., 1200 mtr.) dla dwulatków rozegra
na w środę 25.X przyniosła zdecydowane zwycięstwo klaczy For
tissimo (Illuminator i Benora, nabyta na ostatniej licytacji przez
p. Laskowskiego). Wystawiona na licytację w szacunku 2700 zł.
była licytowana gorąco i za cenę 5100 zł. przeszła ze stajni p. Dydyńskiego do stajni Nałęcz. Zagraniczna Sobótka II, która tak
dobrze biegała w wyścigu I kat. gdzie była silnie potrącona -— wy
grała w wybornym stylu gonitwę I kat., bijąc Dniepra. Trzecie

miejsce zajął Nerv, lecz ponieważ nie miał on prawa korzystać
z ulgi 2 kg. wagi, przeto został zdystansowany a miejsce to zajął
automatycznie Konsul. Biegało 8 koni — wyścig był zajmujący, cho
ciaż do walki nie doszło. „Małą" Sprzedażną (2500 zł., 2200 mtr.)
zdobył Emilius, który ze stajni p. gen. Plisowskiego został nabyty
przez p. Mieczkowskiego za 1400 zł. (+ 200).
Niepobity -w Poznaniu Amor II, wygrał w Warszawie nagr.
II kat. (czwartek 26.X) — bardzo pewnie, mimo niezbyt szczęśli
wego startu i to od wcale niezłego Gubernatora i wypróbowanego
Banity. Jest to koń dobrego pochodzenia od cennej klaczy Aula
i reprezentuje najlepszą krew niemiecką, tak że rodowód jego omó
wimy trochę bliżej. Amor II ur. w st. J. hr. Mielżyńskiego jest
synem ogiera Anmarsh, który wygrał Derby niemieckie i jest synem
znakomitego Fervora, jednego z fundatorów współczesnej niemiec
kiej hodowli. Ród żeński Anmarsch‘a wywodzi się na angielską
Mentmore Lass, która wygrała 1000 Gwinei. Matką Amora II jest
Aula po Wallenstein i Aurora po Nuage i Adria po Cyllene i Au
stria. Ta ostatnia przez swoje dwie córki wspomnianą Adrię oraz
Danuhiaę — dała serję tak wybitnych koni jak Wallenstein, Weiss
dorn, Nubier, Wachholder, Walzertraum, Avanti i t. d. Dodać trze
ba, że matka Austria! — klacz Orsova, dała jeszcze drugą córkę
a mianowicie Orseis, matkę klaczy Orchidee (Di, DL) która dała
og. Oleander — bodajże najlepszego konia niemieckiego wszystkich
czasów. Zdolności więc Amora są teoretycznie uzasadnione, a trzy
wyścigi wygrane w Poznaniu i przynależność do dwulatków I kat.
w Warszawie pozwalają już powiedzieć o nim, że jest koń dobry.
Kerry-Rock, dwulatek stajni Łochów, który dłuższy czas był
powstrzymany w robocie, zaczął być trenowany źle i dlatego pierw
szy swój wyścig przeszedł miernie. Obecnie nabrał już pewnego
doświadczenia, szlifu i wygrał teraz jaknajłatwiej wyścig III kat.,
przyj ąwszy tym razem start doskonale. W pobiłem polu nie było
coprawda „nikogo", ktoby stanowić mógł pewną skalę, lecz styl
wygranej był wyjątkowo dobry. Gid Campeador syn Phoenix'a
a wnuk Royal Hamptona, ojciec Kerry Rocka, dał we Francji
kilka dobrych koni; m. in. córką jego jest klacz Reverende II która
w r. 1932 wygrała Pr. Gladiateur a w r. b. Prix Jouvence. Rock
Lily, importowana z Francji do Krasnego wydaje się być nabyt
kiem bardzo cennym. Może nie znaczy to wiele, że jest ona córką
Rock Flint's, lecz za to jest bardzo ważne i cenne, że matką jej
jest klacz Wild Arum. Zaś ta Wild Arum jest babką derbisty an-
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gielskiego Blenheim a i babką bardzo cennego tegorocznego trzy
o 2 długości przed nim. Jarosław niósł + 1% klg„ zaś Kazbek,
latka. Z wielkiem zainteresowaniem można oczekiwać kar jery Kerry
któremu należą się wszelkie honory za świetny wyścig, niósł top
weight + 2 klg. Najcięższe wagi w polu znalazły się na przedzie
Rock'a w roku 1934.
Wypoczęty i oględnie eksploatowany Kornak (Harlekin i DulDopiero o dobre 5 dł. za Kazbekiem zjawił się Provill (— VA klg.),
cynea po Morganatic) obok klaczy Kadmea najlepszy reprezentant
który przy końcu wyścigu pobił Burzana (— 4 klg.). Czas 4 0454“
stajni Golejewko, zwyciężył b. pewnie w gonitwie o nagr. 7000 zł.
(1 48 — 35 — 34 — 33 —■3454) jest lepszy niż zeszłoroczny czas
Kolczugi i Barbe Bleu ,a także lepszy od czasu Chapeau Bas (1931)
(1100 mtr.). Drugim był Loridan (Büvesz), który zrobił doskonały
oraz Harpagona (1930).
wyścig i poprawił się mocno; przypomnieć warto, że matka jego
Apsara, po Stornoway wygrała nasz Oaks. Trzecią była Lorraine
Chociaż w tym wyścigu koń bar .Kronenberga nie odegrał
(Büvesz), czwartą Laszka a ostatnia Tamka, dla której towarzystwo
roli, jednak zamiłowany ten hodowca, zawsze usilnie popierający
okazało się zbyt silne. Jakby na pożegnanie tegorocznych wyścigów,
rzetelne próby dystansowe, doczekał się po dłuższej przerwie po
a w każdym razie na pożegnanie lepszych koni ujrzeliśmy prze
ważniejszego zwycięstwa. Ogier Fugas Jego chowu wygrał miano
wicie nagrodę im. Jana Reszkego (10.000 zł., 1300 mtr. dla dwu
piękną gonitwę o nagr. 5000 zł. (2100 mtr.) w której do konkurencji
latków), przyczem drugim był o długość Kornak, który nie
zgłosiło się wszystkie 9 zapisanych koni. Świeży i wesoły 4 letni
dalej jak w czwartek wygrał siedmio-tysięczny wyścig. Start wy
Fandango 11 (Bafur) potwierdził akcją swój doskonały, jak na tak
zyskali zręcznie ż. Foimienko na Fugasie i ż. Gili na Łeb w łeb.
późną porę, wygląd 1 pobił, choć w zaciętej walce i o szyję tylko,
Gdy ten ostatni w połowie dystansu musiał uznać się za pobitego —
trzyletnią Jeannette III. Jnmar, który bardzo ostro wyścig pro
Fugas prowadził dalej, nie dał podejść do siebie Kornakowi i wy- ,
wadził, utrzymał trzecie miejsce z minimalną przewagą nad za
późno finiszującym Wagramem. Tuż piąty Isard III. Po bardzo
grał wyścig pewnie. Bastylja była trzecia. Bez względu na to jakie
miejsce zajęłaby ona w tym wyścigu — stajnia, startując nią tu
długiej przerwie Loterja. (Villars) wygrała wyścig IV kat.
taj, żądała od klaczy bardzo" dużo.
Dobrze obsadzone wyścigi i szereg zajmujących rozgrywek
charakteryzowały bardzo udany dzień wyścigowy w sobotę 28.X.
Handicap płotowy (4000 zł.) wygrał p, Rómmel na ogierze
Korsarz (— 2 kg.), bijąc Lopka
Pierwszą kat. dla dwulatków
(+ 4 klg.) — najwyższą wagę w
wygrał pewnie Hogarth (Öreg
polu — Chłosta była trzecią.
lak) od Heliodora i Tr>r»adore.
We wtorek (31.X) najcen
Druga kat. dla dwulatków za
niejszą gonitwą w programie
kończyła się zwartym finiszem.
Wyścig zdawała się wygrywać
była nagr. Sprzedażna 3000 zł.
Maska gdy na ostatnich 100 me
dla dwulatków na „ekspreso
trach minęła ją sprzęgnięta trój
wym" dystansie 850 mtr. Do
ka walczących koni. Zwycięstwo
startu wyszła liczna, 10-cio kon
0 łeb odniósł Goto (Torelore)
na stawka, z której najlepszą
bijąc Wotana, za którym o szy
okazała się Akwaforta (Öreg lak
ję trzecią była Albertina i tuż
i Akaczfa) która zwyciężyła Kunatę i Reklamę, poczem w sza
czwartą Fides.
Również piękną rozgrywkę
cunku 2030 zł. została wysta
przyniosła gonitwa II kat. dia
wiona na licytację. Pan E. Ku
koni starszych: z grupy walczą
bicki posunął się do sumy 2850
cych koni wyszła Beryl i zdoła
zł. i nabył źrebicę — zdaje się
ła obronić się „łapiącej" ją Gorbardzo tanio. Zauważymy, że
tynie o niecałe % długości. Nietrener Modzelewski ma specjal
znosząca walki Jawa III, która
ne szczęście do naaród sprzędażKarol bar. Rómmel po zwycięstwie w Handicapie płotowym na
4 1. og. gn, KORSARZ (Villars—Simplicity), wł. p. T. Kostkiewicza.
nych —- dopiero kilka dni temu
potrafi robić olśniewające galo
Foto N. Pełczyński —- Warszawa.
sprzedał tą drogą klacz Arva
py rano, przyszła w odstępie
Varalia, Dwa dwulatki ze staw
trzecia. Wyścig I kat. wygrał
ki p. M. Róga, które dotąd nie mogły przyjść do głosu, odniosły
„jak chciał“ Frajer, b'jąc o 8 dł. Metę i Eclaira. Syn Villars'a od
dwa zwycięstwa: Kombinator w III kat., a Gubernator w II kat.
zyskał nakoniec formę, którą utracił po za ciężkim dla siebie, choć
Ten ostatni w blinkeroch biegał znacznie lepiej — mniej intereso
wygranym wyścigu o nagr. Ruiera w r. 1932 i po kulawiźnie łopat
wał się otoczeniem, parasolkami, aeroplanami i t. d. — a więcej
kowej. Frajer z honorem zakończył karjerę w stajni swego hodowcy
myślał o wyścigu; wykazał znaczną szybkość początkowo i choć
1 przechodzi obecnie do stajni płk. Wł. Andersa. Nagr. Sprzedażna
2500 zł. na dyst. 1300 metr. rozdzielona była na 2 ser je: jedną wy
pod koniec szedł trochę słabiej, lecz niemniej wygrał pewnie.
grała Arva Varalia (Mah Jong) i w szacunku 1000 zł. nabyta zo
Starsze konie miały najwartościowsze spotkanie w II grupie
stała przez por. L. Bukowieckiego, drugą Enigma II (Schlingel),
na 1600 mtr. Na finiszu znalazło się tylko dwoje potomstwa po
którą kupił na przetargu p. rtm. Kamionko za 1300 zł. (+ 500 zł.).
Palii, przyczem Apatin Zwyciężyła łatwo Korunda z nowopowsta
Główną ozdobą programu niedzielnego (29.X) był Handicap
łej stajni p. Wacznadze. Chapeau Bas, zwycięzca handicapu Brze
Brzezia, im. L. bar, Kronenberga (12000 zł., 3621 mtr.). Jest to
zia z przed 2 lat, wygrał wyścig IV kat., bijąc nadspodziewanie ła
odpowiednik słynnego angielskiego Cesarewitch Hep. Wyścig udał
two Hankę na derby — dystansie. Przy okazji warto zwrócić uwa
się znakomicie, był ładnie rozegrany, zgromadził liczne pole złożone
gę pp. hodowców na tę klacz; reprezentuje ona wyborną linję
z 11 koni, i jako barwny obrazek oraz pod względem sportowym
żeńską (tę samą co Gainsborough), „zrobiona jest“ w pięknych i du
uważany być może za jeden z najbardziej udanych wyścigów se
żych ramach i bądź co bądź umie biegać, wygrywając dotąd.
zonu. Wbrew przypuszczeniom — prowadzenie objęła najwyższa
Ostatni programowy dzień (środa 1 listopada) wyścigów za
waga w polu — Kazbek, który „ciągnął" dobrem, równem tempem,
wierał szereg dobrych gonitw. Niektóre z nich przekonały nas
bynajmniej nie wolno; za nim trzymał się Jarosław i Ferry dor.
raz jeszcze jak wielkie zmiany zachodzić mogą na jesieni w formie
Na przedostatnim zakręcie Kazbek wzmocnił tempo i po
klaczy.
szedł naprzód „na klasę", a za nim podążył Jarosław i widocznem
się stało, że nikt już tej pary nie dogoni. Oba konie jechane „ile
tylko rzemienie wytrzymają" wyszły na prostą, gdzie Jarosław
zdusił w końcu Kazbeka i jako pewny zwycięzca minął celownik

Fiammina, która na wiosnę mogła dokonać tylko bardzo nie
wiele, na jesieni jest zupełnie innym koniem. Do wygranych
w nagr. Rzeki Wisły i Handicapie Leszna dorzuciła ona obecnie
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zwycięstwo w nagr. 3000 zł. na dyst. 1600 mtr., bijąc z zupełną
łatwością Wagrama, za którym o szyję znalazł się Fandango II
Dodać należy, że Fiammina i Fandango niosły nadwagę + 3 klg.
Wagram niósł wagę normalną, to też spróbował „zrywu
na naj
istotniejszej (słusznie!) części dystansu, lecz nie starczyło tego
aby uciec szybkiej Fiamminie. Tak samo wielka zmiana na korzyść
zaszła w zagranicznej Sobótce II (Famulus). Już tydzień temu So
bótka zadziwiła łatwością z jaką wygrała wyścig I kat. Obecnie
pokonała ona z n emniejszą łatwością w gonitwie wart. 3000 zł. na
dyst. 2400 mtr. już zupełnie silną kompanję — 4-letniego Maratona,
3 let. Lincolna. Bez miejsca były: Elita, Rewir, Jeannette III
i Dniepr.
Lincoln mógłby utrzymać drugie miejsce, gdyby jeździec jego
nie dał się zaskoczyć Maratonowi.
W Kohortą wstąpił również jakby nowy duch: gdy wygrała
ona cantrując ostatni swój wyścig (IV kat.) — wszyscy z niedo
wierzaniem odnosili się do rezultatu tego wyścigu. Obecnie w rów
nie olśniewającym stylu zwyciężyła w gonitwie III kat. przed Po
znaniakiem i Szarfą. Po podniesieniu sznurów w tej gonitwie, chi
meryczna Delfina upadła na Damsel, która przez to straciła sporo
terenu. Czy wygrałaby wobec formy wykazanej przez Kohortę —
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to wątpliwe, ale że jest to klacz co s'ę zowie pechowa — to fakt.
Zajmujące spotkanie dwulatków w nagr. 4000 zł. (1100 mtr.)
zakończyło się wynikiem nierozstrzygniętym: Hogarth, który zda
wał się już zwyciężać, zaskoczony został przez mocny finisz Loridana, który go na celowniku „nakrył" lecz już nie zdążył minąć.
Kerry Rock nie odegrał roli w wyścigu sprawiając wielki zawód'
nie miał on zresztą szczęśliwego wyścigu ale i forma jego nie
upoważnia do udziału w większych gonitwach. Niepobity dotąd
Amor II uległ Heliodorowi (Vali Haifa) w wyścigu I kateg. i temsamem wypaść musi z grupy czołowych dwulatków, do której pró
bował się zaliczać. Kapitalny finisz ujrzeliśmy w gonitwie płoto
wej: Szeryf pod Ramewiczem zmógł Rozmarynu II i mimowoli
zadać trzeba pytanie, ile ten koń mógł wygrać w płotach zamiast
próbować szczęścia w często zupełnie dla siebie nieodpowiednich
wyścigach płaskich?
Właściwy program wyścigów 1933 r. jest zakończony. Oceną
jego według rezultatów zajmiemy się w przyszłości, gdy zestawione
będą szczegółowe statystyki. Dodać trzeba, że zapisy w ostatnich
2 tygodniach były bardzo liczne, tak że niektóre wyścigi trzeba
było dzielić na równoległe ser je.
Obecnie rozpoczyna się sezon dodatkowy, który oby przyniósł
„pocieszenie" tym, którzy go najbardziej potrzebują.

AMOR II (Anmarsch — Aula), 2 1. og. gn. hod. i wł. I. hr. Mielżyńskiego wygrywa nagrodę 2.100 zł. — 850 m., bijąc Gubernatora, Banitę,
Babinicza, Nike, Flita i Czikitę.
Foto N. Pełczyński—Warszawa

0 MYŚLIWSKIM BIEGU ZA LISEM, W PUŁKU 1
STRZELCÓW KONNYCH, ŚW. HUBERTOWI
NA CHWALĘ, A JEŹDZIECTWU NA POŻYTEK,
SŁÓW KILKORO
„Kto w Polsce dziś jeździ konno? Poza armją, garścią po
licji konnej — znikomą ilością amatorów, a raczej amatorek nie
jeździ nikt. Czyżbyśmy nie potrzebowali koni przyzwyczajonych
do siodła"?
Takie to rzucił in publico gorzkiej prawdy słowa, naszych już
wieków Polakom ku rozwadze, wielki, górnej fantazji wojennik,
pan generał Zamorski.
Ba, toć tylko z ksiąg wszelakich, ab o z gadek ludu, możemy
dziś dowiedzieć się, że ongiś inszy był w Polszczę respekt dla konia
1 siodła. Nie z chełpliwości przecie, a z rzetelnej prawdy gadano,
że „dzielność i cnota z kulbaką i koniem się nie rozstaje".
Tak, koń, w one, dawne czasy znacznych doznawał zaszczy
tów. Przecie taki, wielki pan, jakim był urodzony Warszycki, ka
sztelan krakowski, murem obiecał stać na tern „aby sejmy odpra
wiały się na koniach".
Ba, nawet król Władysław Jagiełło, jak mówi Długosz, przed
samą grunwaldzką rozprawą „sam z konia tak, jak na nim ubrany
siedział ponowił jeszcze spowiedź .

Prawda, że i antenaci nasi inszych w on czas, byli manier.
Szymon Starowolski, kanonik krakowski i nauk wyzwolonych i filo
zof j i bakałarz, w swem „do szlachetnego rycerstwa wszystkich prowincyj koronnych" wezwaniu, pisząc „o stanie i kondycyi prawego
rycerza" powiada: „Ztąd to u nas za starych przodków naszych,
szlachcicowi który... zawsze był powinien z pachołkiem samowtór
zbrojno na koniu stawać na wszelką eipedycyą, nie godziło się
żadnym handlem, szynkiem, albo jakiem przekupstwem bawić, pod
utraceniem szlachectwa, jeno dziełem rycerskiem. Dlatego się zwał
Equites, iż na koniu powinien był stawać na wojnę zawsze, i na
koniu jeździć gdzie mu było potrzeba do przyjaciela, a na wozie
nigdy; bo to jedno białym głowom przyzwoita na wozie jechać".
Dlatego też „pierwsi nasi ojcowie nie jeździli cugiem, lecz
konno cwałowali, chodzili za pługiem" w należytej ich mając protekcyi.
Konie również, wiedząc do jakiego stopnia konsyderacyi mię
dzy bracią urodzonymi doszły, wiernie z całego, końskiego serca
im służyły.
A, gdy którego z panów braci Bóg ze swej protekcyi wypuścił
i śmierć się na niego porwać ośmieliła, końskie łzy za nim ronić
umiały.
Samuel Twardowski, rycerz i poeta, w panegiryku — poema
cie „Władysław IV" pisze, że na pogrzebie Zygmunta III „konie
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PIQUEFLEUR (Lis xx - Toute
Belle), wał. kaszt, anglo-normandzki 1 m. 63 cm.

GAZELLE (Orange Peel xx — kl. po Karikal),
4 Ł, kaszt., kl. anglo-normandzka. wzrost 1 m,
56 cm., obwód nadp. 20, waga 480 kg. (średnia).

GYP (Rigoletto- Baunette po Vieux Chouan xx)
4 L, gn. kl. anglo-normandzka wzrost 1 m. 63
cm., obwód nadp. 25,5 cm., waga 565 kg. (ciężka).

Anglo-Normand wczoraj a dziś
Anglo-normand jest koniem o starem pochodzeniu, przesiąk
niętym krwią angielską, zdatnym pod siodło i do zaprzęgu, z ma
są i umiarkowanym wzrostem.
Liczne i gwałtowne są zastrzeżenia przeciw anglo-normandowi, jako koniowi, nadającemu się do ulepszenia rasy, przez
krzyżowanie. Niech mi będzie wolno na nie odpowiedzieć.
Anglo-normand, zarzucą mi odrazu, jest koniem powozo
wym, o wysokich chodach, cylindrycznym korpusie, za mało głę
boki, o wydatnej akcji, wyspecjalizowany w czynności przestarza
łej, jaką jest zaprząg luksusowy. Że rasa anglo-normanda do ro
ku 1900-go była wyłącznie powozowa, tego nie myśli nikt zaprze
czać. Pierwszeństwo w zaprzęgu luksusowym miał normand i to

z ogromnym sukcesem. Ci jedynie, którzy mają ten przykry przy
wilej, że mieli dwadzieścia lat w zaraniu tego stulecia mogą o tern
świadczyć.
Ale jakież zmiany od roku 1900-go?
W chwili, kiedy to piszę w Paryżu w pawilonie Marsau jest
wystawa retrospektywna od roku 1900-go. Czy może być coś
zabawniejszego, jak te kobiety w sukniach z bufiastemi rękawami,
jak te przeróżne ozdoby, które kryją żywą linję. Jakie to dale
kie od nas.
Z końmi podobnie. Rok 1933 i 1900 różnią się zupełnie i
ewolucja rasy anglo-normandzkiej jest jednem ze zjawisk najbar
dziej rzucających się w oczy w nowoczesnej hodowli koni. Ho-

same, żałośnie poryżając, nieraz w tych ciężarach grube łzy z oczu
upuszczały".
Miłowała więc szlachta konie, a wiedząc, że ,,złociste siodło
z podjezdka nie uczyni bieguna" chowała tęgie dzianety, które
nawet kul armatnich nie lękały się. Imć Pan Pasek, który specjalny
ku koniom afekt miał, opisując okazyę z Chowańskim, kiedy to
poczęli z tamtej strony bić z armat i razić naszych, powiada: „to
warzysza jednego, podle mnie stojącego, jak uderzyła kula w łeb
jego konia, to aż ogonem wyleciała, a towarzysz poleciał do góry
od kulbaki wyżej niźli na trzy łokcie i nic mu nie było".
Takie to były w Polszczę konie i tacy towarzysze! Jak....e,
co tu dużo dyszkurować — koniem Polska stała i basta! A dziś?
To, co pro publico bono powiedział wielkiej maniery generał
Zamorski, wołając głośno o zwrócenie troskliwej uwagi ,,na pod
trzymanie i rozwój sportu jeździeckiego" — pułk 1 strzelców kon
nych dawno już proprio macte i proprio motu w czyn wprowadza.
Jakoweś raidy, dawne Pana Paskowe wyczyny jeździeckie za żoł
dem przypominające, jakoweś turnieje, karuzele, ba, nawet biało
głowy do udziału spraszają.
A taka to teraz w Polszczę dziwność, że ludziska, jako nie
zwyczajne takiego, białogłowskiego na koniach widoku, szepczą
sobie: o, „zachciało się starej babie na kobyle do lasu", A to cał
kiem niegrzecznie bo owe białogłowy, zacne i gładkie, jak poczną

igrać na szkapach, to takich sztuk dokazują niczem owa, wileńska
wojewodzianka kniaziówna Ogińska Helena, która w Dreźnie a. d.
1719 na cesarskim dworze, pierwszą nagrodę za rycerskie sztuki
dostała.
Tak tedy pułk 1 strzelców konnych, któremu Zakrzewski
Adam, wielki koniarz i wielkiej fantazji kawaler pułkownikuje, pro
re nata urządził wielką gonitwę na cześć św. Hubertusa.
Octobris 29 a. d. 1933 na starcie w koszarach pułku w Gar
wolinie, przez Wieniawę Długoszowskiego, generała sześciu pułków
jazdy i dwuch konnej artylerji dywizjonów, Grajdołkiem zwanym,
zebrała się zawodników siła: białogłowy, bracia panowie, officyery,
czeladź.
A konie? Wszelakie! Cisawe, gniadosze, szłapaki, inochodcy,
ciekuny, dryganty, dzianety a i kilka hetek i mierzynków zaplą
tało się. Ale dziwo... białogłowy na przedzie!!!
Orkiestra sygnał podała. Ruszyli! Sam pułkownik, jak przy
stało gospodarzowi, przodem jedzie: drogę upatrzoną wskazuje.
Za nim na dziarskim „Elektorze", dzielnej krwi kresowej niewiasta,
z cudacznym tytułem „master", Mar ja z kneziów Czetwertyńskich,
a po mężu ś. p. Michale, rotmistrzu ułanów, hrabina Grocholska, on
giś, w latach z bolszewikami i Budiennym potrzeby, siostra P. C. K.
w czołówce przy kawalerji polskiej asystująca. Dziś sama, z dwoj
giem dzieci na gospodarstwie, a pomna tradycyj koniarskich stad-
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dowca normandzki przystosowuje się z niebywałą łat
wością do zmienionych warunków ekonomicznych.
Uprzywilejowany przez swoją ziemię i klimat, przy
stosowuje się i wytwarza żądane zwierzę z zadziwia
jącą dokładnością i szybkością.
Jeżeli ktoś zasnąwszy w wroku 1900, a obudzi
wszy się w roku 1933 na tym samym miejscu konkur
sów, np. w Caen zobaczyłby pokaz bądź ogierów, bądź
koni użytkowych, nie uwierzyłby własnym oczom.
Normand powozowy to historja przeszłości, nor
mand wierzchowy lub cob — to chwila obecna. Jak

Kcń anglo-noi irandzki przy pracy.
eliminuje zwierzę lekkie, długonożne i krótkie — wy
różniając natomiast zwierzę silnie zbudowane, krótkonożne, rozłożyste,
Kiedyś to zagadnienie wskaźnika masy w Normandji zainteresuje, być może, czytelników „Jeźdźca i Hodowcwy". Ale dzisiaj nie będę o tern mówił: „Kto nie
umie się ograniczyć, nie będzie nigdy umiał pisać", albo
lepiej, „jeżeli chcesz być nudny, bądź wyczerpujący".

dokonała się ta ewolucja, na wytłomaczenie której nie wystarczą
wyjątkowe zalety gleby i klimatu?
Żeby to wyjaśnić potrzebaby mi było jeszcze dziesięciu stron,
a to byłoby zbyt nudne. Musiałbym opowiadać o inteligentnym
wysiłku hodowcy, budzącym się w pełnym chaosie automobilizmu, o stworzeniu konkursów, prób, o zastosowaniu pewnej obo
wiązującej zasady we wszystkich konkursach dla uniknięcia lek
kości i nadmiaru krwi, o zasadzie, która ogranicza masę, która
ustala stosunek pomiędzy wagą a wzrostem, która tern samem

Anglo-normanid rozwinął się (proszę zwrócić uwagę
na załączone fotografje), stracił swój charakter powozo
wym, stał się koniem wierzchowym, zatrzymując znakomicie swą
masę, lub artyleryjskim cob'em, zamieniwszy się w lekkiego pociągowca.
Anglo-normand, zarzucą mi w dalszym ciągu, jako reproduk
tor ma niedostateczne pochodzenie.
Odpowiedź jest prosta.
Błędem jest utrzymywać, że pochodzenie wierzchowych koni
normandzkioh jest świeże. Wszystkie posiadają pełną krew w

ninę szlachetnej krwi w Plancie prowadzi. Dalej, też jako, co za
cudzoziemskie zwania, „maestro", czy coś podobnego, zacny kawaler
Fabrycy Marjan z pod strzelców konnych 1 pułku chorągwi major.
Dalej... o, ten św. Hubertus to musiał być wielki wojennik tylu
dowódców na bieg wymaga.
Jadą więc z tytułem, taka w Polszczę demokracja, „contremastrów" dwie białogłowy. Jedna, z zacnej krwi Łuszczewskich
rycerskiego rodu, Zakrzewska Helena samego pułkownika godna
małżonka, bo to i na konika wsieść i drzeweczka wziąć, by na
dobnie z nim sobie poigrać, i szabli, a rusznicy zażyć potrafi.
Druga, kneziowskiej Czetwertyńskich krwi, Barbara hrabina
Remigjuszowa Grocholska, zacna, sześciorga dorodnych dziatek
szczęśliwa matka i wielkiego officyera, majora strzelców konnych
tegoż pułku zacności małżonka, która za wzór i przykład innym,
a zwłaszcza tym, co jazdę konną uprawiającym białogłowom brak
potomstwa wróżą, po wsze czasy służyć może.
A że, to przyzwoita jak za bialogłowskiemi dowódcami jadą
panowie więc za owemi białogłowami, jeszcze jako te „contremastry" jechali Imć Kowerski Wojciech, szlachetnego na roli zaję
cia uczący się młodzian oraz Grocholski Remigjusz tegoż pułku,
z patentem doskonałości officyerskiej major.
Za nimi towarzystwo. Najpierw ciągnęły deputacye. Ze sto
licy szła deputacya znanej już w Polszczę (a więc opisu zalet nie

Uczestnicy biegu za lisem w 1 p. s. k. w Garwolinie.
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bliższych, lub dalszych generacjach. Nawet powierzchowne za
poznanie się z rodowem to potwierdza. Bez wątpienia w chwili
kryzysu, wywołanego automobilizmem, należało się szybko zde
cydować. Konia powozowego musiano częściowo pchnąć w kie
runku wierzchowego, częściowo zaś w kierunku cob'a. Jeżeli
chodzi o cob'a, okazało się niezbędne, rzadko wprawdzie, uży
wać ogiera z trochę krótkim rodowodem, wprost przeciwnie jed
nak, postąpiono odnośnie do konia wierzchowego.
Jak wytłomaczyć sukcesy
anglo-normandów na zawodach
międzynarodowych w Los Ange
les, BrukseV, Londynie i Paryżu,
gdyby nie były przesiąknięte
krwią szlachetną?
Anglo-normand jest jed
ną z najlepiej ustalonych i naj
sumienniej skontrolowanych ras
na święcie,
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dym konkursie istnieją dla każdej klasy dwie kategorje: jedna
„ciężkiej wagi“, druga „średniej wagi", i dla każdej kategorji dwa
podziały: jeden dla koni powyżej 1 m. 60 cm., drugi dla zwie
rząt poniżej 1 m. 60 cm.
Dla trzylatków np., są kategorje: ciężka waga, mały wzrost
i ciężka waga, duży wzrost, średnia waga, duży wzrost i średnia
waga, mały wzrost. To samo dla czterolatków.
Sprzeciwia się prawdzie
powtarzać, że anglo-normand
jest koniem dużym i wymagają
cym.

Francuzi to są zabawni
ludzie, obnoszą swoje wady, ja
ko ozdobę, — swoje zaś zale
ty kryją ze wstydliwością. Cze
go nie mówiono przed wojną o
Francuzie błyszczącym i po
wierzchownym, łatwo wzrusza
jącym się 1 lekkomyślnym, niepracowitym i nieenergicznym,
niezdatnym do wykonania dłuż
szego projektu i do trwałego
oporu. Verdun odpowiedział
Id ostatecznie,
Marocco
też,
Lyautney i Foch po Pasteu
rze.

W końcu, wielu zarzuca
anglo-normandowi jego nad
mierny wzrost. Słyszę jeszcze
Niemców mówiących mi, zwła
szcza kiedy byłem w Würtembeirgji, albo też i gdzie indziej,
— „ach gdybyście jeszcze mie
li tego dawnego normanda,
Faust stworzył rasę w Mar
bach, Schwäbisches Landgen
tüt w Alpach frankońskich,
Sans Pareil, Labrador, Elau itd.,
AMANTE (Chauvin II xx—Galiote), 9 let. kl.
anglo-normandzka gn., 1 m. 64 cm.
normand był doskonały, jędrny,
Z końmi, z hodowlą na
energiczny, zdatny do każdej
innej zupełnie, skromniej
pracy. Ale zagubiliście waszą ra
szej platformie Francja krytykuje się chętnie sama, al
sę, stała się zbyt wielkiego wzrostu, zbyt wymagająca“. Odpowie
bo raczej nie wy wnętrza się, nie stara się, by ją oce
działem: — przyjedźcie zobaczyćć. Niema gorszego głuchego niż ten,
który nie chce słyszeć, Tym razem nie chodzi o słuchanie, lecz o
niano.
zobaczenie. Lecz ponieważ rad jo nie daje codzień obrazów wzroko
Słowo „drum" po angielsku znaczy „bęben" i komiwojażerzy
wych, załączam fotografję z pomiarami.
w Ameryce, w miejscowym żargonie nazywani są „drummers .
Słyszę jeszcze pewnego Amerykanina z północy, który nad brze
Jeżeli jeszcze nie przekonałem to warto się zastanowić nad
gami Pacyfiku, mówi mi z politowaniem i wyniosłą pogardą nouwarunkami konkursów konia wierzchowego w Normandji, W każ

wymaga) Sekcji Jeździeckiej Klubu Sportowego R. W. a to dzielne
niewiasty: Adamska Natalja, Chodkiewiczówna Zofja, Gajewska
Hanna, Kim-Słaboszewiczówna Janina, Leska Anna, Makowiecka
Halina i Sroczyńska Anna,
Dalej pod laską marszową II wice-prezesa hrabiego Wiktora
Plat era a pod auspicjami przytomnej na samochodzie J. W. M. Pani
księżnej Sewerynowej ciągnęła, przybyła 100 km. marszem konnym
na bieg, deputacja z Podlasia, pieczętująca się )P. K. S. K. Łuków.
Niezbyt starej daty to ich pieczętowanie, bo, chociaż dość dawno
istniało, na papierze stanęło jednak na konfederacji w Łukowie
a. d. 1931 pod prezesurą hrabiego Andrzeja Potockiego zawiąza
nej. Dopiero późn ej z wielkiej próżności i na przekór, że to w naj
dostojniejszej, poważnej Polszczę jakowaś demokracya przystojne
pieczętowania znosi, Sewerynowa księżna Czetwertyńska po hr. An
drzeju laskę prezesowską dzierżąca, z papieru w lud i w świat
szeroki in futuram rei memoriaro obnosić poczęła. Wziąwszy więc
jeszcze do pomocy i mianując I vice prezesem, urodzonego DoriaDernałowicza Waldemara oraz II, rzeczonego już hrabiego Wik
tora, gwałtem chce całe Podlasie pod ów znak przyciągnąć.
W skład deputacyi weszły: rzeczona już Mar ja hr. Grochol
ska, Abramowiczowa Zofja, kneziówna Elżbieta Czetwertyńska, hra
bianka Mar ja Przeździecka oraz przedstawiciele męskiego autora
mentu, imć panowie Andrzejewski Witold, choć w barwach P. K.
S. K. lecz z ood ułanów 25 pułku znaku dzielny rotmistrz — to

warzysz, Doria Dernałowicz Stanisław, końskiej żyłki szlachcic
i, kandydat na officyera, Kulikowski Ludwik.
Następną bojowego pułku 7 ułanów deputacyę, samopiąt pro
wadził Żórawski, z pod tegoż znaku, dzielny i tęgi major dyplomo
wany, Na chwałę ich godzi się rzec, że, z miejsca postoju pułku
swego ,marszem konnym na bieg przybyli.
Za deputacyami już in gremio i in persona szły niewiasty: hr.
Helmersen Janina, Karszo-Siedlećka Ewelina, Leżuchowska Lila,
hr. Roztworowska Zofja i Strasburgerowa Hanna.
Dalej imć panowie płk. Lechnicki, minister, ongiś, w ukrainno-bolszewickich okazyach, krwi swej nieżałujący nad kartaczami
i inszemi armatami dowódca, hr. Romer co w ułanach 5 pułku rotmistrzował, szwoleżerów pułku 1 rotmistrz Pereświet-Sołtan, KirnSłaboszewicz, Marylski, Naj grodzki 9 p. s. k. porucznik, kilku zie
mian z pow. mińskiego i okolicznego z urodzonym Drewitzem Teo
dorem, junackich manier kawalerem z Całowania (nie tego słodkie
go gębą zajęcia, a z posiadłości ziemskiej) na czele, rezerwy pułku
officvery i podchorążowie i na końcu sami biegu myśliwskiego orga
nizatorzy i gospodarze. Razem dla większej dokładności, 67 koni
naliczono.
Jechano z fantazją i junactwem dodając coraz więcej, jak
to dziś gadają „gazu".
Aliści pułkownik zapomniawszy widać przyczyny iw. Huber-
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veau riche'a: „You French people, you are no drummers". ,,WyFrancuzi nie jesteście komiwojażerami".
Wyobraźmy sobie kraj i rasę anglo-normandzką w Niemczech,
albo w innym miejscu na szerokim świecie, a wszyscy byliby ol
śnieni jej doskonałością.
Trzeba było zainteresowania się zagranicznego pisma, żeby
dyrektor stadniny w Pin w Normandji, kochający bardzo Polaków,
którzy go tak mile przyjęli dwa lata temu, próbował wykazać,
bardzo marnie zresztą, zalety anglo-normanda współczesnego, w

przeciwstawieniu do anglo-normanda dawnego typu, który nie
pozostawił w Polsce dobrych wspomnień.
*

*

Niech mi będzie wolno na tern miejscu podziękować Panu
Dyrektorowi Grabowskiemu, za to, że dał mi okazję do napisa
nia tej małej pracy i za przyjęcie, które zgotował mi na łamach
swego pięknego czasopisma „Jeździec i Hodowca".
Jean de Chevigny.
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tusa na ostatniem polowaniu przypadku, bieg myśliwski urządzi!
w niedzielę, w święto. Nic więc dziwnego, że tajemną siłą ciągnio
ny, w młody las począł się sam z całą zacną kompan ją zapuszczać.
Dostawszy pod kopyta pierwszej młodości sosenki odrazu
otrzymał napomnienie: zerwało się puślisko. Nic! Jedzie dalej!
Jedna z białogłów przypomniawszy sobie jednak ową ze św.
Hubertusem przygodę wypuściła konia z pod siebie i za nic, mówi
dalej konia... nie, w las gonić nie będę.
Pułkownik zaś w hardości swej koniarskiej niepomny napo
mnienia, pędzi dalej. Towarzystwo za nim! Znów napomnienie, ale
pułkownik nie widział, bo z tyłu. Jeden właśnie porucznik, co to
inszego kłusa jak anglezowanego nie uznawał, zwinął się w kłębek.
Nic! Pędzą dalej! Czapki, kapelusze i inne ruchome ubioru
przydatki znaczą szlak, którędy poszli.
Całe szczęście, że las był mizerny więc jelenie w nim się nie
wodzą, a tylko lisy.
Gdy więc tak pod jedną górę wjechali, z za drugiej spłoszony
lis wyskoczył.
Pułkownik, w on czas, opamiętał się. A może koń, bo zoba
czywszy na grzbiecie swego pobratymca cudacznego lisa, rozparł
się na wszystkie nogi. Pułkownik zatrwożony zsiadł z konia, a służ
kę swego wiernego wyłajawszy, odrazu spokojnym na duchu się
poczuł.

Cob

Trówrier.

DaVos

lobletk

ßodtJY diakoi

%IWrr mnkrw-Bnuwtk Lwmy Dkhfiaii* &n\tq

Towarzystwo znów straciwszy przywódcę dostało szału jakowegoś, bo wszystko bij, zabij na lisa!
Tu ci dopiero przygód wszelakich, pułkownik i cała z nim sto

Fragmenty biegu za lisem w 1 p. s. k. — Garwolin.
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WYŚCIGI ZAGRANICĄ
ANGLJA.
Nowa wielkość wśród klaczy. — Większe wyścigi w Newbury. —
Honghton meeting oraz Cambridgeshire Hep. — Campanula i lep
sze dwulatki. — Dzielna stayerka.
Koniec .sezonu wyłonił nową wielkość w grupie trzyletnich
klaczy: jest nią Eclair (Etnarch i Black Ray po Black Jester), któ
ra przez pobicie Typhonic w Atalanta St. (Ł. 1.310, 2.000 mtr,)
oraz Betty i Solfataray w Lingiield Autumn Oaks (Ł, 890,
2.000 mtr.) wywalczyła sobie należne stanowisko w grupie Brown
Betty, Chatelaine, Typhonic, Betty, Solfatara, Fur Tor, So Quick.
Przed końcowym sezonem w głównej kwaterze — jeszcze
dwa wyścigi większego znaczenia rozegrano w Newbury: Ormonde
Pi. (Ł. 790) wygrał Conversion (Legatee i Tharnar po Golden
Myth), zaś Newbury Autumn Hep. (L. 1.130) — Epicure [Pommede-terre) — przyczem Hill Cat, Clag-heen i Robber Chief, znane
handiicapowe asy kończyły w pobiłem polu.
Ostatni sezon wyścigów w Newmarket t. zw. Honghton mee
ting, dał następujące ważniejsze wyniki: równie jak Cesarewitch
Hep. jest jedną z najbardziej łubianych atrakcji wyścigowych w
roku, tak samo Cambridgeshire Hep, (Ł. 1.920) jest ośrodkiem ol
brzymiego zainteresowania, a ,,double" na te dwa handicap'y jest
snem każdego uprawiającego grę na wyścigach. Gdy pierwszy han
dicap jest próbą dystansową — Cambridgeshire jest próbą szyb
kości, a konie, które z dużą wagą potrafią ją zdobyć, zazwyczaj
wysoko stają w hierarchji końskiej, że przypomnę nie tak dawne
czasy Palais Royal II. W roku bież, zwyciężył trzyletni Ray
mond, koń, który w Derby biegał nieźle i kończył na 6-em miej
scu, później zaś umiał jeszcze wygrać bardzo dobry wyścig.
Jest to syn Gainsborough i kl. Nipisiquit po Buchan ii Her
self po Neil Gow — niósł wagę 8—4 i przeszedł dystans 1.800 mtr,
w 1'53".
Z dwulatków trzeba wspomnieć o dwóch: Campanula (Bland
ford i Vesper Bell po Pommern) po kilkomiesięcznej przerwie wy
szła na start w Moulton St. (705 Ł.) i wygrała w dobrym stylu.
Jeśli nie jest ona lepsza, to z pewnością nie gorsza od Light

jąca gości i swoich gromada napatrzeć się mogła, bo i lis był chy
try i konia zażywać potrafił. Gadali, że to sam Mossakowski,
w malej szarży porucznika, ze sławnych jednak sztuk jeździeckich
znany mistrz jazdy polskiej, z woli pułkownika lisią postać na się
przyjąć musiał.
Ale „kto szuka niebezpieczeństwa, zginie w niem", tak i lis
dotąd igrał, póki nie ściągnął na siebie godnego myśliwca, Czacha
porucznika.
Ten zapalczywy myśliwy, widokiem goniących lisa i innych
przyglądających się białogłów, do dzielności przywiedzion, tak
silnie całem swem i konia jestestwem natarł na lisa, że obaj na
świętej lecz twardej znaleźli się ziemi.
Lis był jednak nietylko chytry ale i zwinny. Wywinąwszy więc
s:ę z pod swego niedoszłgo pogromiciela i konia, ucapił się siodła
i już, już miał czmychnąć', ale święta prawda na wierzch wylazła.
Toć nie darmo gadają, że „gdzie się dwuch bije, tam trzeci korzy
sta tak i z tego Czacha porucznika z lisem zamieszania skorzystała
przebiegła, jak Ulyses, białogłowa Chodkiewiczówna Zofja, a uca
piwszy lisa za ogon jednym ruchem pozbawiła go tej dostojnej ozdo
by, owocu westchnień i pożądań tylu współzawodniczek i współza
wodników.
Dużo ku temu przyczyniła się „Mila" w szlachetnych ruchach
przez rotmistrza Błasińskiego wyćwiczona kobyła, sama niezbyt

Brocade, o której miałem już sposobność pisać, Dewhurst St,
(1.385 Ł.) przypadł w udziale najlepszej dwuletniej klaczy — Mrs.
Rustem, dobrze znanej czytelnikom J. i Hod., córce Blandforda.
Ten sam bardzo cenny reproduktor dał zwycięzcę Criterion St.
(Ł. 665), ogiera Windsor Lad (z klaczy Resplendent po By George!).
Dystansowy wyścig Jockey Club Cup (595 Ł. 3.600 mtr.), miał
być ponowną próbą sił między Nitsichin a bohaterem tegorocz
nych handicap ów — Colorado Kid. Ten ostatni nie mógł jednak
wyjść do startu, wobec czego stara, dzielna stayerka zmierzyła
s:ę z dobrymi końmi trzyletnimi Chatelaine i Statesman‘em i po
biła je zupełnie pewnie.
Interesującym wyścigiem był jeszcze Limekiln St„ gdzie 3 1.
Coronado (Coronach) zwyciężył niespodziewanie, 4 let. Gavelkind,
3 let, Belfry i faworyta, 4 let. Hill Cat.
Cisza zalegnie obecnie tory wyścigowe, ale tory robocze —
rozległe błonia z obu stron Newmarket, na Bury Side i Race
course Side, nie zaznają spokoju: robota trwać będzie całą zimę.
NIEMCY.
Zdetronizowany Athanasius. — Czynniki państwowe dają wyraz
zainteresowania się wyścigami. — Syn Eberesche. — Ostatnie waż
niejsze wyścigi.
Wybitny dwulatek Athanasius, wygrywając Ratibor Rennen
(13.380 RM., 1.400 mtr.) zapewnił sobie, jak się wydawało, nie
zachwiane stanowisko zimowego faworyta na Derby. Ale „złota
niepewność" turfu dała się i jemu odczuć bardzo gorzko, Gdy w
Kolonji przyszło do rozgrywki „Zimowego Faworyta" (Pr. des
Winteriavoriten, 5.000 RM., 1.400 mtr.), to właściwy zimowy fa
woryt uległ formalnemu faworytowi, którym okazał się Waffen
schmied, pani Oppenheim. Ruszył on z miejsca takiem tempem,
że Athanasius bezskutecznie usiłował go gonić na całym dystan
sie i przegrał o długość.
Zwycięzca jest synem najlepszego niemieckiego konia Olean
dra z kl. Waffen (Majestic i Wiinschelruthe po Nuage), jest
więc pół-bratem bardzo dobrego WiederhalVa.

przystojnego, bo nieznanego pochodzenia, przez pułk ku jej osromy
ukrycia przygarnięta.
Całą czeredą, z pogromicielką ogłuszonego lisa na czele, wra
cano do koszar na bigo®.
Tu dopiero w ujeżdżalni, na zwyczajne tylko pospólstwu z ka
pusty i gryki jedzenie siła szlachetnego ludu się zebrała.
Kto zaś tam był, by nikomu w urodzeniu i zasługach i ko
lejności chadzania nie uchybić, lepiej nie pisać.
Tak tedy przystojne towarzystwo, nieprzystojnym jadłem się
nagościwszy i szlachetnym trunkiem orzeźwiwszy, gorącym imć rot
mistrza Andrzejewskiego apelem zachęcone i pod jego dyrekcją
tamże w ujeżdżalni wyćwiczone, po kwaterach, na odpocznienie
i zmianę odzienia rozeszło się.
Wieczorem ku białogłowskich serc radości muzykantów spro
wadzono i w kasynie, po nauce w ujeżdżalni, zamaszyście z cudzo
ziemska puszczono się w tany. Właściwie młodzież, bo poloneza nie
zwyczaj dziś tańczyć, a zacnym, pobożnym ma.tronom i powag:
mężom nie godzi się w różnych zamorskich tańcach szlachetne swe
członki wyginać. Dyszkurowano więc zapalczywie i z myśliwska.
A trwały długo, od rana, miłe starszych dyskursy, a młodych
tańczenie.
I na tern właśnie miejscu skończyło się, owo, sławne za lisem
gonienie.
Narcyz Witczak Witaczyń'ki,
Garwolin, dnia 30 października 1933 r.
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Asterus ur. 1923 r. w wst. M. Boussac we Francji.
Teddy

Astrella

Flying Fox
Orme
11

Vampire
7

Clamart 3

Alice 2

Hampton 10

1

2

1

Black Duchess 3

Bend Or

Lady Emily

14

11

Satirical

11

St. Simon

Gournay

Villefranche

1

Hampton 10

Illuminata

St. Angelo 16

Poza wyścigami w Anglji
Już w ostatnim numerze J, i H. wspomniałem o Asterus‘ie,
Prix Greffulhe i Poule d'Essai des
jako obiecującym reproduktorze. Teraz już można stwierdzić, że
jest to reproduktor niezmier
nie cenny. Liczyłem zresztą
na niego od czasu kiedy był w
treningu i zwyciężył w Royal
Hunt Cup w Ascot, a zwła
szcza kiedy w r. 1927 wygrał
Champion St. w Newmarket,
bijąc ni mniej ni więcej tylko
Colorado. Już w pierwszej staw
ce daje Asterus jednego z naj
lepszych, jak się okazuje, trzy
latków roku bieżącego — Assuerus'a, który wygrał Pr. Berteux, później był trzecim w
Grand Prix de Paris, obecnie
zaś wygrał Pr. du Conseil Mu
nicipal (210.000 fr., 2.400 mtr.).
Assuerus urodzony jest w Irlandji, a do Francji sprowa
dzony był pod matką, córką
niepobitego w Anglji Hurry
On a. Drugim za Assuerus'em
był również trzyletni Magnus,
koń bardzo dzielny, który czę
sto przyjmował udział w koń
cowych walkach a w La Coup
d'Oir, odniósł zwycięstwo, bi/ąc tegoż Assuerus'a, który
zmuszony był jednak do cedo
wania 2 klg. wagi, był trzecim
w Pr. Henry Delamarre, dru
gim w Pr. Edgar Gillois, tak,
że również zaliczyć go trzeba
do koni pierwszej klasy, choć
nie zupełnie czołowych. Jest
on, jak już podawaliśmy, w
ASSUERUS (Asterus — Slipe Along) 3 1. og. gn. hr. de Rivaud,
Nr. 29 J. i H. po Abbot's Speed
zwycięzca Prix du Conseil Municipal (żok. W. Johnstone).
lub Sardanapale.
Foto: Le Sport Universel illustrś — Paryż.
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FRANCJA.
Assuerus i Asterus. — Jocrisse a Pantalon. — Dwulatki i najdłuż
szy wyścig dla nich. — Prix Gladiateur. — Śmierć czyni szczer
by w szeregach hodowców.

Rezultat szczegółowy znany już jest Sz. Czytelnikom z te
legramów.
Wkrótce po tern zwycięstwie syna Asterus'a, dwuletni Formasterus (Asteirus i Formose) wygrał Pr. Faucheur, zaś Adargatis,
córka Asterus'a, była w cennym dwuletnim wyścigu Pr. St. Fir
mln (30.000 fr., 1.000 mtr,, po prostej) łeb w łeb na pierwszem
miejscu z kl. Mercia. Wobec tych sukcesów potomstwa Asterus'a
warto może przypomnieć jego rodowód.

Saint
Celestra

Waffenschmied ostatnio wygrał coprawda jeden wyścig, przed
tem biegał jednak bezbarwnie. Czy ostatnie jego, tak cenne zwy
cięstwo było kwestją przypadku, czy też jest on naprawdę kla
sowym koniem, tego nie dowiemy się prędzej niż w roku 1934.
Tego samego dnia co Pr. des Winterfavoriten, rozgrywane
były w Kolonji jeszcze 3 wyścigi, do których nagrody honorowe
dali: Ministerium Spraw Wewnętrznych (Pr. des Preus., Min. des
Innern), wice-kanclerz v. Pap en (F. v. Papen Ren.), oraz min, v.
Blomberg (Pr. des Reichswehrministeriums).
Serja wyścigów rozgrywanych w Grünewald 12.X, nazwana
była wyłącznie imionami koni ze stadniny w Schlenderhan: m. in.
Oleander Rennen (3.000 RM.), wygrał Edelknabe, o czem wspo
minam dlatego, iż jego matka Eberesche znajduje się obecnie w
Polsce w st. Z. hr. MycieLskiej.
Winter Pr. był w r. b. gonitwą bez znaczenia sportowego
czy hodowlanego. Hertefeld R. (6.000 RM., 3.000 mtr.) — jeden
z najdłuższych wyścigów w Niemczech rozgrywanych, dał zwy
cięstwo klaczy Brioche (Prunus — Blätterteig), sprzedanej ze st.
Schlenderhan do stajni Nemo. Nabytek jak widać, jest wcale do
bry, skoro Brioche pobiła w tym wyścigu Derby-klasę: og. Un
kenruf i og. Calva. — Omnium wygrał Silberstreif (Prolog) i na
tern możemy spokojnie zakończyć przegląd wyścigów płaskich
w Niemczech.
Brown Jack.

Asterus wygrał we Francji:
Poulains, Verdun wygrał Grand
Prix de Paris, Pr. du President
de la Republique, Poule d'Essai
i t. d. St. Astra wygrała Pr. de
Diane (Oaks), a z jej linji w Polsce
znajdują się klacze Menzala i
Menzalaric. Teddy był próbo
wany w czasie wojny i wyka
zał dużą klasę, a jako repro
duktor ma karjerę zupełnie
pierwszorzędną. Ajax zwycię
żył w Derby i Grand Prix.
*
*
Jocrisse zdobył Pr. de la
Foret (75.000 fr., 1.400 mtr.) i
obok Brantöme'a uważać go
trzeba za czołowego dwulatka.
Wyścig ten był szóstym kolej
nym jego tryumfem, tern cen
niejszym, że na drugiem miej
scu znalazł się Rodosto, tego
roczny zwycięzca w ang. 2.000
Gw. Jocrisse wyłonił się, po
dobnie jak w r. 1932 Pantalon,
z wyścigu sprzedażnego, aby
później zabłysnąć, jako czoło
wy dwulatek. I podobnie jak
Pantalon — Jocrisse nie ma za
pisów do wielkich klasycznych
wyścigów: wszak uważano go
za
selling-platera! Pr. de
Conde (30.000 fr.) jest wyści
giem dla dwulatków na 2.000
mtr. Wyścig ten wcale nie jest
tak ciężkim, jak się to wyda
je: w każdym razie nagr. Bo
ro wna w Warszawie jest dla
dwulatka napewno cięższym
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probierzem, bardziej męczącym. W r. b. gonitwę tę wy
grał Denver, syn Banstar'a. — Shining Tor (Pharos), zdobywa
jąc Pr. du Petit Convert, raz jeszcze potwierdził swą
wartość, która polega głównie na szybkości. Tę samą zaletę
posiada Rentenmark (syn Epinarda, jednego z najwybitniejszych
flyerów swego czasu), który wygrał Pr. Eclipse w Maisona Laff.
Najdłuższy wyścig płaski (nie tylko we Francji ale na ca
łym świecie) — Pr. Gladiateur, zamyka sezon większych wyścigów
płaskich we Francji. Gonitkwę tę na dystansie 6.200 mtr. wygrał
5 let. ogier Voüa po Massine, zwyciężając 4 1. Kirmusin i 4 1.
klacz Foxairella. Czas dobry 7‘49" — co daje szybkość na 1 km,
ri5‘‘6/10, to też z 11 koni, jakie wyszły do startu, tylko 4 minęły
celownik — reszta musiała być zatrzymana.
Sezon płaski we Francji jest więc zakończony i na tern polu
walki wkrótce zalegnie cisza.

Śmierć poczyniła w ostatnich czasach znaczne szczerby w
szeregach hodowców francuskich. Zaledwie przebrzmiała wieść o
zgonie hr. Pontavie de Heussey, gdy So cle te d'Encourgement
straciła swego prezesa hr. Paul de Pourtales, który godność tę
piastował od lutego 1926 roku. W parę dni później umiera jeden
z najbardziej zasłużonych hodowców, p. Alexandre Aumont, wła
ściciel stadniny w Victot, który wyhodował Nuage'a, Aloes HI,

Longcbamp — Defilada uczestników Prix du Conseil Municipal.
Foto Keystone View Comp,—Paryż.

Nimbus a. W r. b. najlepszymi jego końmi była La Souriciere
(Pr. Cergorlay) oraz Minestrone. Zmarły był członkiem Komitetu
do spraw wyścigów konnych oraz członkiem komisji do spraw
Księgi Stadnej.
Sans le Sou.

Stan hodowli koni w różnych krajach
Niemiecka „Skt. Georg-Ztg", opierając się
na programie hodowli koni w Niemczech,
ujętym w expose nowomianowanego naczel
nego koniuszego, p. Gustawa Rau, zaznacza,
że program ten został przedrukowany przez
prasę fachową wszystkich państw kultural
nych i wywołał żywe dyskusje, które w re
zultacie dały nowe wytyczne w hodowli ko
ni w różnych krajach. Dla zilustrowania ho
dowli obcych, wspomniane pismo przytacza
interesujące dane, tyczące się kilku państw.
„Francja. Troską i bolączką hodowli fran
cuskiej są 2 okoliczności; 1) wwóz zimno
krwistych belgów, których import sięga cy
fry 16.000 sztuk rocznie, padczas kiedy Fran
cja wywozi zaledwie około 3.000 szt., i 2)
zmniejszenie stanu koni w armji o 10.000
sztuk, co spowoduje ograniczenie ilości ko
ni, kupowanych do remontu.
Sfery hodowlane podjęły energiczną wal
kę z projektowanem zmniejszeniem zakupu
koni do wojska, wskazując, że okoliczność ta
wpłynie katastrofalnie na stan hodowli konia
szlachetnego zwłaszcza angle-arabskiego.
Rozważane są daleko idące plany, mają
ce na celu odwrócenie niebezpieczeństwa za
niku tej hodowli, wychodząc z założenia, że
„hodowla koni nie należy wyłącznie do sztuk
pięknych, lecz jest przemysłem i konieczno
ścią gospodarczą państwa". Kładzie się na
cisk na potrzebę popierania i szerokiego
krzew"enia sportu konnego, jako odbiorcy
konia szlachetnego. Prowadzi się propagan
dę hodowli tego konia ze względów na obro
nę państwa, stwierdzając, że Francja posiada
za mało koni ną wypadek wojny*). Liczebny
stan koni z 3.045 tysięcy w roku 1927 zmniej
szył się do 2.872 tysięcy w roku 1933. Ilość
*) To samo można zastosować do Polski.

koni wierzchowych spadla w tychże latach
z 170 tys, na 121 ty®. Dokłada się wszel
kich starań dla podniesienia stanu koni i w
tym celu zakłada się po kraju lokalne związ
ki jeździeckie, którą to akcję prowadzi zna
ny pułkownik Charpy. To, co Niemcy od
szeregu lat już u siebie stworzyli, zaczyna we
Francji pod przymusem widocznej koniecz
ności kiełkować. Armj a francuska rekwirowała w kraju w początkach ostatniej woj
ny 610 tys. koni w tern 41 tys. wierzcho
wych. W ciągu wojny zakupiono wewnątrz
kraju 950 tysięcy koni, w tern 108 tys. wierz
chowych. Prócz tej ilości, Ameryka dostar
czyła Francji 474 tys. koni, w tern 144 tys.
wierzchowych. Ogólny stan koni w armj i
francuskiej podczas wojny wynosił 1,4 mil
iona szt.
Ameryka. Propaganda w kierunku na
wrotu do konia (po początkowym wypiera
niu go przez motoryzację) „prowadzona
energicznie przez „Horse Association", wy
daje już rezultaty i skończy się bezwzględnem zwycięstwem konia. Stwierdzone zo
stało, że przeciętna cena na konie od roku
1929 do 1931 spadła tylko o 27 procent, od
roku zaś 1931 utrzymuje się na stałym po
ziomie, podczas kiedy ceny na inne produk
ty gospodarstwa rolnego spadły od roku 1929
do 1931 o 61 procent, a od r. 1931 jeszcze
o 21 procent. Farmerzy powracają gremial
nie do siły końskiej, jako znacznie tańsze!
od motoru. Kwest ja wyścigów konnych pod
dawana jest surowej krytyce, stwierdzono
bowiem, że sport wyścigowy służy obecnie
nie celom hodowlanym, a traktowany jest
jako interes spekulacyjne-dochodowy, przyczem znaczne ilości dobrych koni marnowa
ne są z powodu przeforsowywania ich w tre
ningu i później na wyścigach. Narzeka się

też, że wyścigami zajmują się osoby, nic
wspólnego z celami hodowlanymi — nie ma
jące.
Irłandja znajduje wielkie trudności w
swym eksporcie koni, nastawionym głównie
na Augl}ę, która obecnie wprowadziła u sie
bie bardzo wysokie cło wwozowe — 40 pro
cent wartości konia.
Wągry i Austrja robią doskonałe interesy
na eksporcie koni zimnokrwistych do Turcji,
Rosji i Środkowej Europy, w tern do Nie
miec, wywożąc około 20 tysięcy sztuk rocz
nie. Konie hodowli austrjackiej, zwłaszcza
pinizgauery, cieszą się dobrą marką, przed
stawiają bowiem doskonały ustalony typ.
Konie zaś węgierskie, jako produkt bezplanowej krzyżówki, opartej na różnorodnym
materjale ciężkich ogierów, są mniej warto
ściowe, lecz poszukiwane dla ich taniości.
Polska buduje ®wą hodowlę konia szla
chetnego ze zrozumieniem i konsekwencją,
posiłkując się w ogólnej hodowli półkrwi —
ogierami arabskiemi i angielskiemu Głów
nym odbiorcą jest armj a, zakupująca 6 tys.
sztuk rocznie, jednak Rolska stara się usilnie
o rozwin:ęcie swego eksportu do innych kra
jów i zjawi się w niedługim czasie, jako po
ważny konkurent dla Niemiec na rynkach
zagranicznych, na co sfery hodowlane nie
mieckie powinny zwrócić już teraz baczną
uwagę".
Korespondent St. Georg-Ztg. przesadza
nieco niebezpieczeństwo w handlu końmi ze
strony Polski, gdyż wobec nieustalonego typu
konia wierzchowego w ogólnej masie oraz
nastawienia naszej hodowli na sprzedaż ko
ni 3-letnich, — Polska nie prędko zajmie
miejsce w szeregu państw eksportujących
konie wierzchowe.
Ch
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GENOVA
Genova zakończyła swą karjerę wyścigową i zaliczona jest
w poczet matek stadniny w Łochowie. Była to niewątpliwie jedna
z najlepszych klaczy, wychowanych w Polsce po wojnie obok Ruty,
Dunkierki, Ile de France, Ersilji, Dryady, Galante. Dla tego po
większenie tak stosunkowo nielicznej grupy elity naszych matron
końskich o tak poważną jednostkę — jest pewnego rodzaju zda
rzeniem na niwie hodowli.

GAFF (Javelin — Clovelly), matka Genovy.

bywa — wystąpiła nieprzewidziana przeszkoda w postaci trzylet
niej Jeannette III, przedstawicielki tak groźnej w r. b. — hodowli
w Gołej ewku.
W desperackiej walce Jeannette III pobiła starszą rywalkę
o głowę. Następny wyścig (3.000 zł.) jest zato bardzo łatwy —
Genova wygrywa o 5 dl. od Minerwy II i Turbie. W nagr. im. 14 p.
Ul. Jazłowieckich, wygranej znowu przez trzyletnią przedstawi-

VILLARS (Sunstar — Sospel), ojciec Genovy.

cielkę barw st. w Golejewku — Jagodę, Genova jest znowu w koń
Genova jako dwulatka biegała 6 razy. Była ona dwa razy
cowej zażartej walce i jest trzecią o łeb i szyję za Jagodą i Mitrzecią, jeden raz drugą, wygrała dwie nagrody skromniejsze oraz
15.000-ną nagr. Widzewa, bijąc Gibson Maid. Suma jej wygranych
nerwą II.
W nagr. Kozienickiej, wobec wysokiej wartości tegorocznych
w r. 1931 wyniosła 21,840 zł.
trzyletnich ogierów, szanse jej były prawie żadne, to też kończyła
Jako trzylatka biegała 8 razy, wygrywając 2 pierwsze, 1 dru
ona w pobitem polu, a gonitwę rozegrały Los i Gentry,
gą i 2 trzecie nagrody oraz sumę 78.200 zł. W nagr. Wiosennej
Sezon wiosenny zakończyła Ge
jest trzecią za Ingodą i Fiamminą.
nova zwycięstwem nad Ferrydorem i
W nagr. 7.000 zł. w walce o łeb bije
Izborem w gon. o nagrodę 3.000 zł.,
Finesse. W Derby ma za trudne za
zaś jesienny rozpoczęła zwycięstwem
danie i kończy bez miejsca, podobnie
o nagr. 7.000 zł. nad Firlejem i Essojak w nagr. Ułanów Jazłowieekich,
rem, wykazując, że jest w formie i w
gdzie jednakże i jej główna współza
porządku. Podobnie jak przed nagr.
wodniczka Finesse także musi ugiąć
Krasne, tak i przed nagr. Rzeki Wisły
się przed speed'em kapitalnej 4-let
zdawało się, że Genova przegrać wy
niej Ersilji. W nagr. Liry jest drugą,
ścigu nie może. Napotkała ona jednak
ulegając tylko Finesse.
że na tak nadzwyczajny „renesans“
W 10.000-ej nagr. jest trzecią za
formy u Fiamminy, że nie mogła nawet
wypadkową zwyciężczynią Gibson
stawić jej oporu i zajęła drugie miej
Maid oraz Imperatorem. W nagr. Ja
sce, bijąc jednakże tym razem klacze
nowskiej broni beznadziejnie straconej
trzyletnie. Po tej przegranej nastą
placówki przeciwko, będącemu w
piło kapitalne zakończenie kar jery
świetnej formie i mającemu leader'a,
dwoma świetnemi zwycięstwami: w na
Imperatorowi i przychodzi ostatnia w
grodach Janowskiej i dystansowej própolu złożonem z 4 koni.
GENOVA (Villars — Gaff) 4 1. kl, gn.
wł. stada Łochów, sen. E. Kurnatowskiego.
oie im. ks. Lubomirskich. Tryumfy te
Następuje jej znakomite zwycię
są zbyt świeże, aby o nich pisać i były szczegółowo na łamach J. H.
stwo w Wielkiej Warszawskiej, gdzie korzystając z 2 kg. ulgi wagi,
rozważane. Ogółem w r. b. Genova biegała 9 razy, wygrała 5
bije po walce zarówno będącego w ogromnej formie 4-letniego Fir
p'erwszych, 2 drugie i 1 trzecią nagrodę na sumę 83.000 zł. Bilans
leja, jak i czołowe trzylatki z Imperatorem, Helem i Finesse na
jej kar jery przedstawia się następująco: Genova biegała w latach
czele. Po zwycięstwie tern Genova idzie na zimowy odpoczynek.
1931, 1932 i 1933 ogółem 23 razy wygrywając 10 pierwszych nagród,
Na wiosnę r. b. Genova eksploatowana była bardzo ostrożnie.
4 drugie nagrody, 5 trzecich nagród na sumą 183.040 zł., co stanowi
Omijała ona, może niesłusznie, niektóre dostępne dla niej wyścigi
najwyższą bodaj wygraną wśród klaczy powojennych.
z og-erami i wystąpiła w szranki dopiero w czerwcu. Wydawało
Genova była zarówno szybka jak i wytrzymała — posiadała
się, że świeżo dla klaczy kreowana nagr. Krasne jest dla niej doj
speed i staminę, cechy w połączeniu spotykane dość rzadko i oczy
rzałym owocem do zerwania, lecz tu jak często w takich razach

Nr. 32

JEŹDZIEC I HODOWCA

643

wiście obie bardzo cenne. Zeszłoroczną Wielką Warszawską wy
grała ona staminą, tegoroczną dystansową nagrodę im. los. Lubo
mirskich — wygrała, choć się to wydaje porado ksem — swym
speed'em.
Genova zbudowana jest bardzo dobrze — poza trochę za dłu
giem! pęcinami, co zresztą łatwiej darować niż za krótkie. Posiada
ona szereg cech wymaganych od dobrej klaczy stadnej: jest szla
chetna, ma dobry charakter, jest długa, jest szeroka.
Rodowód jej zamieściliśmy ostatnio w Nr. 39 J. i H. Co należy
w nim podkreślić? Przedewszystkiem to, że rodowód jej ojca V:-llars'a jest absolutnie bez zarzutu — za taki uważany musi być za
równo w Polsce jak w Anglji, czy Ameryce. .Następnie to, że
babka Genova'y klacz Ctovelly jest po Chaucer'ze, który jak wie
my odgrywa dominującą rolę w hodowli klaczy stadnych w Anglji;
pozatem w rodowodzie jej spotykamy jeszcze dwa nazwiska ogie
rów, które przez wiele lat odgrywały, względnie odgrywają wielką
rolę jako ojcowie klaczy stadnych: są to Sunstar i Spearmint. Wre
szcie podkreślić trzeba, że matka Genova'y dała prócz niej jeszcze

Forwarda i Dziwo II i była najcenniejszym importem z Anglji
wśród nabytków powojennych. Genova posiada więc pierwszorzęd
ne warunki jako klacz stadna.
A teraz nasuwa się samo przez się pytanie: czem ją pokryć?
Odpowiedź nasuwa się również sama przez się: niczem. Najlep
szym w chwili obecnej reproduktorem w Polsce jest Fillers. Każdy
inny będzie gorszy od jej ojca. A więc cofan:e się zamiast postępu
I cofanie takie rzeczywiście odbywa się w Polsce w stosunku do
takich klaczy jak Genova, Dunkierka, Ersilia, Ile de France czy
choćby nawet takich jak Lanolinę, Galante, Arrow. Kwest ja ogiera
czołowego paląca od kilku lat, jest w dalszym ciągu sprawą zasad
niczego znaczenia i czeka na rozwiązanie. Brak czołowego ogiera
powodować będzie cofanie się w hodowli pełnej krwi, z powodu kry
cia czołowych matek nieodpowiednimi reproduktorami i cofanie się
w hodowli półkrwi, bo coraz mniej będzie ogierów pełnej krwi
z takim eksterjerem, jaki tylko naprawdę czołowy ogier ufundo
wać może.
Stanislaw Schuch.

Małe wyjaśnienie do artykułu

p.

P. Bronisław Sułimierski w artykule:
„Oddźwięki artykułu Na Koń", pisze: „Myli
się więc bardzo, kto sądzi, że remont koni
można będzie kiedykolwiek oprzeć na ho
dowli mniejszej własności. Potwierdza to
sprawozdanie z zakupu koni w Suchowoli,
gdz e, jak pisze p. Włodzimierz Chełmicki,
na 130 koni przyprowadzonych przez wło
ścian zdołano (napewno z dużą pobłażliwo
ścią) zakupić 19 koni“.
Jak się przedstawia te 130 koni przy
prowadzonych na spęd.
Na spędzie w Suchowoli niema żadne
go z p. inspektorów hodowlanych z Kółek
Rolniczych i przez to niema uprawnionej
jednostki do selekcji, przyprowadzonych
przez włościan koni. Na 130, jak w roku
b. przyprowadzonych koni małorolnych, by
ło zaledwie około 40 koni, wychowanych
przez włościan z myślą przedstawienia i
sprzedaży do wojska, reszta zaś były to ko
nie przeważnie wyłożone godzinę przed spę
dem z brony, pługa lub wozu, konie w du
żym procencie zakupione na jarmarkach.

Bronisława Sulimierskiego

Sąsiad sąsiadowi powiedział: „wojsko kupu
je konie" i ten pomimo uwag prowadzi swe
go nazwijmy to konia" bo wojsko p'aci“, w
przekonaniu, że jak zakup ono konia sąsia
da to może i jemu się „uda". Konie takie w
wielu wypadkach mają po lat ośm i więcej,
lecz chłopu się nie przetiomaczy. Komisja
Remontowa zaś, mając ściśle oślony czas nie
jest w możności sprawę tę inaczej ująć i wi
dzimy całe sznury prowadzonych przed ko
misją kalek, nie zatrzymywanych nawet do
oględzin i od czasu do czasu tylko słyszy
my uwagi pp. członków komisji remontowej
czasem dość dobitne, czasem wprost z hu
morem dawane tym „przypadkowym" i „na
kilka godzin", hodowcom małorolnym. Tak
więc przedstawia się liczba 130 koni, dopro
wadzonych na spęd.
Co się tyczy przyjętych jednakże 50%
koni małorolnych, mogę jedynie zaznaczyć,
że w tych 19 koniach znalazł się gospodarz,
któremu przyjęto przedstawione 2 konie, za
które ma przyrzeczony medal bronzowy za
dobry wychów. Gospodarz ten nie poraź

pierwszy
dostawia konia swego chor
wu dla wojska.
Co się tyczy pobłażliwości w przyjmo
waniu koni małorolnych, komisja remonto
wa mając dość poważny materjał większej
własności, siłą faktu wybiera i ocenia nale
życie.
Byłbym więc zdania, że jeżeli trudno jest
przestawić hodowlę i wprowadzić podział
producentów konia na na:sseurs i eleveurs,
jak we Francji (jak w przyp. Rer.), należa
łoby jednak zająć się małorolnymi hodow
cami, cholb prywatną drogą, naprowadzając
ich na dobry wybór ogierów rządowych do
ich klaczy, dając odpowiednie wskazówki
fachowe i pomoc.
Suchowola sprawą tą już od paru lat
zajęła się i rezultaty są jak dotąd zadawa
lające.
Każdy początek jest trudny, bądźmy jed
nak s ini i wytrwali w naszych zamierze
niach, a rezultat naszej pracy nie da na sie
bie długo czekać.
Antoni Konopnicki.
Suchowola.

"omewaz zbtiza się termin wydania drukowanego spisu Nr. 3 zareje
strowany ck przez P. 2w. J. koni, należy do dnia ió grudnia r. k. nadesłać
do sekretariatu Związku (Warszawa JMazowiecka ik) zawiadomienia o koniack, które definitywnie zakończyły karjerę sportową (np. konie padłe, wy
cofane do stad i t d.
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Z Wielkopolskiego Klubu Jazdy.
Hr. Władysław Zamoyski na Łaska
wym, hr. Z. Stadnicka na Jacku,
hr. Dzieduszycka na Morusie.

Foto M. Pawlak — Poznań.

Wielkopolski Klub Jazdy Konnej
(Wywiad z płk. Brabecem).
będą brały nagrody. Gorący udział w pracy
Gród Przemysława szczyci się słusznie
pułkownika bierze jego małżonka, świetna
wielu instytucjami i urządzeniami na modłę
jeźdźczyni, a najstarszy syn, siedmnastozachodnio-europejską: swojemi ulicami, jez
letni Eryk, od lat najmłodszych zżyty z ko
dniami, parkami, dwudziestu dwoma tysiąca
niem, ma już wcale poważne zwycięstwa i
mi drzew, ogródkami działkowemi, czystością,
nagrody.
spalarnią śmieci (jedyną w Polsce!) iPtewuką,
Palmiarnią i t. d... Pochlubię się
też może swoim Klubem Jeździeck m, pomyślanym według pierwszo
rzędnych wzorów zagranicznych. To
też korzystam z krótkiego pobytu
w Poznaniu, by zwiedzić ujeżdżal
nię i od gospodarza Klubu Jeź
dzieckiego, pułk. Huberta Brabeca
zebrać garść informacji o rozwoju
i życiu tej instytucji.
Pułk. Hubert Brabec jest oso
bistością dobrze znaną w świecie
wojskowym i sportowym. Przed
wojną już, jako młodziutki kawalerzysta armji austryjackiej, zbierał
wawrzyny i nagrody na licznych
konkursach hippicznych, Nogrody
te, w liczbie około 125, bardzo pięk
ne i cenne, zdobią dziś salony pp.
Brabeców i są przedmiotem podzi
wu i zazdrości naszych sportsmenów. Jego piękną sylwetkę znają
dobrze nasi kawaler zyści, gdyż
przez dłuższy czas był instruktorem
w W. Szkole Kawalerj i w Grudzią
Pułk. Hubert Brabec na „Hallali" w Grudziądzu.
dzu i z jego to szkoły wyszły takie
asy jak rtm, Lewicki, Rojcewicz i in.
Obecnie, po przeniesieniu w stan nie
— Zdolny, ale zamało pracuje, mówi o
nim ojciec. Jeździec prawdziwy musi wciąż
czynny, działa w Wlkp. Klubie Jazdy Konnej,
gdzie kształci zastępy młodych jeźdźców cy
pracować nad sobą i nad koniem!
— A czy naogół młodzież okazuje obec
wilnych i młodocianych jeźdźczyń. Ucznio
wie jego już odznaczają się na konkursach
nie zamiłowanie do pięknego sportu jeź
dzieckiego?
hippicznych a niebawem zapewne i uczenice

— Owszem. Szczególnie z początku, po
powstaniu Klubu Jeździeckiego zaintereso
wanie społeczeństwa było bardzo duże. Za
pisywała się na uczniów młodzież akademic
ka bardzo licznie, garnąc się do tego pięk
nego sportu i widząc w tern, oprócz przyjem
ności, przygotowanie do służby
wojskowej w kawalerj i i zawodu
rolniczego. Obecnie zainteresowa
nie szerszych mas osłabło, może
skutkiem kryzysu ekonomicznego i
ciężkich wairunków materj alnych,
w jakich znajdują się akademicy,
tak, że przeważnie uczy się mło
dzież ziemiańska, zawsze rozmiło
wana w koniu. A jednak uważam,
że należy rozwinąć jaknajsilniejszą
propagandę w organizowaniu mło
dzieży jeździeckiej, jak to uczyniły
już Niemcy. Tam, skutkiem do
świadczenia, zrozumiano, czem jest
koń dla rozwoju gospodarczego
państwa i dla jego obrony. Koń
jest przecie „najtańszym motorem"!
Organizują więc koła i kółka jeź
dzieckie młodzieży i dzieci od lat
7-miu, urządzają zawody, turnieje,
zjazdy, wyznaczają specjalne na
grody i oznaki dla młodocianych
jeźdźców i amazonek. Takie przysposobien-e wojsk, konne, powinnoby
być i u nas, w kraju bogatym w konie,
a w nich tradycyjnie zamiłowanym
— Mówi się, że każdy Polak jest uro
dzonym jeźdzcem...
— Tak się mówi... Ale, aby jeździć do
brze, trzeba się uczyć. Trzeba pracować. Nie
możemy pozostać w tyle za innymi naroda
mi, szczególnie po zdobywanych przez paru
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Z Wielkopol
skiego Klubu
Jazdy.

Ks. Piotr Czartoryski, hr. Władysław
Zamoyski, p. Eryk Brabec, płk. Hu
bert Brabec.
Obok p. Eryk Brabec na „Morusie“
w Gnieźnie.

laty na konkursach laurach... Nie można na
nich spocząć. Należy wciąż iść naprzód, po
wiada pułk. Brabec, prowadząc mię do du
żego budynku przy Wałach Warneńczyka,
mieszczącego stajnię i ujeżdżalnię.
Ujeżdżalnia jest duża, 60 m. X 20 m.,
zaopatrzona w przeszkody. Obok ubieralnia
i kancelarja. Dowiaduję się, że powstało to
wszystko z inicjatywy i dzięki energji puł
kownika Brabeca. Potem oglądamy stajnie
i konie, doskonałe wierzchowce w świetnej
formie.
— Stajnię zawdzięczamy poparciu woj
skowości, opowiada pułk. Brabec. Wszakże
wkrótce po powstaniu Polski gen, Raszew
ski skrystalizował projekt utworzenia Wiel
kopolskiego Klubu Jazdy Konnej i wybrany
był pierwszym prezesem. Szwadron zapaso
wy 17 p. ułanów odstępuje nam bezpłatnie
część stajni swojej. Miejsce jest doskonałe:
dużo przestrzeni a blisko, bo pięć minut dro
gi do serca urasta, Placu Wolności.

— Ależ tak! Najlepszym dowodem jest,
że na tegorocznych konkursach hippicznych
w Rzymie, nienrecka jeźdźczyni p. v. Oppel
pobiła wszystkich współzawodników! W Pol
sce też mamy już świetne amazonki z Klubu
Jeździeckiego Rodziny Wojskowej w War
szawie. Z mojej szkoły p, Żychbńska wzięła
już parę nagród, a za rok wszystkie uczen
nice będą mogły brać udział w konkursach.
Kobiety pracują nad koniem wytrwale, jeż
dżą z zamiłowaniem, z sercem, to też mają
dobre wyniki.
— Pozwoli pan, że zadam niedyskretne
pytanie: czy ta pożyteczna instytucja, słu
żąca tak us'lnie idei organizowania zastę
pów młodzieży jeździeckiej ma jakąś sub
wencję?
— Nie, uśmiecha się pułkownik. Nie ma
my subwencji. Utrzymujemy się ze składek

— Czy oprócz nauki w ujeżdżalni są w
programie również spacery w teren?
—• Naturalnie. Uważam to za konieczne.
Prócz tego urządzam dla uczniów biegi my
śliwskie. Tu muszę nadmienić, że gdyby ilość
uczn ów się zwiększyła, możnaby nietylko
obniżyć opłatę za naukę i korzystanie z ko
ni, ale urządzać zespołowe zawody, kadryle,
karuzele, co napewno wpłynęłoby dodatnio
na podniesienie zainteresowania całego spo
łeczeństwa sportem końskim. A należy pa
miętać, że „zawody konne są oknami wystawowemi propagandy hodowli koni" jak po
wiada znany sportsmen niemiecki major
Etscheit,
— Czy pan pułkownik uważa, że kobieta
może być dobrą amazonką i iść w zawody z
mężczyzną?

Zosia Dobczewska,
lat 10 na Morusie.

członków, a ponieważ czasy są ciężkie, ma
my duże trudności. Bardzo czynni i zasłu
żeni sprawie W. K. J. są członkowie: pan
na Fitzner, panna Błociszewska, radca dr. Ossowiecki, dyr, Prądzyński, szamb. Jan. Sław
ski i w. in,, którzy trzymają własne konie i
gorliw'e pracują dla celu wojskowego przy
sposobienia jeździeckiego. Ziemiaństwo oko
liczne okazuje nam poparcie (Hr. Żółtowscy
urządzali biegi myśliwskie), ale trzeba dziś
dużego wys:łku, by utrzymać instytucję na
szą na odpowiednim poziomie.
— Skoro jednak są fundusze na rozmaite
piłki nożne i inne sporty, to chyba na roz
wój sportu tak pierwszorzędnej wagi dla
kraju, jak sport konny, fundusze znaleźć się
muszą? Nieprawdaż panie pułkowniku?
Janina Łada Walicka.
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Równowaga naturalna i postawienie konia
Jako zdecydowany zwolennik systemu na
turalnego jazdy konnej tak w teorji i w prak
tyce, chciałbym wyświetlić pewne niejasności
określeń używanych przez Szanownych Autotów propagujących kierunek naturalny. Poza
streszczeniem regulaminowym i garścią arty
kułów brak nam wyczerpującego dzieła trak
tującego o naturalnym systemie jazdy; wsku
tek tego wśród jego zwolenników panuje roz
bieżność pojęć, a przedewszystkiem rozbież
ność określeń.
Najistotniejszą różnicą między szkołami
staremi (Baucher'a, Fillisa, austrjacką
i t. d.) a nowoczesnemi (włoską i polską),
jest pogląd na sposób równoważenia konia.
Stare kierunki narzucały koniowi pewną po
stawę sztuczną (koń postawiony) rezultatem
czego była stała równowaga sztuczna, prze
sunięcie środka ciężkości mniej lub więcej
do tylu. Ze stawiania konia w stan pewnej
stałej równowagi sztucznej, wynkało dopie
ro to, lub inne stosowanie pomopy (zależnie
od danej szkoły) mniej lub więcej sprzecz
nych, stały skurcz mięśni i t. d. Szkoly no
woczesne konia nie stawiają, lecz równoważą
w równowadze naturalnej, która nigdy nie
jest stalą. Środek ciężkości konia pod jeźdzcem jest zależny od budowy kon'a, ciężaru
jeźdźca, terenu (inna równowaga będzie w
terenie płaskim, inna na stromym zjeździe),
dosiadu (inna podczas galopu siadem inna
podczas galopu półsiadem) i t. d. Do zrów
noważenia konia naszym systemem koniecznem jest urozmaicony teren, jazda po nierów
nościach we wszystkich chodach. Ideałem by

łoby całkowite ujeżdżenie konia w urozmai powinniśmy odrzucić wszelki balast, wszelką
conym terenie, niestety nasz dość surowy sztuczność i chwyty niece’owe lub wręcz szko
klimat na to nie pozwala. Ujeżdżalnię więc dliwe dla pracy w terenie.
wykorzystujemy do nauczania konia naszych
Znam wielu jeźdźców, próbujących ko
prostych i zrozumiałych pomocy, do wyro nie pracować kompromisowo stwarzając ja
bienia mięśn", płuc i serca, uregulowania kiś „amalgamat" szkoły starej (głównie au
tempa we wszystkich chodach, do przyjęcia striackiej) z nowoczesną. Uważam takie roz
wędzidła przez konia, wreszcie częściowo go
wiązanie kwestji za niewłaściwe. Przystępu
równoważymy t. j. uczymy ustosunkowywać jąc do ujeżdżania konia, należy zgóry sobie
się, odpowiednio do ciężaru jeźdźca, podczas powiedzieć do czego on ma być używany, co
pracy na płaszczyźnie. W naszem pojęciu od niego oczekujemy i, zależnie od celu, zde
zrównoważonym jest koń wtedy, gdy umie cydować się na całkowite ujeżdżenie syste
w każdej okoliczności przybrać taką pozycję mem naturalnym lub jednym ze sztucznych.
swego ciała, by ciężar jeźdźca rozłożyć rów
System naturalny ma jeszcze jedną zaletę,
nomiernie na przednie i tylnie nogi. Innem:
że
koń nim ujeżdżony z łatwością może być
słowami środek ciężkości jeźdźca i konia
„postawiony" jakąkolwiek starą szkołą.
(jako całość) będzie w pewnym miejscu tu
łów a konia, skąd, zależnie od wielu czyn Zresztą, jeśli chodzi o szkołę austrjacką to
ników, będzie przesuwać się bardziej do tyłu p"’erwszy okres ujeżdżania remontów był bar
dzo zbliżony do naszego systemu, dopiero
lub przodu.
Jako wynik w ten .sposób pojętego zrów później przystępowano do zbierania konia.
noważenia konia, była zm'ana dosiadu jeźdź
Przy jednakowej dozie talentu, koń „sko
ca tak pomyślana, by jeździec na koniu sie czek", przygotowany szkołą nowoczesną bę
dział jak najbliżej jego naturalnego środka dzie miał kolosalną przewagę nad koniem,
ciężkości, ułatwiając mu przez to zrównowa pracowanym systemem „maneżowym". Jako
żenie się pod ciężarem jeźdźca.
dowód niech posłuży czas, potrzebny do roz
Zastrzegam się, że nie jestem przeciwni prężenia przed konkursem: pierwszy koń po
kiem uprawiania przez naszych jeźdźców tak 5 do 20 min. rozprężenia jest gotów do za
zwanej „Wyższej szkoły", która jest wielką wodów, gdy drugi — wymaga półtorej do
sztuką, aczkolwiek oderwaną od życia, lecz
dwuch godzin pracy, w szerokich chodach, by
dającą duże korzyści uprawiającemu (cho go wytrącić z równowagi sztucznej, rozpro
ciażby tylko wyrabiając cierpliwość i syste stować skurczone mięśnie i zrobić zdatnym
matyczność, co już wystarczy, żeby ją pro do skakania.
pagować), lecz ponieważ jazda konna a spe
por. Piotr Piniński.
cjalnie wojskowa jest sztuką stosowaną więc

KRONIKA
Frohsinn, og. ur. 1914.
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— Stado Iwno (woj. poznańskie), nabyło
w Niemczech ogiera Frohsinn ur. 1914 r.
Frohsinn jest ogierem o pięknym eksterjerze, a karjera jego wyścigowa jest nastę
pująca. Wygrał jako 2 latek: trzy biegi, a
trzy razy biegał z miejscem. Między inny

Franciska

Sprinkle

— Wiadomości z toru wyścigowego w
Warszawie. Stajnia „Łochów“ zawarła kon
trakt z trenerem A. Zasępą, żokejem stajni
pozostaje nadal E. Gili — na drugie jazdy
zgodzony został chł. Kobitowicz.
Stajnia „Natalin“ zaangażowała żok. K.
Jagodzińskiego i j. W. Balcera.
Żokej Zenon Nowak podpisał kontrakt
ze stajnią „Golejewko".
Żokej Marjan Jednaszewski dosiadać bę
dzie koni stajni „Chrzczonów“.
Stajnia „Nałęcz“ zaangażowała żok, Li
powicza.
Trener J. Paszkiewicz objął stajnię pp.
J. i H. Strzemińskich.
Stajnia ppłk. L. Schweizern powierzyła
swoje konie trenerowi Gruszce.
Trener Pacurko przejął konie p. B. Hessena.
— P. Antoni Kosiński, który przez 16
miesięcy prowadził stajnię wyścigową „Ło
chów“ z dn. 1 listopada r. b. opuścił zaj
mowane stanowisko. Konie będące pod je
go opieką między innemi wygrały nagrodv:
Próbną dwuletnią, Wielką Warszawską, Ja
nowską, ks. ks. Lubomirskich i Handicap
Chambery.

Sowiety interesują się polską hodowlą
koni. W Polsce bawią przedstawiciele sowieccy, celem zaznajomienia się ze stanem
hodowli koni pełnej krwi ang. oraz arab
skiej. Przedstawiciele sowieccy odwiedzili
Lwów oraz oglądali stada w okolicy. W dniu
29 ub. m. wycieczka była obecna na wy
ścigach konnych w Warszawie, poczem na
stąpił wyjazd do Janowa Podlaskiego, ce
lem zwiedzenia państwowej stadniny koni.
Oględziny koni pełnej krwi na torze w
Warszawie miały miejsce w dniu 31 ub. m„
poczem przedstawiciele sowieccy wyjechali
do Kozienic, celem zwiedzenia tamtejszej
stadniny. Stąd zaś udali się na zwiedzenie
stadniny arabów książąt Sanguszków.
Nie jest wykluczone nawiązanie stałego
kontaktu z hodowcami polskimi oraz naby
cie w przyszłości pewnej ilości reprodukto
rów ras czystych. Dotychczas Sowiety za
kupywały „follbluty" przeważnie w Niem
czech.

ff-5

ro Cu
mi wygrał: Preis von Schlenderhagen i Her
zog von Ratibor Rennen.
Jako trzylatek wygrał Preis von Frie
drichsfelde od Preisterwalda. Ard Patrick
Rennen kantrując od Mashera i Landstrei
cher. W Podbielski Rennen był drugi za
Pergolese. W Derby drugim za Landgra
fem.
Jako czteroletni wygrał między innymi
Graditz Rennen, bijąc Eichwalda, Harlekina, Mahometa, Moretto i inne.
W wielkim Handicapie był drugim z naj
wyższą wagą 61 % kilo za Orilusem 54% kg.
W tym samym roku wygrał Grosses Berli
ner Hürden Rennen od Eichwalda, Harlekina i innych.
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Jako 5-cio letni biegał dwa razy w bie
gach płaskich, obydwa razy z miejscem. W
tym samym roku wygrywa jeszcze raz Gros
ses Berliner Hürden Rennen, od Ehrengarda,
Wellenbrechern, Indusa i t. d.
Razem wygrał Frohsinn w płaskich biejach
1W.730 Mk.
w biegach płotowych
95.120 Mk,
czyli razem 204.850 Mk.
Taksa kop. w Niemczech 2.500 Mk.
Wysokość 1,71.
Podkolanie 21.
Wiadomości ze stada pełkińskiego Witol
da księcia Czartoryskiego.
— W stadzie arabskiem czystej krwi z
rodu Kuhajlan-Dajani:
1) Mimoza (Mazepa I — Dąbrówka po
og, Hermit), urodziła klaczkę gniadą Cerata
po Flisaku; odstanowiona Flisakiem,
2) Regina (Mazepa I — Dąbrówka po og.
Hermit) urodziła klaczkę siwą Certuma po
Flisaku; odstanowiona Flisakiem.
3) Uteiba (Gazal I — Dąbrówka ,po Her
mit) odstanowiona poraź pierwszy ogierem
Dżingishan III, synem Hermita.
4) Faniara (Kohejlan — Nimfa po ElKebir I (jałowa, niestanowiona).
5) Pomponia II (Mazepa I — Fanfara) urodziła klaczkę gniadą, Cemira po Flisaku;
stanowiona og. Dżingishan III.
6) Unaiza (Gazal I — Fanfara) odstano
wiona poraź pierwszy ogierem Flisak.
Z rodu Kuhajlan-Ajouz:
7) Ryfka (Mazepa I — Fryga po Kohejlan) urodziła ogierka siwego, Czubuthan, po
og. Dżingishan III; stanowiona og. Dzingishan III.
Chowana w czystości krwi:
8) Rusałka (Dżingishan III — Sembatka)
urodziła okierka kasztanowatego Czirekdar
po og. Flisak; stanowiona ogierem pełnej
krwi Kenti,sh-Cob.
W stadzie anglo-arabskiem czystej krwi:
1) Eunice (Ring me up — Nukra po An
vil) urodziła klaczkę po ogierze Dżingishan
III, która padła; stanowiona og. Flisak.
2) Janczarka (Dżingishan III — Eunice)
urodziła klaczkę kaszt. Czata po ogierze peł
nej krwi Oleś; stanowiona og. pi. krwi
Rheinwein.
3) Orchis (Mazepa I — Eunice) jałowa,
stanowiona og. Flisak.
4) Pogoń (Mazepa I — Eunice) urodziła
klacz kaszt. Ceres po ogierze pł. krwi Oleś;
stanowiona og. pł. krwi Rheinwein.
5) Saba (Dżingishan III — Eunice) uro
dziła ogierka siwego Cynik po og. pł. krwi
Oleś; stanowiona og. pł. krwi Argus.
6) Ugmuza (Gazal I — Eunice) urodziła
klaczkę siwą Czajka po og. Flisak; stano
wiona og. pł. krwi Argus.
—- Sprostowanie. W Nr. 31 ,,J. i H." w
artykule „W odpowiedzi na art. Międzyna
rodowe Zawody Konne" na str. 625 w 1-ym
wierszu wkradł się błąd zecerski; winno być
zamiast ,.wykopanie rowu" — „pokonanie
rowu".
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iomych“ widzieliśmy jedynie „Nicponia“ mjr.
Dziadulskiego, potężnego „The Lad“ p. Ska
rżyńskiego (koń ten z powodzeniem starto
wał w tegorocznych międzynarodowych kon
kursach hippicznych w Łazienkach), oraz
„Śmiłowiankę“ (po Dornier i Piruette) por.
Przemysława Deżakowskiego. Śmiłowianka
dzielnie skakała w ubiegłym sezonie zimo
wym na zawodach hippicznych w Zakopa
nem.
Wśród osób biorących udział w biegu
znajdowały się panie: wojewodzina Jaroszewiczowa, dyrektorowa Karszo-Siedlecka,
panowie: marszałek Świtalski, pułk. Głogow
ski, szef kancelarji wojskowej p. Prezyden
ta, dyr. Karszo-Siedlecki, pułk. Dzmboński,
mjr. Stempkowski i in.
Dystans biegu wynosił około 7 kim. Na
trasie znajdowało się pięć przeszkód stałych
(rów, stacjonaty, woda). Zawodnicy podkre
ślali umiejętnie wytyczoną trasę biegnącą
po łąkach Siekierkowskich i terenach do
nich przylegających oraz dostępne przeszko
dy. Na trasie nie obeszło się bez wypad
ków. Trzy konie wprowadzone do wody ga
lopem padły na przód wysadzając jeźdźców
z siodeł. Na szczęście skończyło się tylko
na zimnej kąpieli, bez kataru... Zawody ob
serwowało wiele osób jadących samochoda
mi.
■
Bezpośrednio po ukończeniu biegu w ierenie odbył się na łące przy wsi Augustów
ka konkurs skoków przez przeszkody. Na
niewielkim terenie ustawiono 8 przeszkód
stałych do 1.10 mtr. wysokości. Jeźdźcy ska
kali jednocześnie, w odległości 5150 imtr.
jeden za drugim.
Konie przeszły zarówno bieg w terenie,
jak i próbę skoków dobrze, co świadczy o
ich należytem przygotowaniu. Nagród nie
przyznawano. Po ukończeniu zawodów so
lenizant. p. minister LechnicM podejmował
gości obiadem w Wilanowie.
—- Bieg św. Huberta 1 D. A K. u.
W sobotę 4 b. m. 1 DAK zorganizował
bieg myśliwski im. św, Huberta, o charak
terze towarzyskim. Udział w biegu wzięło
50 osób, w tern dość liczna grupą wojsko

wych. Start odbył się na dziedzińcu ćwi
czebnym 1 D. A. K. przy ul. 29 Listopada.
Bieg prowadziło dwóch przodowników: kpt.
Święcicki i por. Deżakowski. Starannie do
brana i dobrze przemyślana trasa długości
około 7 km. prowadziła obok klasztoru Ur
szulanek do domku Golf Klubu na łąkach
Siekierkowskich. Stąd zaczynał się galop.
Dalej trasa biegła wielką pętlą po łąkach
siekierkowskich i terenach przyległych aż
pod Wilanów, z powrotem nad Wisłę i do
mety przy domku Golf Klubu. Na trasie
biegu znajdowało się 12 przeszkód stałych
dowcipnie pomyślanych i umiejętnie usta
wionych stacjonata podwójna nad ro
wem — gładki rów, okop strzelecki, zagro
da chłopska, wał ziemny, droga zagrodzona
2-a żerdziami, przejazd przez wodę, prze
jazd między wałami fortecznemi, przejazd
przez bramę chłopską, przejazd przez prze
szkodę między dwoma stogami, double bar,
zjazd z wału ziemnego —• zeskok w niższy
teren, francuski triple bar między krzaka
mi, stacjonata nad wodą.
Naogół konie przeszły bieg par force do
brze, Gonitwę obserwowało dość liczne gro
no miłośników sportu konnego z samocho
dów. Bieg zaszczycił swą obecnością szef
departamentu kawalerji Min. Spraw Woj
skowych — pułk. dypl. Jan Karcz.
— Z Małopolskiego Klubu Jazdy. Mało
polski Klub Jazdy zawiadamia niniejszem
wszystkich właścicieli stajen wyścigowych,
że zimowe wyścigi konne w Zakopanem roz
poczną się w drugiej połowie stycznia 1934
roku, wobec czego zwraca się do tychże
0 łaskawe jaknajrychlejsze przesłanie do
kładnych deklaracji koni z podaniem kolo
rów stajen, trenera, ewentualnie jeźdźca
1 t. d. pod adresem: Małopolski Klub Jaz
dy, Lwów, ulica Romanowicza Ha, Inspek
torat Armji.
2) Małopolski Klub Jazdy podaje niniej
szem do wiadomości właścicieli stajen wy
ścigowych, że sprawę wynajmu boksów w
Zakopanem objęli miejscowi górale pod kie
rownictwem Józefa Trzebuni na następują
cych warunkach:

JEŹDZIECTWO
— Towarzyski bieg myśliwski w Warsza
wie.
Z inicjatywy p. ministra Tadeusza LeGli
nickiego, zorganizowano w dzień jego Pa
trona — 28 października, towarzyski bieg
myśliwski.
Start biegu odbył się na błoniach Siekierkowskich w pobliżu domku Golf Klubu.
Udział w biegu wzięło 18 osób, na koniach
przeważnie własnych, nieznanych naogół na
szerszej arenie sportowej. Z „dawnych zna-

Bieg myśliwski z okazji imienin min. Lechnickiego.
Wśród uczestników: min. Lecknicki, dyr. Skarżyński, pułk. Dem
biński, mjr. Dziadulski. rtm. Lewicki i inni.
Wśród widzów, m. inn.: Min. Beck z małżonką, b. min. Matuszew
ski z małż., gen, Wleniawa-Długcszowski, płk. Głogowski z małż.
Fragment biegu: prowadzi min. Lechnicki, następnie marsz.
Świtalski, p. Jaroszewiczówna.
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Min. Lechnicki prowadzi bieg myśliwski.
Cena boksu za sezon — 30 złotych.
Przy zamawianiu boksów należy przesy
łać po 15 zł. od konia na adres Józefa Trze
buni, Zakopane, ul. Zamoyskiego Nr. 2104,
reszta należytości za boksy winna być
uiszczona przy wprowadzaniu koni do sta
jen. Ostateczny termin zamawiania boksów
do dnia 10 stycznia 1934 roku.

— Axel Holst, niemiecki mistrz w sko
kach 1932 r. o polskiej ekipie w Rydze.
Nasz niemiecki współpracownik i przyja
ciel, major w st. sp. Etscheit z Weimaru,
nadesłał nam b. ciekawą krytykę niemiec
kiego mistrza w skokach o polskiej ekipie
w Rydze. Pan Axel Holst, z pochodzenia
Szwed, który Niemcy zagranicą oficjalnie
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reprezentował, napisał po szczególnem pod
kreśleniu uprzejmości i grzeczności członków
polskiej ekipy w liście do p. majora Etcheita
co następuje:
,,W Rydze po raz pierwsza widziałem
jeżdżących Polaków. Jeżdżą o.
bardzo
wielkiem wyczuciem, elegancko i są zroś
nięci z koniem, podobnie jak Włosi, Z wiel
ką przyjemnością witam Pańską inicjatywę
mego przybycia do Warszawy i będę się
bardzo cieszył, jeżeli Szanowny Pan zdoła
zestawić niemiecką ekipę na zawody w
Warszawie i chętnie do niej się dołączę“.
P. major Etscheit pisze nam dalej: „Kry
tyka tego pierwszej klasy jeźdźca przeszko
dowego i bardzo wytrawnego jeźdźca maneżowego jakim jest p. Holst, który swą
pierwszą krytykę zupełnie pozytywnie o ekipie polskiej wyraził — jest dokumentem
pełnym pochwały, pochodzącem z ust wiel
kiego mistrza jazdy konnej. Pan Holst, jak
już zaznaczyłem, Szwed z urodzenia, jest
jako jeździec idealnem połączeniem szwedz
kiej i niemieckiej sztuki jeździeckiej. Posu
nę się dalej i powiem, że przedstawia to
z całą pewnością szczyt możliwości. A mi
mo wszystko został on w kilku konkuren
cjach pokonany przez polskich jeźdźców.
Czego to dowodem? Jest to dokumentem
wspaniałej umiejętności jeździeckiej Pola
ków, ich pięknych koni ańglo-arabskich i
ducha jeździeckiego. Niemcy i Polacy mu
szą w 1934 roku spotkać się w ich pań
stwach w szlachetnem współzawodnictwie,
w sporcie hippicznym".

WYNIKI WIĘKSZYCH GONITW ZAGRANICZNYCH
Saint Cloud, 4 listopada.
Criterium de Saint Cloud, 40.000 fr. —
2.000 m. dla 2-latków.
1. El Lando, og. gn. (Balmoral-Lande1-aise) Vte. R. de Rivaud, 51K kg., ż. John
stone.
2. L'Enjoleuse, kl. (po Odol), 49% kg.,
ż L. Robson.
3. Pompidhor, og. (po Fiterari), 51 kg.,
ż. R. Brethes.
b. m.: Azais III, Le Magnat, Pot aux
Roses, Brigadier, Ulick, Duplex, Dakhma.

Wygrane o 1% — 6 dł. Czas: 2:21,2.
Toto: 113, 32, 36, 34 : 10.
Marsylia, 5 listopada.
Grand Prix de Marseille, 250.000 fr. —
2.500 m.
1. Pantalon, 3 1. og. kaszt. (Scaramouche
— La Traviata) H. Cottevieille, 54 kg., ż.
A. Rabbe.
2. Queen of Scots, 3 I. ki. (po Dark Le
gend) ks. Aga Khan, 54% kg., ż. C. Elliott.
3. Magnus, 3 1. og. (po Abbots Speed
albo Sardanapale), 54 kg., ż. W. Sibbritt.

b. m.: Yakoba, Olympe, San Marco, Pick
Up, Muscoq, Camping, Folie Brise.
Wygrane o 2% dł. — szyja. Tot.: 24, 13,
20, 16 i 10.

Hurst-Park, 4 listopada.
Żokej Gordon Richards osiągnął w Mitre
Selling Plate (1.600 m. dla 2-latków) na og.
El Senor swe 246 zwycięstwo w tym roku,
czem zdobył rekord Fred Archera istnieją
cy około 50 lat. W dwa dni później odniósł
3 dalsze zwycięstwa, wobec czego jest no
wym rekordzistą świata, mając 249 zwy
cięstw.
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EMIR RZEWUSKI W PUSTYNI ARABSKIEJ — według szkiców Juljusza I Wojciecha Kossaków.
L EMIR RZEWUSKI AU DfeSERT O ARABIE — d’apres les esquisses de Jules et d'Albert Kossak.

Państwowa Stadnina w Janowie Podlaskim. — Klacze czystej krwi arabskiej ze źrebiątami na pastwisku.
Le haras National de Janów Podlaski. — Les poulinieres pur-sang arabes uuec leurs poulains.

Koń arabski w Polsce
*2
'

Polska hodowla konia arabskiego posiada kilkowiekową tradycję; wystarczy wspomnieć stado króla Zy
gmunta Augusta (1548—1572) w Knyszynie, w którern
, hodowano ze świadomością celu i w ścisłym doborze
, konie czystej krwi arabskiej.
Rodowody polskich arabów sięgają roku 1803.
W roku tym wysłał Hieronim ks. Sanguszko pierwszą
w świecie wyprawę po konie do Arabji.
W roku 1817 przedsięwziął wyprawę do Arabji Wa
cław hr, Rzewuski i spędził na Wschodzie przeszło dwa
lata, wyprowadzając 137 koni pustynnych, którymi za
silone zostały stada Polski, Rosji, Wiirtembergu i Wiel
kiego Wezyra Porty Ottomańskiej,
Z całego szeregu następnych wypraw po konie pu
styni wybija się na pierwsze miejsce, pod względem ja
kości importowanego materjału stadnego, wyprawa JuIjusza hr. Dzieduszyckiego z 1845 roku. Od sprowadzo
nych wówczas Kuhailanów — Adżus, Dajani i Moradi
wywodzi się dzisiejszy kwiat naszej hodowli arabskiej.
Dzięki wysokiej krwi polskich arabów hodowla na
sza, której stan wynosił przeszło 600 klaczy — matek,
mogła się poszczycić takimi sukcesami, jak odznaczenie
złotymi medalami na wszechświatowych wystawach w
Paryżu: w roku 1867—sławuckiego ogiera Iskander-Pasza, po Batran-Aga od Armida, zaś w roku 1900 — sławuckiej również klaczy Melpomeny, po Achmet-Ejub od
Trychina. Pozatem Wysokiem uznaniem cieszył się tak
że białocerkiewski ogier Van-Dyck w stadzie państwowem w Hiszpanji, a antoniński Skowronek zyskał roz
głos poprostu światowy i tytuł „czempjona arabów“ na
pokazach w Anglji.
Mając tak świetną tradycję, polska hodowla konia
arabskiego, pomimo zniszczenia wojennego, szybko sic
odrodziła. Towarzystwo Hodowli Konia Arabskiego,
ukonstytuowane w 1926 r., wydaniem Ksiąg Stadnych
i corocznem organizowaniem prób wyścigowych dla ko
ni arabskich, stwarza zdrowe warunki prowadzenia tej
odrodzonej hodowli. Jest to jedyne Towarzystwo w
świecie, które obejmuje całokształt wszystkich spraw
hodowlanych i wyścigowych konia arabskiego, a które
go celem jest rozwój i udoskonalenie jego hodowli w
Polsce,

Tradycja wypraw po konie pustyni spowodowała
Romana ks. Sanguszkę do zorganizowania w 1930 r. no
wej wyprawy do Arabji. Jej owocem było sprowadze
nie czterech ogierów i czterech klaczy oryginalnych arab
skich, które niewątpliwie przyczynią się do podniesie
nia naszej hodowli.
Jednym z sukcesów już odrodzonej polskiej hodo
wli konia arabskiego jest ustanowienie rekordu na dyst.
2400 m., który został pokryty w 2‘50“ przez ogiera Har
dego ze stada Państwowego „Janów“,
Śmiało twierdzić można, że nigdzie nie poświęcono
sprawie hodowli konia arabskiego tyle trudu i energji,
co w naszym kraju! Stał on się bodaj drugą ojczyzną
lej prastarej i zasłużonej rasy!

Slado Lady Wentworth, Crabbet Park. — Ogier SKOWRONEK (po Ibrahim
or. ar. od Jaskółka), ur. 1909 r., hodowli Józefa hr. Potockiego, Antoniny.
(reprodukcja z ilustracji katalogu „Crabbet Arabian Stud, 1928“.
Le haras de Lady Wentworth, Crabbet Park. — L’etalon SKOWRONEK (par
Ibrahim imp. ar. el Jaskółka) nt en 1909 au haras du comte Joseph Potocki
ä Antoniny.
(reproduction d’une illustration du catalogue „Crabber Arabian Stud 1928“).
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Le cheval arabe en Pologne
L'elevage du cheval arabe en Pologne a une tradi
tion plusieurs fois seculaire. 11 suffit de mentionner le
haras du roi Sigismond-Auguste ä Knyszyn (1548—1572),
oü on elevait les chevaux arabes en connaissance de
cause, en n assortissant avec un soin minutieux que des
exemplaires de race pure.
Les certificats genealogiques d'arabes, d' elevage polonais, datent de 1803. Cest ä cette epoque que le
prince Jerome Sanguszko organisa la premiere expedi
tion europeenne en Arabie, en vue d‘acquisition des che
vaux.
En 1817, ä son tour, le comte Venceslas Rzewuski
entreprit une deuxieme expedition. II sejourna deux
ans dans les pays du Levant et importa 137 chevaux
du desert. Ces chevaux ont ete repartis entre divers
haras de la Pologne, de la Russie, du Wurtemberg et
celui du grand-visir de la Porte Ottomane.
Parmi plusieurs importations, effectuees les anstado Antoniny J. hr. Potockiego. — Og. IBRAHIM, or. ar., ojciec słyn
nees suivantes, cest le butin de Vexpedition du comte
nego Skowronka, nabytego do st. Lady Wentworth (Anglja) i Madrasa
Jules Dzieduszycki en 1845 qui peut etre considere
w st. Deraine R. hr. Potockiego. Dziadek derbistów: Flisaka, Ikwyi Jagody,
comme ayant droit a la premiere place, au point de vue
pradziad derbistki Dywersji.
de la qualite des chevaux importes. Les KuhailanLe haras d’Antoniny du comte R. Potocki.— Vetalon IBRAHIM, arabe im
ports, pere de celebre Skowronek, acquis pär Lady Wentworth (Angleterre),
Adjus, les Daiani et les Moradi, importes alors, forainsi que de Madras, reproducteur au haras de Deraine du comte R. Po
merent par leur descendance Velite de notre elevage
tocki, grand pire des gagnants du Derby Flisak, Ikwa et Jagoda, arribre
actuel de race arabe.
grand-p&re de la gagnante du Derby — Dywersja.
Cest grace a la purete absolue du sang des arabes,
eleves en Pologne, oü le cheptel des poulinieres de race
vitesse sur 2.400 metres, couverts en 2‘50“ par Vetalon
pure comptait plus de 600 unites, quon a pu remporter
Hardy du haras National de Janów.
quelques succes de grande importance, notamment obSans risque d‘exageration, on a le droit d‘affirmer
tenir les medailles d‘or, accordees a Vexposition univer
que nulle part on na voue tant de 'soins et depense
selle de Paris, en 1897 — a Vetalon Iskander-Pasza (par
autant d'energie pour Velevage du cheval arabe que dans
Batran-Aga et Armida), et en 1900 — a la jument Mel
notre pays qui de cc chef peut etre reconnu comme une
pomena (par Achmet-Ejub et Trychina), tous les deux
seconde patrie de cette race si ancienne et de si grand
de Velevage de Slawuta.
Un etalon, provenant du haras de Bialomerite.
cerkiew, Van-Dyck, a ete hautement apprecie
en Espagne, et Vetalon Skowronek, eleve a Anto
niny, a acquis avec une reputation presque mon
diale le titre de „champion des chevaux arabes“
aux concours d‘Angleterre.
Fort d'une tradition aussi brillante, Velevage
polonais du cheval arabe, malgre les degats de
guerre, s‘est rapidement releve. „La Societe de VEle
vage du Cheval Arabe“, constituee en 1926, redigea
le Stud-Book et organise chaque annee des courses
pour chevaux arabes. Elle assure de cette maniere
des conditions saines pour la continuation de Vele
vage ressuscite. Cest Vunique societe d‘encourage
ment a Velevage au monde, dont le programme embrasse la totalite des questions, relatives a Velevage
et aux epreuves de vitesse des chevaux arabes, el
qui a pour but Vextension et le perfeetionnement
de Velevage de ces chevaux en Pologne.
Inspire par la tradition des expeditions a la
recherche des chevaux du desert, le prince Roman
Sanguszko en a organise une encore, en 1930.
Elle eut pour resultat Vimportation de quatre etalons et quatre poulinieres pur-sang arabes qui sans Państwowa stadnina w Janowie Podlaskim. .— Og. BAKSZYSZ (po Ilderim or. ar. o
aucun doute contribueront au progres de notre Parada) ur. 1901 r. w st. R. ks. Sanguszki w Slawucie, padł, mając lat SO. Ojciec
derbislg Flisaka.
elevage.
Le haras National de Janów Podlaski. — Vetalon BAKSZYSZ (par Ilderim imp. ar. el
11 corwient de mentionner comme un succes de Parada), ni en 1901 au haras du prince R. Sanguszko ä Slawuta, pórit ó 30 ans, pere 06
Flisak, gagnanl du Derby en 1928.
Velevage regenere Vetablissement du record de
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The arab horse in Poland
Arab horse-breeding in Poland has a tradition of
several centuries behind it. In the reign of King Sigis
mund Augustus (1548—1572) pure blood Arabs were

1900. The stallion Van-Dyck bred at Bialocerkiew was
highly appreciated in the State stud in Spain, whilst the
famous Skowronek, bred at Antoniny, obtained world
fame and the title of „Arab Champion“ at the horse
shows in England.
With such a brilliant tradition behind it,
notwithstanding the destruction caused by the war,
Arab horse-breeding in Poland quickly recovered.
In 1926 the „Arab Horse-Breeding Society“ was
founded ;it publishes official Stud-Books and organ
izes every year Arab horse races, thus creating
a sound basis for the renewed breeding. This So
ciety is the only one of its sort in the world, which
deals with both breeding and racing; its aim is the
development and improvement of Arab horse breed
ing in Poland.
Reverting to the tradition of former days,
Prince Roman Sanguszko organized in 1930 a new
expedition to Arabia, as a result of which four
stallions and four mares were imported; they will
undoubtedly help to improve the breed of Arab
horses in Poland.
'

Sfado Uzm g. hr. Brank&fego. — Ogier HAMf ar. I*«« r. po rodzicach imporioumnycA,

An interesting achievment of the renewed Arab
breeding in Poland is the speed record over a
distance of 2400 meters covered in 2‘50“ by the
stallion Hardy of the Janow State Stud.
Nowhere has more energy and hard work been de
voted to the cause of Arab horse breeding than in Po

hodowli stadniny węgierskiej w Babolnie.
Le haras de Uzin du comte K. Branicki. — L'italon HAMI, ne en 1869 de parents
imporUs au haras de Babolna (Hongrie).

bred in the royal stud in Knyszyn; the selection was
very strict, and the breeding was carried out scientifically.
The pedigrees of the present Polish-bred Arabhorses can be traced back to 1803, when Prince Je
rome Sanguszko organized the first expedition to
Arabia. In 1817 Count Venceslas Rzewuski began
his search for desert horses. He spent two years
in the East and returned with 137 pure-blood Arab
stallions and mares, which were taken over by var
ious studs in Poland, Russia und Wiirtemberg and
by the Turkish Grand Vizir.
Of the later expeditions the most remarkable,
as regards the quality of the imported breedingmaterial, was undoubtedly that of Count Julius
Dzieduszycki in 1845. The descendants of the fa
mous horses Kuheilan-Adjus, Dajani and Moradi,
imported at that time, form the pick of the present
Arab breed in Poland.
Polish studs before the war contained over
600 Arab mares. The quality of the Polish-bred
Arab horses was generally appreciated and they
obtained many high awards. At the World Exhibi
tion in Paris in 1867 the stallion Iskander Pascha Stado Szamrajówha W. hr. Branickiego. — Ogier OBE JAN (po Obelisk od Klorinda),
krwi arabskiej, ur. 1869 r.
(by Batran-Aga out of ArmidaJ bred at the Slavuta Le härus de Szamrajówha duczystej
comte W. Branicki. — L'etalon OBE JAN (par Obelisk et
stud, obtained a gold Medal, whilst the mare Mel
Klorinda), pur-sang arabe, ne en 1869.
pomena (by Achmet-Ejub out of Trychina), belong
ing also to Prince Sanguszko's stud at Slavuta, was
land, which is becoming the second home of this an
awarded the Gold Medal at the Paris World Exhibition in
cient and famous breed of horses.
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Stado Doraźne R. hr. Potockiego. — Le haras de Doraźne du comte R. Potocki.

Og. MADRAS (po Ibrahim or. dr. od Kalkuta) ur. 1918 r.
w Antoninach, nagrodzony na P. W. K. w 1929 r., własność
R. i J. hr. Potockich.
L'etalon MADRAS (par Ibrahim imp. ar. et Kalkuta),* ne en
1918 ä Antoniny, laureat ä Vexposilion de Poznań, appurtenant
aux comtes R. el J. Potocki.

KI. DYWERSJA (po Wallis II od Lułecja), ur. 1925 r. Dcrbisłka 1929 r.
Wygrała ogółem zł. 50.400.
La pouliniere DYWERSJA (par Wallis II el Lułecja), nee en 1925, gagnanle du Derby en 1929, La somme totale des prix jjagnes^-^öO.lOO zl.

Hrabina Anna Romanowa Potocka w otoczeniu klaczy stadnych ze źrebiętami,
La comtesse Anne Potocka, entouree de poulinieres auec leurs poulains.
Przeprawa przez Horyń.
Traversee du Horyń sur un bac

Wołyńska czwórka.
Un attelage uolhynien ä qualre.
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Azali dasz koniowi moc,
lub, szalem zdobiąc szyją jego,
rozkażesz mu, jako szarańczy, skakać?
Wspaniałość jego rżenia jest postrachem.
Dół grzebie nogą, a w mocy swej
weseli się i przeciw zbrojnym bieży.
Śmiechem mu lęk, i ani się obawia,
ani przed ostrzem miecza ustępuje.
Sajdaka na nim chrzęst, oszczepu błysk i drzewca,
a pod nim ziemia tętni, zaledwo jej tyka.
Na pogłos trąb spokojnie nie usłoi,
i gdy ów wzmaga się, naonczas się raduje
i zdała już ku bitwie się porywa,
k‘walczących książąt i bitewnym krzykom.
Wolny przekład Antoniego Bogusławskiego
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Stada arabskie Dzieduszyckich

Vn cerlificut de naissance pour la jument
Theba-Munira, imporUe par le capitaine
Prosper Zimmermann pour les haras des
comles Dzieduszijcki.

Rodowód klaczy Theba-Munira,
importowanej przez rtm. Prospera Zimmer
manna dla stad hr. Dzieduszyckich.

„LES HARAS DES COMTES DZ1EDUSZYCK1“ et l’influence du materiel,
Importe d’Arabie pour ces haras, sur l’elevate des chevaux arabes en Pologne.
Rodzina Dzieduszyckich od dawien dawna miała za
miłowanie do koni i do ich hodowli.
Intensywny rozwój stad Dzieduszyckich przypada
na pierwszą połowę XIX wieku, kiedy właścicielem Jarczowiec był hr. Kajetan. Stadnina jego zawierała cen
ny materjał hodowlany krwi orjentalnej ze stad Dzie
duszyckich, Daniłłowiczów, Morskich i Kickich.
Ogiery arabskie miał hr. Kajetan ze stajen Sangusz
ków i Branickich, a przedewszystkiem — od Emira
Rzewuskiego. Pozatem znajdował się w Jarczowcach,
równo sto lat temu, oryginalny arab Mustafa.
„Złoty wiek'' jarczowieckiego stada rozpoczyna się

Hr. Juljusz Dzieduszycki na og. MERDŻENKIR (r. 1851).
Le comte Jules Dzieduszycki sur Velalon MERDŻENKIR en 1851.

z chwilą szczęśliwego nabycia siwego oryginalnego Bag
dada z rodu Szuejman od Greka Gloccha w 1840 r.
„Nabycie i olbrzymia wartość hodowlana Bagdada — pisze Kajetan Abgar Sołtan — sprawiły, że sta
do j arczowieckie odrazu zajęło naczelne stanowisko w
kraju. Dzieci i wnuki Bagdada wszystkie miały jedno
lity typ i świadczyły o niebywałej sile reprodukcyjnej
tego sławnego i nieocenionego ogiera: niezmiernie du
żo tyou, suche stalowe nogi, krzemienne kopyta, dobry
krzyż, suche wyraziste głowy, przytwierdzone swobod
nie do wyniosłych, łabędzich prawie szyi. Potomstwo je
go żyło nadzwyczaj długo i było niezmordowane w uży
ciu".
Kajetan hr. Dzieduszycki zmarł w 1843 r. . Przed
śmiercią podzielił swoje stado między troje dzieci, w
ten sposób, że Władysław dostał do Jezupola 24 kla
cze, Tytusowa Dzieduszycka w Jabłonowie otrzymała
12 klaczy, które stały się podwaliną kwitnącego do woj
ny światowej jabłonowskiego stada, a Juljusz stał się
właścicielem Jarczowiec, starego oryginalnego Bagda
da i 24 najcenniejszych klaczy.
Postać Juljusza hr. Dzieduszyckiego jest nierozer
walnie związana z historją hodowli koni arabskich w
Polsce. Miał on w duszy jasno zarysowany ideał konia
wschodniego, zastosowanego ściśle do wymagań i po
trzeb cywilizowanej Europy, i nie szczędził ani kosztów,
ani trudów, ażeby dojść do zamierzonego celu. To też
po śmierci ojca, chcąc rozwinąć hodowlę, wybrał się w
1843 r. do Arabji, ażeby na miejscu zakupić rozpłodo
wy materjał, tak męski, jak i żeński. Pobyt jego na
Wschodzie trwał dwa lata. Podanie głosi, że wybrał się
w tę podróż z kwotą 100.000 dukatów w złocie. Wysoka,
jak na owe czasy, suma nie wystarczyła jednak dla po
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krycia kosztów dwuletniej wyprawy. Importowane wów
czas klacze: Gazella, Miecha i Sahara stworzyły w Jarczowcach trzy sławne rody, których najczystsza krew
arabska znajduje się do dziś w Janowie, Pełkiniach
i innych stadach prywatnych.
Gazella, rodu Kuhailat Adżus, klacz najwyższej
klasy, odznaczała się wielką szybkością i wytrwałością;
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ślejsze od rodu Gazelli, czasem wysokie na nogach,
szybkie w galopie i kłusie.
Z importowanych ogierów dwa, a mianowicie: szpa
kowatego Turchmena (rodu Nedżdy Kuhailan) i kaszta
nowatego z łysiną Adsgara (rodu Nedżdy Kuhailan
Adżus), odkupił od hr. Juljusza w 1846 r. rząd austriac
ki do Radowiee.

KI. GAZELLA rodu Kuhailai Adżus, importowana przez Juljusza hr.
Dzieduszyckiego w 1845 r.
(reprodukcja z obrazu Juljusza Kossaka).
La jument GAZELLA de la familie Kuhailai Adżus, importee par le
comle Jules Dzieduszycki en 1845.
(reproduction d’un tableau de Jules Kossak)•

Og. ABUCHEIL, rodu Saklawi Dżedran, importowany przez Juljusza
hr. Dzieduszyckiego w 1845 r.
(reprodukcja z obrazu Juljusza Kossaka).
Vetalon ABUCHEIL de la familie Saklawi Dżedran, importe par le
comle Jules Dzieduszycki en 1845.
(reproduction d'un tableau de Jules Kossak)

zalety te przekazywała dzieciom i wnukom. Z rodu Gazelli janowska gniada klacz „Fryga“ (Bakszysz i Ga-

Z pozostałych: Abucheil, rodu Saklawi Dżedran, siwy z czarną grzywą i czarnym ogonem, duży, silny, bu-

Kl. MLECHA, rodu Kuhailai Dajani, importowana przez Juljusza hr.
Dzieduszyckiego 1845 r.
(reprodukcja z obrazu Juljusza Kossaka).
La jument MLECHA de la familie Kuhailai Dajani, importee par le
comle Jules Dzieduszycki en 1845.
(reproduction d'un tableau de Jules Kossak).

Kl. SAHARA, rodu Kuhailai Moradi, importowana przez Juljusza
hr. Dzieduszyckiego w 1845 r.
(reprodukcja z obrazu Juljusza Kossaka).
La jument SAHARA de la familie Kuhailai Moradi, importśe par le
comte Jules Dzieduszycki en 1845.
(reproduction d'un tableau de Jules Kossak).

zella II) ustanowiła na wyścigach arabskich rekord
szybkości dla tej rasy: 1600 mtr. — 1 ‘50“.
Miechy, rodu Kuhailat Dajani, były najpotężniejsze
budową, głębokie, z wysokim kłębem i dobrem! chodami.
Potomstwo Sahary, rodu Kuhailat Moradi, było ro

dową swą przypominał anglika. Przez Arabów był tak
ceniony, że gdy udało się hr. Juljuszowi wytargować
go od szeika w pustyni — całe plemię zaprotestowało,
Ażeby nie dopuścić do cofnięcia sprzedaży, hr. Juljusz
dosiadł Abucheila, a dragoman — Gazelli, nabytej w
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tym samym szczepie, i w ciemną noc umknęli w stronę
odległego o kilkanaście mil Damaszku. W roku 1854
odstąpił go hr. Juljusz Romanowi ks, Sanguszce. W ro
dowodach najlepszych koni sławuckich można odnaleść
imię Abucheila. Dzieci jego były niesłychanie użytecz
ne i wytrzymałe, odznaczały się przytem dużym wzro
stem i potężną budową. Po kilkoletnim pobycie w Chre-

Azet, siwy hreczkowaty z czarną głową, był, zda
niem ówczesnych hodowców, wymarzonym biegunem
arabskiej pustyni. Przez długie lata pozostawał czoło
wym ogierem w Jarczowcach, skąd w roku 1853 prze
szedł do Romana ks. Sanguszki do Chrestówki. Szla
chetny typ Azeta utrzymywał się długo w potomstwie.
Abiat, rodu Kuhailan Adżus, siwy bez odmian, był wy-

Og. MERDŻENKIR, importowany przez Juljusza hr. Dzieduszyckiego
w 1845 r., sprzedany do Białocerkwi w 1851 r.
, (reprodukcja z obrazu Juljusza Kossaka).
L’etalon MERDŻENKIR, Importe par le comte Jules Dzieduszycki
en 1845, vendu pour le haras de Białocerkiew en 1851.
(reproduction d'un tableau de Jules Kossak).

Og. ABI AT, rodu Kuhalan Adius, importowany przez Juljusza hr.
Dzieduszyckiego w 1845 r.
(reprodukcja z obrazu Juljusza Kossaka).
L’etalon AB I AT, de la familie Kuhailan Adius, importe par le comle
Jules Dzicduszijcki en 1845.
(reproduction d'un tableau de Jules Kossak).

stówce poszedł Abucheil, jako reproduktor, na Ukrai
nę, do stada hr. Branickich w Białocerkwi.

sokiej klasy, a potomstwo jego rozeszło się szeroko po kraju.
Abiata zakupił w 1859 r. Kajetan Lewicki do Chorostkowa.

Og. AZET, importowany przez Juljusza hr. Dzieduszyckiego w 1845 r.
sprzedany do chreslowieckiego stada w 1853 r.
(reprodukcja z obrazu Juljusza Kossaka).
L’etalon AZET, importe par le comle Jules Dzieduszycki en 1845,
vendu pour le haras de Chrestówka en 1853.
(reproduction d’un tableau de Jules Kossak).

Og. TURCHMEN, roclu Nedżdy Kuhailan, importowany przez Juljusza
hr. Dzieduszyckiego w 1845 r., sprzedany auslrjackiej stadninie
państwowej w Radowcach.
(reprodukcja z obrazu Juljusza Kossaka).
L’etalon TURCHMEN, de la familie Nedżdy Kuhailan, Importe par le
comte Jules Dzieduszycki en 1845, uendu pour le haras national
autrichien de Radaulz,
(reproduction d’un tableau dc Jules Kossak).

-

Merdżenkir, siwy hreczkowaty, był ulubionym
wierzchowcem hr. Juljusza. Nadzwyczajnie dzielny i
piękny, zdradzał Merdżenkir dziwną żyłkę myśliwską
i upodobanie w pościgu za uciekającym zwierzem. W ro
ku 1851 sprzedał go hr. Jul jus z do Białocerkwi.

Koheilan, siwy hreczkowaty, był ogierem najwyż
szej klasy ze wszystkich importowanych przez hr. Ju
ljusza. Posiadając nadzwyczaj dużo typu i olbrzymie
hodowlane zalety, stał się Koheilan ojcem pierwszorzęd-

7r^
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nych koni w jarczowieckiem stadzie; zwłaszcza w
połączeniu z klaczami po Bagdadzie dawał potom
stwo bez zarzutu pod względem budowy i szla
chetności.
„Konie z Arabji sprowadzone“ — pisze kroni
karz jarczowieckiego stada — „przyszły zdrowo i
szczęśliwie, zaaklimatyzowały się w Jarczowcach
nadzwyczajnie; wszystkie oryginalne klacze oka
zały się dobremi matkami, i stadnina hr. Juljusza
w kilku latach rozkwitła, jak cudna łąka na wios
nę pod wpływem życiodajnych promieni słonecz
nych“.
W późniejszych latach hr. Juljusz nieustannie
starał się o nabycie dalszych oryginalnych ogie
rów, względnie — ogierów czystej krwi, ażeby
utrzymać wysoki poziom swej hodowli. Najwybitniejszemi z tych koni były następujące:
Malta, siwy, pochodzący ze stajni sułtana i za
kupiony w 1858 r. na Malcie od generała Sir Simsena.
Feruch-Chan, skaro-gniady, nabyty w 1858 r.
w Paryżu od cesarza Napoleona; poszedł w roku
1864 do Satanowa.
Dahoman III, gniady, po Dahoman or. ar. od
Dahaby z familji Tiffle or, ar., z węgierskiej pepinjery arabskiej w Babolnie.
Hami, kasztan, or. ar., importowany z Arabji przez
pułkownika Brudermanna w 1857 r.
Hadudi, siwy po Hadudi or, ar. od Hamane or. ar.,
importowanych w r. 1857 przez pułkownika Bruderman
na), ze stada cesarskiego w Lipizzy.
El-Delemi, siwy po El Delemi or. ar. od Hadla
or. ar., importowanych w r. 1860 przez rotmistrza ks.
Ahrenberga.
Krzyżyk, siwy or. ar., nabyty od Sefer-Baszy w Wie
dniu 1876 r.
Hindostan, kasztan, po Jamri (Amru) od Sybilli,
wnuczki Batran-Agi or. ar., podarowany hr. Juljuszowi
przez ks. Sanguszkę w r. 1877.
I
Z klaczy, importowanych z Arabji, przebywała w
stadzie jarczowieckim przez lat kilka Theba-Munira,
którą sprowadził dla Kazimierza hr. Dzieduszyckiego
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Og. KOHEILAN, importowany przez Juljusza hr. Dzieduszyckiego w 1845 r.
(reprodukcja z obrazu Juljusza Kossaka).
Uitalon KOHEILAN, Importe par le comic Jules Dzieduszychi en 1845.
(reproduction d’un tableau dc Jules Kossak).

Og. BAGDAD, or. ar., rodu Szuejman, nabyły w 1840 r. do siada Kajetana
hr. Dzieduszyckiego.
(reprodukcja z obrazu Juljusza Kossaka).
L’etalon BAGDAD, imp. ar., de la familie Szueiman, achele en 1840 pour
le haras du comle Gaetan Dzieduszycki.
(reproduction d'un tableau de Jules Kossak).

rotmistrz Prosper Zimmermann (brat Artur-Beya). Theba-Munira była później w Poturzycy u Włodzimierza
hr. Dzieduszyckiego.
Córka tej klaczy Cyganka, po Mołodec-Bagdad,
stworzyła wybitny ród w stadzie Stanisława hr. Dziedu
szyckiego, które przeszło później na własność syna, Ale
ksandra, obecnego prezesa Towarzystwa Hodowli Ko
nia Arabskiego. Stado to znajdowało się w majątku Żer
dzie pod Kamieńcem-Podołskim, a następnie — w Za
rzeczu, ordynacji hr. Dzieduszyckich, gdzie było pro
wadzone wspólnie ze stadem ordynata Tadeusza hr.
Dzieduszyckiego. Cały ród Cyganki, niestety, zaginął
podczas wojny światowej.
Wnet po zaprowadzeniu wyścigów we Lwowie, bra
ły w nich udział araby jarczowieckie. Oprócz tego za
prowadzono w Jarczowcach polowania par force na spo
sób angielski.
W r, 1857 hr. Juljusz ożenił się. Państwo mło
dzi przenieśli się na Wołyń. Do Szelwowa przyszło
za hr. Juljuszem 30 klaczy, młodzież dwu i trzy
letnia, z ogierów: Koheilan, Prymas, Beni-Bagdad,
Beni-Azet i in., oraz później zakupione i importo
wane araby, wspomniane wyżej.
Jak dawniej w Jarczowcach, tak i teraz stanął
hr. Juljusz na czele młodzieży, w której rozwijał
zamiłowanie do sportu końskiego. Najlepsi jeźdź
cy organizowali z nim spacery konne, dosięgające
nierzadko kilkudziesięciu wiorst. Kończyły się one
zazwyczaj kolacją w Szelwowie, przy której zasia
dali Wincenty Pol, Juljusz Kossak i inni.
Wieloletnia znajomość z Kossakiem zamieniła
się w szczerą przyjaźń, która wywarła niemały
wpływ na cały rozwój talentu i kierunek sztuki
sławnego artysty.
Juljusz Kossak portretował w Jarczowcach
kilkakrotnie wszystkie importowane araby.
Komplet tych cennych akwarel znajduje się w
pałacu Dzieduszyckich we Lwowie. Brak tam tyl
ko zupełnie nieznanej dotychczas podobizny Adsgara. Przypadkowo udało sie zn^leść jej kopję w mu
zeum ks. Lubomirskich, w „Ossolineum“, we Lwo
wie, które ponadto posiada zbiór portretów cennych
koni, importowanych w roku 1846 przez Henryka

Hr." Juljusz

Dzieduszycki i Juljusz Kossak.
(reprodukcja z obrazu Juljusza Kossaka).

Kruszewskiego. Importom tym był poświęcony obszerny
artykuł, pióra p. Wincentego Kruszewskiego, w nume
rze 37 „Jeźdźca i Hodowcy" z 1929 r. (str. 545, 546,
547). Wszystkie portrety są pędzla Juljusza Kossaka.
Reprodukcji, ilustrujących wspomniany artykuł, do
starczyły zbiory rodziny Kruszewskich.
W dziele swojem o Juljuszu Kossaku pisze Stani
sław Witkiewicz: ,,Postanowiwszy zostać malarzem, Kos
sak pojechał z Kazimierzem Dzieduszyckim nie do Rzy
mu, ani do Monachjum, ani do Paryża — pojechał do
Niesłuchowa, a stamtąd — do Jarczowiec, do Juljusza
Dzieduszyckiego, i zaczął poprostu malować araby, tak,
jak umiał"...

Le comle Jules Dzieduszycki el Jules Kossak,
(reproduction d'un tableau de Jules Kossak).
*

*

*

Pepin jera arabów czystej krwi w Jarczowcach i bez
pośrednio na jej materjale oparte stadniny wywarty
wpływ decydujący na całą hodowlę Małopolski oraz
Podola, i można śmiało utrzymywać, że krew koni Dzieduszyckich odegrała w ostatniem stuleciu, wybitną rolę
we wszystkich częściach Polski. Jest ona do dzisiaj wy
soko cenioną w Janowie, Pełkiniach i szeregu innych
stadnin, a w rodowodzie fenomenalnego wyścigowca
Kaszmira, (derbisty 1933 r.) odnajdujemy: Bagdada,
Koheilana, Gazellę i Saharę.
Jan Grabowski.
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ROMAN SANGUSZKO, starszy.

„Le haras des Princes Sanguszko“ et son histoire, par le prince
Roman E. Sanguszko, 1876.
Stadnina konna, dziś nosząca imię stada ks. San
Wołynia i Podola, pasących się w najlepszych miejscach
guszków, pochodzi od ks. Hieronima, ostatniego wojewo
dla koni w Europie.
dy wołyńskiego, syna ks. Pawła Sanguszki, w. marszał
Prawdziwie więc można powiedzieć, że to stado za
ka koronnego. Ponieważ ślady uszlachetnienia jej za
łożenia nie miało i że przejścia historyczne kraju i ro
czynają pokazywać się tylko
dziny ks, Sanguszków tłómaod czasu zarządu tegoż ks.
czą wzrost jego i rasę w niem
Hieronima, zatem tylko ta
utrzymaną. Jest to jedyne sta
część historycznie nas obcho
do w tych warunkach, gdy in
dzić będzie, tembardziej, że
ne, które wzrosły na Podolu
wszystkie poboczne gałęzie,
i na Ukrainie, założycieli rze
że tak powiem kollateralne,
czywiście miały i powstały w
stada ks. Sanguszków przepa
czasach, których pamięć żyją
dły, nie zotawiając nic po so
cych jeszcze sięga, albo któ
bie.
rych początek dość świeże oStado ks. Hieronima San
pcwiadania wykazać mogą.
guszki, wojew. wołyńskiego,
Jedno więc stado chre
znajdowało się nad Dnieprem
stowieckie przetrwało parę
w starostwie czerkaskiem, któ
wieków, równie i jednocześ
re było kilka wieków bez
nie jak posiadłości ziemskie
przerwy w rodzinie ks. San
ks. Sanguszków i ich znacze
guszków i na Wołyniu w
nie wzrastały na tej ziemi. Po
Chrestówce, w Tarnawce, w
śmierci ks. Pawła M. W. K..
Polachowie, wsiach należą
stado rozdzielone było przez
cych do klucza Białogrodecsynów. Ordynackie stado ks.
kiego, dóbr ks. Sanguszków,
ordynata, starszego syna, nie
księstwa i powiatu Zasławmogło należeć do rozdziału i
skiego. Skutkiem wypadków
śladu po sobie nie zostawiło.
politycznych i naturalnego
Musiało iść koleją całej ordy
biegu pokoleń, jest ono dziś
nacji i przepaść u wujów ksrozerwane na dwie części, z
ordynata, u ks. Lubomirskich,
których jedna została w tejże
a same stado Sanguszkowskie
samej Chrestówce, jednak w
poszło działem między trzech
rozmiarach stosunkowo bar
braci. Gdy ks. Józef, M. W. K.
dzo ścieśnionych; druga zaś
starszy z nich i jego syn Ro
przeniosła się do Satanowa
man, umarli, stado rozdzieli
nad Zbruczem, na Podolu.
ło się na dwie części: chre
Stajnie reprezentujące te dwie
stowieckie i kłębowieckie, czy
rozdzielone części dla zacho
li zasławskie. To ostatnie po
wania pozoru dawnej łączno
pół wieku chylenia się do uści, są zawsze razem w Słapadku znikło także bez śladu
wucie na Wołyniu, prócz staj
około 1845 r.
Roman E. ks. Sanguszko.
ni kursowej, którą utrzymuje
Le prince Roman E. Sanguszko.
Stado chrestowieckie po
tylko stado w Satanowie uzgonie ks. Hieronima w 1812
mieszczone, wspólnie z hr. Alfredem Potockim, w An
roku, zebrało u siebie stada miejscowe innych posia
toninie na Wołyniu, majątku pochodzącym także z da
dłości starostwa czerkaskiego i ilinieckie, na Ukrainie.
wnego ks. Zasławskiego.
W tym roku majątek był sekwestrowany i stado o tyle
Stado dawne chrestowieckie było potomstwem i od
łamkiem dawnych stad rodziny, i założenia nie miało,
bo pochodziło z czasów, w których ks. Sanguszkowie,
jako z Litwy idący, osiedli na Wołyniu i na Ukrainie.
Czasy wojownicze, w których Wołyń i Ukraina przeżyły
parę wieków, sprzyjały rozwinięciu stadnin i stad, któ
re prędko przed napadającym wrogiem w dalekie stro
ny zapędzonemi być mogły. Przytem wojna z ludami
odznaczającemi się wychowaniem rasowych koni, z Tur
kami, Tatarami i Czerkiesami, dawała sposobność mieć
zawsze ogiery arabskie i wschodnie, dla licznych stad

ocalało, o ile uratowane zostało przez ukrycie w wiel
kim w owych czasach lesie Smołderowskim. Długo
potem słynęło stado Kumberleja w Małej — Rossji, tern
mianowicie, że pochodziło z zabranych w 1812 r. kobył
Chrestowieckich, gdy był gubernatorem na Wołyniu.
Gdy wojny przeciw Muzułmanom i przeciw Tata
rom krymskim ustały, dała się uczuć potrzeba posiada
nia rasowych wschodnich ogierów, których dawniej woj
ny dostarczały; stąd kilku z wielkich ziemskich wła
ścicieli zaczęło posyłać po ogiery do Stambułu. Spro
wadzić zaś z Arabji zdarzyło się tylko ks. wojewodzie
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wołyńskiemu, wtenczas gdy nikł w Europie tego jeszcze
nie czynił. Wysłał na ten cel prawdziwą wyprawę, na
czele której był Burski, domownik księcia.

Arutin w usługach swoich, z obowiązkiem prowadzenia
do Sławuty, lub do Odessy, transportowanych periodycz
nie koni arabskich.

Istnieje wieść, że pierwszym koniem arabskim sta
da Chrestowieckiego był ogier skarogniady, sprowadzo
ny ze Stambułu dla króla Stanisława Augusta, lecz w
oczach króla, przyzwyczajonego do upodobań Zachodu
Europy, był małego wzrostu i darowany był Politewskiemu, przy dworze królewskim będącemu. Ks. woje
woda wołyński go kupił i trzymał w stadzie pod tern
nazwiskiem.

Od r. 1842, znowu po przerwie kilkoletniej, zaczę
ły nowe przybywać ogiery arabskie: Dżedran kasztano
waty, Batran Aga biały, ogier stadny pierwszej klasy
(fig. 10), i wielu innych. Trzecia wyprawa stadna do
A rab j i była piszącego tę notatkę Czwarta była w ro
ku 1857-8, pod dowództwem dwóch urzędników stada,
pp. Świerczyńskiego i Czerniawskiego i przyprowadzi
ła konie znamienite.

Burski, po kilku latach podróży, wrócił i przypro
Rekapitulując moje opowiadanie, ilość arabskich
wadził 5 ogierów*). Pierwszy ten transport ogierów
oryginalnych koni, dopóki ks. ks. Sanguszkowie zaczęli
arabskich, w owym czasie tak trudny, zostawił już w
posyłać sami do Arabji jest:
stadzie ważne skutki. Gdy
w roku 1800 — 1803 przyszło
ks. Eustachy, syn ks. woje
z Arabji ogierów orygi
nalnych ................... .... ,
5
wody wołyńskiego, w 1813,
w roku 1813 — 1814 przyszło
na mocy ogólnej, zupełnej
ogierów orjentalnych . . 5
i najłaskawszej amnestji,
w roku 1818 przyszło ogierów
wrócił do swoich mająt
arabskich 9, kobyła 1 . . 10
ków, nabył w Jassach od
w roku 1821 — 1826 przyszło
główno - komenderującego
ogierów arabskich 10, ko
był 4......................................14
generała Gudowicza, pozo
w roku 1842 — 1845 przyszło
stałych z wojen tureckich
ogierów arabskich . , . 3
pięć ogierów; lecz te długo
w roku 1853 — 1855 przyszło
nie służyły, bo ich użycie
ogierów arabskich ... 4
przy stadzie Chrestowiecw roku 1858 z Arabji 5 ogie
kiem pokazało się niewła
rów, 1859 przez Anglię 1 6
ściwe, po prawdziwych aw roku 1861 Derwisch, w ro
ku 1862 Yemen .... 2
rabach poprzednio przy
w
roku 1864 Feruk-Han, w ro
prowadzonych przez Bur
ku 1865 Feruk-Han młody 2
skiego; wtenczas zamyślił
w roku 1865 Bagdadi, w roku
naśladować swego ojca i
1866 Aghil Aga, Jamri . . 3
przedsięwziąć drugą wy
w roku 1867 Hammad, w roku
prawę po ogiery do samej
1868 Hadudi......................... 2
Ar ab j i.
w roku 1869—1872 Hemdani,
Trafani, Kohejlanów 2 . . 4
Nim wrócimy do tej
w roku 1870—1871 dwie ko
wyprawy, wspomnieć nale
były, biała i kara Dzielła 2
ży, że w owym czasie był
Zatem do 1 czerwca 1872 r.
u ks. Eustachego koń, któ
ogół oryginalnych arabów 62
ry dzielnością swoją zrobił
Gdy stosunki politycz
sobie imię prawie historycz
ne
kraju
z Turcją zrobiły
ne. Ten wierzchowy, kary,
się przy końcu XVIII wieku
dzielny koń księcia nazy
łatwiejsze i podróże przez
„Eustachy Xiąie Sanguszko na swoim ffiworytnym ogierze, którego nazwisko:
wał się Szumka I. Brat
Szumka“ (reprodukcja ze zbiorów R: hr. Potockiego).
Jassy i Mołdawję były wię
starszy tego konia, równie
„Le prince Eustachę Sanguszko sur son Halon favori, nomme Szumka“
cej możebne, z końcem
piękny, lecz mniejszy i nie(reproduction, iiree de la collection du comte R. Potocki).
przeszłego i początkiem na
dochodzący go dzielnością,
szego wieku, wielcy pano
był darowany w 1810 r.
wie
krajowi, jako posiada
przez ks, Eustachego, ks.
Józefowi Poniatowskiemu, który na nim prawie zawsze
jeździł i na nim był malowany.

Nakoniec ks. Eustachy przygotował długo upragnio
ną wyprawę do Arabji i w 1816 r. wysłał ją pod do
wództwem koniuszego Moszyńskiego. W r. 1818, w li
stopadzie wróci! Moszyński, przyprowadził 10 koni ory
ginalnych, z których biały Hajlan i szpakowaty Dzielfa, były ogierami pierwszej dobroci.
Z potomstwa Hajlana najbardziej odznaczał się ka
ry Szumka II, od kobyły Polki.

Między latami 1821 i 1826 przybywały transporta
koni z Arabji perjodycznie, i ks. Eustachy utrzymywał
w Alepie przez lat kilka Araba Syryjczyka nazwiskiem

*) W r. 1804,

cze wielkich przestrzeni ziemi i wielkich stad, po
wzięli myśl wysyłania po kupno ogierów do Stam
bułu; tak zrobił książę Czartoryski, generał Z. P.,
tak Szczęsny Potocki, wysyłając sławnego w dziejach
stadnych kraju Obodyńskiego. Tak zrobił ks. Sanguszko, wojewoda wołyński, posyłając Kajetana Burskiego,
o którym wyżej mówiliśmy. Czy starania Burskiego by
ły szczere, jak im przeczono, czy czasu nie tracił na ba
wieniu się, jak go potem posądzono, rozbiór szczegółów
wyprawy najlepiej nas przekonywa; dlatego też pozwa
lamy sobie te szczegóły cytować. Burski pisze w liście
ze Stambułu 3 julii 1803 roku, że jest nieszczęśliwy, że
po trzech miesiącach, narobiwszy expensy, nie znalazł
koni i nie może wracać. Pisze w nim dalej; ,,Odważy
łem się tedy puścić się w Arabię do Alepu dla wypro
wadzenia koni. Podróż ta choć daleka, lecz zapewne nie
będzie próżną, gdyż wszyscy się tu zgadzają, że tam
można dostać koni“. Podróż taka w owym wieku w
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Syn księcia wojewody wołyńskiego
ks. Eustachy Sanguszko, był wierny i stały
początkowi zrobionemu przez ojca i roz
szerzał go stałemi stosunkami z Arabją.
Wysłał na wschód Tomasza Moszyńskie
go, swego koniuszego (zm. w Sławucie
1858 r.). W instrukcji, którą mu dał, cie
kawsze szczegóły były takie: „Na sprośne
życie ludzkie, w pokojach i w łóżku, przy
padki się trafiają. W podróży tak odległej
tern silniej je imaginacja wystawia. Wsze
lako mogę zapewnić, że nikt bez przezna
czenia nie doszedł swego kresu“. Ta in
strukcja pisze później: „Cztery tysiące du
katów i rubli pięćset na kupienie koni i na
ekspens przeznaczam. Temi czterema ty
siącami dukatów rozrządzi Moszyński, jak
mu się zdawać będzie. Trzy konie stadne
a jednego Juchą z Juchów pod moję osobę
i mój wiek, a bardzo zręcznego, radbym
aby mi przyprowadził". Były to czasy ta
nich koni, osobliwie w Arab j i, skąd do
Europy, mającej jeszcze w owym czasie
jazdę klasyczną francuską szkoły LaguerStado Chreslówka (Sławuta) R- ks. Sanguszki.—Og. OBEJAN SREBRNY, urodzony w 1851 r. w
riniere, a niemiecką szkoły Göttingenskiej,
Kochanówce, stadzie Władysława lir. Rozwadowskiego, po og. Obejan, importowanym z Arabji przez
nigdy nie zakupywano koni arabskich; tyl
Henryka Kruszewskiego.
ko w Anglji już były się pokazały, od któ
Le haras de Chreslówka (Slawula) du prince R. Sanguszko.—L’etalon OBEJAN SREBRNY, ne en
1851 a Kochanówka, haras du comic Rozwadowski, par l’etalon Obejan, importe d’Arabie par Henri
rych to rasa angielska wyszła. Przytem
Kruszewski.
trzeba przyznać, jak to z rachunków wy
prawy tej widzimy, że Moszyński bardzo
czy samej była trudną, wymagała odwagi, a jako nie
mało pieniędzy wydał i był nadzwyczaj wiernym
bezpieczna, potrzebowała wielkiej energji moralnej i czy
1 oszczędnym. Instrukcja mówi dalej: „Przez Moszyń
nu, Jeżeli ten list jest dowodem, że Burski pierwszy
skiego w jego rozporządzeniu powinien być zrobiony
o niej mówił i pierwszy przedsięwziął, wdzięczność je
układ, broń Boże jego zgonu lub choroby. W jakim
mu się należy, jako też księciu wojewodzie wołyńskie
kształcie jego karawan (to jest jego Carawana) ma za
mu, że ją dał wykonać,
chować się, niech Moszyński dobrze nad tern zastanowi
Pisze Burski dalej: ,,Pragnę ja zrobić tak, jak słu
się, gdy kupi konie w Damaszku i jego okolicy, czy z
ga szczerze przywiązany do pana; ryzykować życie mo
Alepu ma iść lądem, czyli w Alepie siąść na okręt“ (sic).
je, aby uczynić dość woli Pańskiej; czego drudzy nie
Moszyński wybrał drogę lądową i dobrze to zrobił,
robią“. Mówi dalej: „Że księcia Adama (Czartoryskie
choć była trudną i niebezpieczną i 28 lat potem piszą
go) koniuszowie i Obodyński, wolą stracić względy pa
cy te słowa, wybrał dla koni, które w tej samej miej
nów swoich, niż na niebezpieczeństwo narażać się“. Ten
scowości kupił, drogę lądową.
list i ta okoliczność są w tern dla stada ks. Sangusz
Instrukcja kończy się temi wyrazy: „Gdybym są
ków ważne, że wykazują początek usiłowań trzech po
dził, iż w tej podróży jest wiele niebezpieczeństwa, ani
koleń sprowadzania koni z Arabji i jako też podstawę
Ciebie, mój Moszyński, ani tych, którzy z Tobą jadą, za
wartości stada i specjalności przywiązanej do imienia
żadne konie bym nie ryzykował. Wszelako posłanie Mę
ks. Sanguszków.
ża i Ojca, którym jesteś, wkłada na mnie obowiązek za
pewnienia Ciebie, iż o przystojnem dochowaniu familji
Twojej w przypadku na Ciebie pamiętać najmocniej bę
dę". Piękne uczucia, które cenić nam trzeba, jako prze
szłe, a nie teraźniejsze i które pokazują, jakie dawniej
obowiązki mieli panowie, et combien noblesse obligeait
w stosunkach życia wielkich panów.

Moszyński szczerze i troskliwie wykonał poruczone
mu przedsięwzięcie. Dnia 22 decembris 1818 r., prawie

Stado Chreslówka (Slawula) B. ks. Sanguszki.—Klacz MELPOMENA (po
Achmet-Ejub od Trychina), ur. 1892 r., nagrodzona zlotym medalem na wy
stawie w Parytu w 1900 r.
Le haras de Chreslówka (Slawuta) du prince B. Sanguszko.—La jument
MELPOMENA (par Achmet-Ejub et Trychina), nee en 1892, mśdaille
d’or d Vexposition universelle de Paris de 1900.

2 lata po wyjściu zdawał rachunek pieniężny. Jest nad
to ciekawem wiedzieć teraz jakie ceny były płacone te
mu 54 lat, abym nie pozwolił sobie tu ich podać. Pisze
Moszyński: „Wziąłem z kasy Sławudkiej i Ilinieckiej na
kupno koni i na całą podróż 4.700 dukatów, które zmie
nione, dukat po 14 lewów, czynią lewów 65,800. Na kup
no koni wydał lewów 31,550. Miał z sobą pomocnika
koniuszego, Franciszka Świerczyńskiego i kozaków sta
jennych trzech: Harasyma, który poprzednio był w Arabji z Burskim, Szerewerę i Michałka.
Ten ostatni w
1872 roku umarł w Sławucie. Ekspensy przez całą pod
róż tam i nazad było lewów 33,534.
Książe Eustachy Sanguszko był tak zachwycony i
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szczęśliwy z posiadania koni wywodowych, że w ko
respondencjach swoich nietylko wspomina o tych ko
niach, lecz opisuje wypadki podróży Moszyńskiego i
zdarzenia, jakie były przy kupnie koni w pustyni arab
skiej. O Neżdym, gdy wspominał w liście do swego uko
chanego szwagra, generała Mokronowskiego, pisze: „że
nadzwyczajnej piękności“. To miał być ten koń prze
znaczony pod niego, o którym pisał tak energicznie,
jak oryginalnie w instrukcji danej. W drugim liście opi
suje tego konia: „Biały jak srebro, oczy, ogon, grzywa
czarne, co do wzrostu jak największej miary. Trzecie
go dnia po jego przybyciu oralem (pisze ks. Eustachy)
na nim po reitszuli czasem przy ziemi i za nią (zęba
mi) chwytał, czasem zaś, aż pod belki (sufitu reitszuli)
wznosił się". W innym zaś liście, pisze w ośmnaście miesię
cy od daty powrotu Moszyńskiego, dnia 14 juki 1819r„: „Po
chowałem Neżdego, zdechł na kolki w kilku godzinach“.
Do Rzewuskiego Wacława w styczniu 1819 r. pisze
ks. Eustachy: „Prawdę powiem Panu Grafowi, że w na
szym kraju, ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało
o takich koniach arabskich, jakie ja mam“. Powtarza w
tym liście, że z samego Dezertu.
Że były z Dezertu, rzecz niewątpliwa i to zrobiło
wyższość koni, przyprowadzonych w owym czasie, gdy
nikt w Europie jeszcze nie myślał o sprowadzeniu koni
arabskich. Moszyński spełnił dobrze włożony na niego
obowiązek, pomagał mu radą swoją Anglik, Rawson,
pierwszy znawca koni arabskich, osiadły w Alepie, oże
niony z kobietą Arabką, którego piszący tę notatkę o
stadzie, poznał w Alepie 28 lat potem i był przyjmo
wany gościnnie w jego domu.
Zapewne i teraz znaleźć można w pustyni najwyż
sze typy doskonałości rasy arabskiej. Pustynia i cha
rakter arabski są nadto wiekowe i stałe, by się zmie
niały; lecz w naszym wieku, idącym szybkością pary i
elektryczności, nikt nie ma dość wolnego czasu, aby zająć
dwa lub trzy lata życia swego na wynalezienie konia pusty
ni, jak to zrobili Burski naprzód, a następnie Moszyński.
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Og. CWET (Scypion — Rewolucja), nabyły w r. 1902 w Slawucie dla stada
hr. Dzieduszyckiego w Zarzeczu.
(Fotografja robiona w r. 1905, kiedg Cwel miał lal 20).
VHalon CM1 ET (Scypion — Rewolucja), achete en 1902 d Stawuta pour le
haras du comte Dzieduszycki a Zarzecze.
(Photographie prise lorsque Cwet elail age de 20 ans).

Co do dzisiejszego stanu statystycznego stad ks.
Sanguszków, cyfry są obecnie następujące:
a)

b)

W Chrestówce jest:
Kobył stanownych................................. , .
45
„ półkrwi.................................................
4
Stadniny młodej i ogólnej........................
141_____
Zatem razem. .
190 sztuk
Pod Satanowem jest:
Kobył pełnej krwi angielskiej.........................
7
„ półkrwi.................................................
3
,, anglo-arabskich........................................
6
,, oryginalnych arabskich..........................
2
„ arabskich swego chowu.....................
53
„ młodych na stanowne idących ...
17
Stadniny młodej i ogólnej.............................168________
Zatem razem........................................256

Powyższe szczegóły uwydatniają, że wychowanie z
miłością koni arabskich, jest rzeczą rodziny i imienia
ks. Sanguszków, uświęcone przez starania i uczucia czte
rech pokoleń.

r

Roman ks. Sanguszko (autor artykułu) pośród swego siada arabskiego.
(reprodukcja ze zbiorów R. hr. Potockiego).

Le prince Roman Sanguszko (aułeur de Varticle) parmi ses chevauxarabes.
(reproduction, tiróe de la collection du comte R. Potocki).
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Państwowa Stadnina w Janowie Podlaskim. — Klacze arabskie ze źrebiętami na pastwisku.
Le haras National de Janów Podlaski. — Les poulinieres arabes avec leurs poulains.

Le haras National de Janów Podlaski
C est le 31 mal 1919 que les portes da haras de
Janów s ouvraient pour accueillir les premiers chevaux
devant constituer le fond d'elevage renouvele apres la
guerre. C'etait un lot de 67 etalons, poulinieres et poulains, Importes ä Varsovie d’Autriche le 6 avril de la
meine annee, choisis dans un groupe de 176 autres che
vaux de race, lesquels ensuite furent cedes ä des eleveurs particulars. Tons provenaient des haras nationaux
autrichiens, principalement de Radautz qui avail ete
evacue,
Dans ce lot figuraient 5 juments pur-sang et 28 de
demi-sang arabe.
Les annees suivantes on amena ä Janów par voie
d achats et d echanges, effectues au pays et ä l etranger,
des pur-sang arabes provenant des haras de Jarczowce,
de Sławuta, d‘Antoniny, de Gumniska, de Babolna, de
Weil et d lnocencdvor. Le caractere des trois dernieres
souches enumerees a pu etre grandement intensifie, par

Państwowa Stadnina w Janowie Podlaskim.— Og. ALMANZOR (po Athos
od Miecha III), nr. 1909 r. w st. W. ks. Czartoryskiego.
Le haras National de Janów Podlaski. — Vetalon ALMANZOR (par Athos
et Miecha III), ne en 1909 aa haras du prince W. Czartoryski.

les croisements avec des descendants de Fanden elevage
polonais, qui d'ailleurs avail Jans ces haras et rangers
des courants de sang apparentes, grace aux importations
des produits de Feievage polonais dans les haras de
race orientale etrangers, avant la guerre.
Le haras de Janów a pour but Feievage des chevaux arabes pur-sang et demi-sang et des anglo-arabes
pur-sang et demi-sang. Actuellement le cheptel chevalin de Janów comprend: 87 chevaux adultes et poulains
pur-sang arabes, 32 pres-du-sang, 53 demi-sang arabe,
2 anglo-arabes et 46 demi-sang anglo-arabes.
La täche de cette pepiniere est la conservation chez
les chevaux pur-sang arabes du type et des qualites particulieres aux chevaux du desert, en meme temps que
FoJbtention dun exterieur irreprochabłe au moyen de la
selection et d’une methode d'elevage et d'alimentation
rationnelle.
Par ailleurs, on voue ä Janów les plus grands soins

Państwowa stadnina w Janowie Podlaskim.—Og. ABU-MLECH (po Miech I
od Łania), ur. 1902 r. w st. Wl. hr. Dzieduszyckiego. (Padł w r. 1930).
Le haras National de Janów Podlaski.—L'elalon ABU-MLECH (par Miech 1
et Łania), ne en 1902 aa haras du comle W. Dzieduszycki. (Periten 1930),
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Państwowa stadnina w Janowie Podlaskim. — Wybitne klacze arabskie.
Le haras National de Janów Podlaski. - Les eminentes juments arabes.

Kl. GAZELLA II (po Koheilan or. ar. od Abra), ur. 1914 r. w sł. Wł. hr.
Dzieduszyckiego. Matka derbisty Hardego, Elegantki, Frygi II.
La pouliniere GAZELLA II (par Koheilan imp. ar. et Abra), nee en
1914 au haras du comte W. Dzieduszycki, mere de: Elegantka, Fryga II,
Hardy (gagnant du Derby en 1930).

Kl. IKWA (po Koheilan I od Eislera), ur. 1927 r., derbistka 1931 r.,
z pierwszem źrebięciem (po Hardy).
La pouliniere IKWA (par Koheilan I et Elstera), nee en 1927, gagnanle
du Derby en 1931, auec son premier poulain (par Hardy).

KI FRYGA II (po Bakszysz od Gazella II), ur. 1924 r.
La poulinibre FRYGA II (par Bakszysz et Gazella II), nie en 1924.

KI. KOALICJA (po Koheilan IV od Amurath), ur. 1918 r. w st. Radowce
(Ausirja), importowana w 1919 r. Matka Federacji i Konfederacji.
La pouliniere KOALICJA (par Koheilan IV et Amurath), nee en 1918 au
haras aulrichien de Radautz, imporlee en 1919. Mirę de Federacja et de
Konfederacja.

KI. JAGODA (po Koheilan I od Kalina) ur. 1928 r. Derbistka 1932 r.
La puliniire JAGODA (par Koheilan I et Kalina), nie en 1928.
Gagnante du Derby en 1932.

KI. ELEGANTKA (po Bakszysz od Gazella II), ur. 1923 r.
La pouliniire ELEGANTKA (par Bakszysz et Gazella II),
nee en 1923.
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logne, void sept ans, les chevaux eleves ä Janów ont
gagne cinq fois 1‘epreuve du prince Roman Sanguszko,
ie Derby arabe (1‘etalon Hardy, par Ganges I et Ga
zella II, a etabli le record pour chevaux arabes sur
2400 metres en 2‘50“), sans parier d'autres victoires,
non moins honorables,
Dans la liste des haras, dont les sujets ont gagne
le plus de prix dans les courses reservees aux chevaux
arabes, Janów a toujours occupe le premier rang.

Państwowa stadnina w Janowie Podlaskim.— Og. HARDY (po Ganges I
od Gazella II), ur. 1926 r. Derbista 1930 r.
Le haras National de Janów Podlaski. — L’etalon HARDY (par Ganges I
et Gazella II), ne en 1926. Gagnani du Derby en 1930.

ä la selection du materiel d'elevage ainsi qua 1’aptitude
au travail. Les jeunes chevaux eleves ä Janów sont entraines et prennent part aux courses de chevaux arabes, instituees en Pologne depuis 1927,
On s'efforce visiblement ä Janów de ne point perdre
de vue le developpement des qualites essentielles du
cheval arabe: son style, sa parfaite structure, sa sante,
son assimilation alimentaire, son temperament a la fois
vif et doux, son aptitude speciale a recuperer rapidement ses forces apres avoir produit un grand effort,
plutot qu'ä chercher ä atteindre des vitesses plus grandes encore.
Janów estime que les courses ne sont pas destinees
ä permettre d'etabllr des records sensationnels, mais
bien plutot ä fortifier les chevaux et ä faciliter Voeuvre
de selection.
^'observation de ce point de vue, quant ä 1‘elevage
des pur-sang arabes n'a aucunement diminue leur vigueur. II suffit pour le prouver de rappeler que depuis
1'organisation des courses pour chevaux arabes en Po-

Państwowa stadnina w Janowie Podlaskim. — Og. JABCZAK (po Koheilan I
od Dziwoiona) ur. 1928 r„ reproduktor w Państwowem Stadzie Ogierów
Sądowa-W isznia.
Le haras National de Janów Podlaski.- L’elalon JARCZAK (par Koheilan I
el Pziwotona), ne en 1928, elalon ąu depot National de Sądowa-Wisznia.

Le plus eminent representant du courant de sang
de Slawuta, au haras de Janów fut 1‘intrepide Bakszysz
(par Ilderim ar. imp. et Parada). Ce puissant reproducteur a laisse une lignee de descendants nombreuse
et de grande valeur; 14 de ses filles pur-sang et demisang sont encore au haras. Parmi ses descendants masculins viennent au premier plan Fetysz, ne de la jument
Siglavi-Bagdady, tres semblable ä son pere, quoique plus
grand, et le gagnant du Derby Flisak, fils d'Elstera. En
ce moment Janów ne possede pas de poulinieres, ele
vens au haras du prince Sanguszko, ni ä Babolna, mais
les courants de sang de ces pepinieres sont richement,
quoique indirectement, representes chez plusieurs des
poulinieres actuelles.
Babolna d'ailleurs est dignement representee par

Państwowa stadnina w Janowie Podlaskim.— Og. FLISAK (po Bakszysz od
Eislera), ur. 1924 r. Derbista 1928 r.
Le haras National de Janów Podlaski.— L’etalon FLISAK (par Bakszysz
et Eislera), ne en 1924, gagnant du Derby en 1928.

Koheilan I, (fils de Koheilan IV et de Gazal), etalon
de tete du haras. De ce bel etalon, au corps remarquablement large et profond, 14 lilies pur-sang et demisang sont issues et se trouvent a u haras. Parmi celles
ci Ikwa, filie d'Elstera, a gagne les Oaks et le Derby,
Jagoda, filie de Kalina — le Derby et Kostrzewa, filie
de Dziewanna, — les Oaks. Dans sa descendance du
sexe masculin on doit distinguer Junak 11, Jarczak et
le poulain Lowelas, fils d Elegantka, qui semble devoir
beaucoup promettre aussi.
L'heritage d une incomparable valeur de Jarczowce
est represente, pour la ligne masculine, avant tout par
Abu-Mlech (fils de Miech I et de Łania), puis par son
demi-frere Farys II (fils de Miech I et de Sahara). AbuMlech, un magnifique arabe de grand style, a figure
comme reproducteur a Janów, pas assez de temps malheureusement. II n'a laisse que 7 lilies pur-sang et demisang au haras, toutes de premier ordre. Parmi ses fils,
il laut citer un etalon tres regulier, Enver-Bey, fils de
Koalicja.
Farys 11 fut incorpore au haras ä un age tres avance,
et n'y a vecu que deux ans. C'etait un etalon de grande
taille, ä grandes lignes, au style impeccable. II a laisse
au haras 9 lilies, parmi lesquelles quelques unes de pre-
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mier ordre, comme Konfederacja, filie de Koalicja, Krucica, filie de Dora, qui ont bien couru, et la belle Laka,
iille d‘Hebda, aux formes si regulieres. Parmi ses descen
dants, certains manifestent une tendence ä une stature
de membres anterieurs avec sabots diriges en dehors.
Seul Lotos II, fils de Dziewanna, a ete laisse au haras,
et Kaszmir, frere de Laka, remarquable cheval de cour
ses, a temoigne d‘une tres grande classe.
Outre les reproducteurs precites, plus anciens, entre
temps tut utilise Burgas, fils d'Obejan-Szerrak et de Seglaui-Dżedran, Importe d'Arabie en France et de France
en Pologne. II a laisse au haras J.'etalon Golf, fils heureux d'Elstera, et les juments Federacja, filie de Koali
cja et Gawęda, filie de Białogródka, toute deux dun
beau type et de style parfait.
Ganges I du haras d'Antoniny, fils d'Hindostan 11
et de Lezginka, cheval bien charpente, profond, moderamment style, qui a donnę avec Gazella II Hardy,
gagnant du Derby, dont le record est debout jusqu'ä
present, qui n‘a pas ete battu sur le turf, et qui maintenant, comme reproducteur de tete, se fait remarquer
par la vale-ur de ses produits. Sont aussi issus de Gan
ges I, Haszysz, fils de Siglavi — Bagdady, Habanera,

Państwowa stadnina w Janowie Podlaskim. — Og. JUNAK II (po.Koheilan I od Szarża), ur. 1928 r., reproduktor w Pańslwowem Stadzie Ogie
rów Bogusławice.
Le haras National de Janów Podlaski. — JUNAK II (par Koheilan I et
Szarża), ne en 1928, etalon au depót National de Bogusławice.

filie de Hermitka, tres douee en vitesse, 1‘excellente
Horda, filie de Szajka, et le remarquable etalon Hura
gan, fils de Szaruga.
Ont ete aussi employes comme reproducteurs au
haras Flisak, fils de Bakszysz et d'Elstera, Fetysz, fils
de Bakszysz et de Siglavi —- Bagdady, Mazepa II, fils
de Mazepa et de Hajduczka, et dernierement Almanzor,
fils d‘Athos et de Miecha III,
Parmi les poulinieres les plus remarquables sent
celles issues des haras des comtes Dzieduszycki qui
grace ä une heureuse conjecture, ont pu etre acquises
pour la pepiniere de Janów. II faut, en toute premiere
ligne, citer Gazella II, filie de Kohejlan ar, imp. et
d‘Abra, deja agee, mais feconde et vaillante qui a donnę
Elegantka et Fryga, filles de Bakszysz, Jaskółka, filie
de Koheilan I et le grand Hardy, fils de Ganges I; ensuite Dziwa, filie d‘Abu-Mlech et de Zulejma, veritable
joyau, ä cause de sa provenance, sa soeur et sa demisoeur Ferja, filles de Bakszysz, Kahira, filie de Farys II
et Lassa, filie de Koheilan I, toutes deux filles de Zulej
ma, enfin la tres harmonieuse, quoique exigue Dora,
filie de Bakszysz et de Pomponia, toutes represent ant
les courants de sang des anciens haras des Dzieduszycki,
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Państwowa Stadnina w Janowie Podlaskim. — Og. IMPET (po Muezin od
Szarża), ur. 1927 r. Reproduktor w Pańslwowem Stadzie Og. Bogusławice.
Le haras National de Janów Podlaski.— IMPET (par Muezin et Szarża),
ne en 1927, ótalon au depót National Me Bogusławice.

Antoniny est represente au haras de Janów par une
descendance moins nombreuse, mais de premier ordre.
Outre Ganges I dejä eite, il y a Elstera et la progćniture de Kalina, propre soeur de la premiere. Elstera,
filie dlbrahim ar. imp. et de Lezginka, moins gracieuse,
mais bien charpentee est la mere de Flisak, dlkwa et
d'autres. Parmi les filles de Kalina, on doit citer en
premier lieu la petite Dziewanna, filie de Bakszysz et
mere de Kostrzewa qui remporta les Oaks cette annee,
et puis Jagoda, filie de Koheilan I, gagnante du Derby
de 1932, enfin Halina, filie d'Abu-Mlech.
De tout le lot Importe de Radautz la plus remarquable est certainement Hebda, filie d'Hermit ar. imp.
et d'Amurath, jument assez noble qui a engendre le
phenomenal cheval de courses Kaszmir et la pouliche
de reelle valeur Laka, tous deux issus de Farys II, et
aussi la jolie Malaga, filie de Mazepa II.
Malheureusement pour l'elevage, apres un court
sejour ä Janów perissait la Siglavi-Bagdady, filie de
Siglavi Bagdady ar. imp, et de Malta, laissant ses fils
Fetysz et Haszysz et sa filie la precieuse Bajka, filie
d'Amurath III, qui, eile, a donnę la bonne jument Jaga,
filie de Koheilan I, Une troisieme jument de grande

Stadnina państwowa w Janowie Podlaskim.—Og. KOHEILAN I (po Koheilan IV
od Gazal), ur. 1922 r. w st. Babolna (Wągry), importowany do Polski w 1924 r.
Ojciec derbistek z 1931 i 1932 r.: Ikwy i Jagody.
Le haras National de Janów Podlaski. — L’etalon KOHEILAN I (par Koheilan IV
et Gazal), ne en 1922 au haras de Babolna (Hongrie), importe en Pologne en 1924.
Pere des gagnantes du Derby en 1931 et en 1932: lkwa et Jagoda.
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.
Stuletnia aleja topolowa

i wjazd do Państwowej Stadniny Koni w Janowie.

Allee de peupliers cenlenaires el entree au haras National ä Janów.

valeur, provenant de Radautz, c'est Koalicja, idle de
Koheilan IV et d'Amurath, pouliniere dun beau style,
qui outre Enver-Bey, dejä cite, a donnę Federacja, filie
de Burgas, Konfederacja, filie de Parys II, qui a bien
couru, et dernierement deux poulains fils et filie de Fe
tysz, Miecznik et Niezgoda, qui tons deux promettent
beaucoup.
Ces demieres annees on a achete pour Janów
ä 1‘etranger les juments Serenata, filie deDardżiling, etalon, provenant du haras de
Chrestówka, fils de la celebre
Sardine, et Dorinda, (par Dy
namit et Doris), filie de la
propre soeur de Serenada,
toutes deux issues du haras
de Weil, puis Kewa, filie de
Siglavi-Bagdady et de Kalga,
celle-ci du haras d'lnocencdvor. Le pedigree de cette
derniere decele un courant de
sang, provenant du haras des
comtes Branicki ä Białocerkiew.
Les chevaux, eleves presdu-sang arabe, composent un
groupe mo ins nombreux. Les
uns, dans la suite des gene
rations, se rapprochent peu
Ecurie sous
ä peu des pur-sang, les
autres s assimilent aux demisang et augmentent ce con
tingent moins brillant, mais qui forme, au point de
vue de 1‘interet national, cette division du haras de Ja
nów, dont 1'importance capitale est demontree par 1'abondance de la demande de ce materiel, tant pour les
besoins de la remonte que pour ceux des eleveurs particuliers.
Le contingent, Importe de Radautz, a non seulement
servi de base pour la creation du haras de Janów, mais
en quelque sorte aussi d'exemple, car il est incontes
table que la serie des families de type consolide et
durable, comme les Schagya, les Dahoman, les Sheraky,

les Amurath, les Marzouk, les Gidran, etc., presente,
au point de vue de la precision, de la perfection et de
la regular!te des formes, un modele probablement rarement surpasse. Les courants de sang de ces quelques
souches sent reconnaissables ä travers les lignees des
demi-sang ä Janów; cependant le gros du materiel selectionne et multiplie est forme par les Schagya, plus
speciaiement par les „Schagya X", qui sont le plus nom
breux et le plus avantageusernent representes ä Janów,
d une structure irreprochable,
dun dessin tres regulier,
quant aux membres, surtout
les membres anterieurs, remarquables enfin par leur
ossature solide et par leurs
lignes longues et profondes.
Les families les plus precieuses sont formees par la des
cendance des poulinieres
Szajka, Szarża et Szaruga.
L'elevage de l'anglo-arabe a ete inaugure en Pologne
il n'y a pas longtemps. Les
poulinieres pur-sang et demisang anglais sont couvertes
par des etalons arabes. On
prevoit pour les stades futurs
da
la progression de cette pro
Vhorloge.
duction un croisement inverse,
c est ä dire des juments du
type oriental avec des reproducteurs pur-sang anglais, a fin de parvenir peu ä peu
ä fonder, ä 1‘exemple de Veminent Gayot, la race anglo
araba integrale.
Dans le haras de Janów on a a dopte pour regle
d'assurer ä la gent chevaline des conditions coexistence
aussi rapprochees que possible de celles crees par la
nature tout en tenant compte de toutes les indications
de 1‘hygiene moderne.
Les poulinieres et les poulains sont maintenus dans
les prairies ou dans des paddocks spaoieux des 1‘aube
et jusqu'au soir. Pour developper chez les jeunes sujets
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pourcentage des maladies. (Depuis cinq ans on ria note
la resistance au froid, on laisse deliberement ouvertes
aucun cas de scrofules an haras).
ies portes des ecuries meme par un froid intense, ce qui
La fecondite des poulinieres de Janów est consi
a pour effet d'accroitre la robustesse de Torganisme. En
derable. Le pourcent de celles
meme temps, comme on prend
qui sent pleines approche tonso in de desinfecter radicalejours de 80% (la fecondite
ment et periodiquement les
moyenne des juments purecuries des poulinieres pleines
sang arabes, au cours des 14
et des poulains sevres, on doit
annees de 1‘existence du ha
presumer que la force de re
ras, est de 80,097 %; sur 206
sistance ä toutes les maladies
juments saillies il y en a eu
est sensiblement accrue. Afin
165 de pleines).
d'ecarter 1‘action noscive des
II convient de reconnaitre
microbes et des nematodes
que le lot chevalin groupe
nuisibles, on ne fait usage que
actuellement au haras de Ja
d'eau, provenant des puits arnów est de tres grande valeur,
tesiens tres profonds, et dans
aussi bien parce que dans les
tons les yäturages le crottin
veines des pensionnaires se
des animaux est systematiconcentrent les courants de
quement enleve. Enfin, on
sang des celebres haras des
utilise ä tour de role les päDzieduszycki, des Sanguszko,
turages naturels et artificiels,
des Potocki, des Branicki, de
ceux-lä normalement cultries
Babolna,
de Weil et de Raet engraisses, a insi que les
dautz qu‘ä cause de leur type
JANÓW
prairies, oü Ton recolte le
Stajnia ogierów czołowych.
et de leur exterieur fashio
foins, afin de suppleer au
Ecurie des etalons de tele.
nables et de leur remarquable
manque d'elements mineaptitude au travail qu'ils ont
raux indispensables
dans
suffisamment prouvee en prenant part aux courses et en
les terres pauvres en calcaice et peu actives.
gagnant bon nombre des plus importantes epreuves.
IV etat de san te general des chevaux au haras de
Janów est tres satisfaisant, comme le prouve le faible
Franęois Kotowicz.
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EMIR RZEWUSKI

KOHEJLANY

Oß. ADSGAB, rodu ffedzdg KuhuHun AdZue, imporlomung przez Ju!/uezu hr. Dzieduazgckiego u, 1*^ r.;
sprzedani/ do austriackiego stada państwowego w Radowcach w 1846 r.
(reprodukcja z obrazu Juliusza Kossaka).
Uetalon ADSGAR, de la familie Nedżdy Kuhailan Adżus, importe par le comte Jules Dzieduszycki en 1845.;
uendu pour le haras national autrichien de Radautz en 1846.
(reproduction d'un tableau de Jules Kossak).

Dzieci morza i wiatru! oblubieńce bojów!
Wy trony najezdnicze beduińskiej stawy,
Klacze dzielne i drogie, rumaki zuchwale,
Witam was, Kohejlany, ozdobo pustyni!
Niech Hindostan djamentem Golkondy się chwali,
Niech szczycą się perłami nadbrzeża Bahreinu,
I Kaszmiru doliny, i laki Lahoru
Niech się pajęczyn tkaniem pysznią w miękkich szalach;
Szam — róży pięknolicej niech słynie balsamem
l piżmo niech serajów nawonia haremy,
Niech Sumbul się z warkoczem ślubi odaliski,
Z liiją piersi dziewiczych niech pieści się perlą;
Niech stroją szachów czoła skamieniałe iskry,
Niech i Liban wspaniały Cedrami się wieńczy,
Szyrazu wina myślom niech leją wesele,
Niech bulbul wdzięcznym głosem Hadramant zachwyca.
Lecz ja, syn wolnej ziemi i nędznych namiotów,
Wzgardzający bogactwy i rozkoszą świata,
Ja, miecza wychowaniec i dziecko najazdów,
Wam śpiewy me poświęcam, lube Kohejlany!
O pustyni kochana! Ojczyzno wolności!
Bułat, dzida i rumak — to są moje skarby.
Wdzięczne ku nim me serce w nich wszystko odkrywa.
Witam was, Kohejlany, ozdobo Nedżadu!
Tak! Wy, natury całej wdziękiem ustrojone,
Toczycie falę złotą po bokach świecących,
A srebrzyste strumienie na śnieżystej sierci
Płyną nurtem niestałym, prowadzone słońcem.

Dla was lekkości swojej zrzekły się gazelle,
Sprężystości wam jeleń odstąpił potęgi,
Wąż was dziwną gibkością obdarzył wspaniale
I lew serca mężnego udzielił zalety.
Oko wasze tak czarne, jak posępna chmura;
Wzrok — gdyby błyskawica, spojrzenie — jak piorun;
Parskanie — gdyby burza, rżenie — gdyby gromy,
Nozdrza toczą płomienie i bałwany dymu.
Niestrwożone książęta, królowie przestrzeni!
Wam łowy są rozkoszą, krwawe boje — państwem,
Dla was chrząst sahajdaków i mieczów szczęk ostrych
Jest ulubionym dźwiękiem i wtórem dzielności!
Was wstrzymaćby nie mogła dzid strasznych gęstwina,
Strwożyć was nie jest zdolna chmura strzał lecących;
Drzewca na waszej piersi łamią się zbyt kruche;
Burzą waszego pędu odganiacie strzały.
Wam, dumne wiatronogi, zwycięzcy wyścigów,
Wam, tarcze piersi naszych, wojenne postrachy,
Beduińskie są śpiewy wiecznie poświęcone!
Was dzieje nasze sławią i powieści wieńczą!
Przypisy:

Emir Rzewuski poświęca ten wiersz, pełen emfazy wschodniej,
Kohej łanom, rasie koni Nedżd u Beduine w. Porównania utrzymane
są w stylu poezji arabskiej, nie znającej miary w chwalbie dla koni.
Bahrein —- wyspy, słynne z ławic perłowych.
Kaszmir i Lahor — miejscowości, słynące wyrobem szalów,
Szam, czyli Bagdad — olejkiem różanym, Szyraz — najlepszem
winem.
Bulbul — słowik.
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SZRENIAWA

HERMIT
,,Hermit", etalon arabe, importe de Bombay (Indes) en 1910 par
le comte Ladislas Dzieduszycki; 1’influence de ce reprodudeur sur l'ele\age
du cheval arabe en Pologne. Descendence d’Hermit.
ze Wschodu, W sferach hodowlanych uważany jestem za anglomana, a jednak siedzi we mnie i siedziało od dziecińtwa zamiłowanie do araba; zacząłem więc się dopytywać hra
biego o stado i reproduktory, jakimi się posiłkuje, a dysputując
zacząłem mocno wpływać, by jednak w jakiego importa dużej
wartości stado zaopatrzył. Hrabia Dzieduszycki przyjął to życz
liwie i powiedział, że postara się kategorycznie o wywodowego
araba, o którym dawno już myśli, a w rok później, jeżeli mnie pa
mięć nie myli, podjął wyprawę do Indii i w Bombay‘u zakupił dla
siebie i stad rządowych austriackich pięć ogierów.

Najlepszym ogierem, który w obecnem stuleciu przed wojną
został importowany ze Wschodu, był bezsprzecznie Hermit, zaku
piony w Bombay‘u w roku 1910 przez Władysława hr. Dziedu
szyckiego,
Nabyciu Hermita towarzyszyły następujące okoliczności, opi
sane przez W. hr. Dzieduszyckiego w wspomnieniach z po
dróży w „Rolniku“ z 1910 r.: „Bogowie indyjscy nie pozwolili
na to, abym tylko z czterema końmi powrócił do Europy, bo
przyjechał mój dobry znajomy i sportsman z zawiadomieniem, że
Hermit jest na sprzedaż, ogier, którego widziałem na torze i któ
ry pierwszego już dnia zwrócił moją uwagę pięknością swoją. Ura
dowany siadłem prędko do automobilu i pomknąłem do stajni wy
ścigowej, w której stał Hermit. W dwóch słowach przybiłem ce
nę i w ten sposób dostałem najlepszego konia z moich importów.
Og'er ten znakomity, który powinien w mojem stadzie zrobić epo
kę, bo przy pięknych kształtach i wielkim typie araba, w bombajskim kalendarzu wyścigowym jest bardzo dobrze opisany, jest
zwycięzcą kilkunastu biegów i o bardzo dobrym fundamencie' .

Hermita, wielokrotnego zwycięzcy w Bombay u, nie chciano
mu za żadne pieniądze sprzedać, aż dopiero na krótko przed odej
ściem okrętu zziajany pośrednik wpadł do hrabiego z wiadomo
ścią, że nareszcie zgnębił właściciela konia, że go sprzedaje, nad
to, że trzeba zaraz jechać i kończyć, bo się może cofnąć. Hr,
Dzieduszycki pośpieszył wtedy ucieszony, dobił targu i konia na
tychmiast na okręt zaprowadzono, a po załadowaniu, szczęśliwie
przebywszy uciążliwą drogę, Hermit do Jezupola dojechał ,
Hermit stanowił w 1910—12 r. w Jezupolu, dokąd przysyłali
swe klacze Tadeusz hr, Dzieduszycki z Zarzecza i Witold ks.
Czartoryski z Pełkiń, — z początkiem zaś 1912 r. został sprzedany
na reproduktora do austrjackiego stada w Radóweach.

Według opinji ówczesnych znawców — Hermit -— maści
gniadej, nakrapianej siwizną — był koniem wysokiej klasy, po
krojem przypomniał małego konia pełnej krwi; typowa głowa, długa
szyja, dobra łopatka, piękna linja krzyża i zadu, nogi doskonałe
suche o grubej kości — składały się
na budowę bez zarzutu. Ruchy prawi
dłowe, nadzwyczaj elastyczny. Łagod
ny temperament.
Wzmiankę o Hermicie i jego po
tomstwie znajdujemy we wspomnie
niach p. Wacława Szczypiorskiego,
znanego hodowcy z Lubelszczyzny.
Miał ort sposobność poznania Włady
sława hr. Dzieduszyckiego na Wysta
wie Rolniczej w Częstochowie w
1909 r., na którą, poza hodowcami z
Kongresówki. Zarząd zaprosił do jury
w dziale koni także hodowców z pod
austrjackiego i niemieckiego zaboru.
Pan Szczypiorski pisze: „...bardzo by
łem szczęśliwy, że poznam hodowców
z za kordonu i między nimi właści
ciela stada w Jezupolu Władysława
hr. Dzieduszyckiego... Od tych czasów
dużo się zmieniło, a w pamięci zosta
ły jaknajmilsze wspomnienia, między
innemi z tych wspomnień, W. hr. Dzieduszycki z Jezupola przyszedł mi na
myśl i zawsze przychodzi, ile razy zo
baczę córki Hermita, lub jego wnuki,
zbierające laury na wyścigach arab
skich. Wyniki tych koni cieszą mnie
z tej przyczyny, że wówczas mocno
namawiałem hr. Dzieduszyckiego do
zaimportowania oryginalnego ogiera

Og. HERMIT or. ar., importowany

z

Indji w r. 1910 przez

Władysława hr.

polu, sprzedany w r. 1912 do austriackiej stadniny w Radowcach.
Uelalon

HERMIT,

vendu en 1912

imporU des

pour le haras

Indes en

aulrichien

Dzieduszyckiego dla

1910 par le comie Ladislas Dzieduszycki pour son
de

Radautz;

stada w

Jezu

Dziadek derbisty Kaszmira.

grand pere de Kaszmir,

gagnant

haras de Je™P° ’

du Derby

en

1
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Zadania hodowli konia arabskiego
w świetle rodów i rodowodów jego ojczyzny
,,Les problemes de l'elevage du cheval arabe au point de vue des families et
des cerüficats geneahgiques, existant dans sa patrie”. Aperęus sur l'elevage et /es certificats genealogiques des chevaux du desert arabe. Signes distinctifs des families et
leurs differences notoires. Tables de provenance et des families des chevaux du de
sert, d'apres K. Raswan. Directives et buts de l'elevage en Pologne.

Og. MUNIGHI-HEDADZI, własność p. Faraona w Beyrułh.
L'etalon

MUNIGHI-HEDADZI,

propriete de Mr. Faraon

ä

Beyrouth.

Og. KARTOUM imp. franc, ze stada Pompadour. Właściciel R. ks. Sanguszko.
(typ Munighi).
U (Halon KARTOUM, importe de France du haras de Pompadour. Propriete du
prince R. Sanguszko. (type Munighi).

EL-N ACERI
Podajemy tu luźne wyjątki z prac
orjentalisty Perrou, opisującego dzieje
Egiptu. Perrou w poszukiwaniach swych
korzystał z różnych starych źródeł arab
skich, z których przytacza ciekawe wia
domości o koniach arabskich i wyścigach
w Egipcie w XIV stuleciu naszej ery.
El-Naccri — Extraits choisis des
ouvrages de Perrou, orientaliste franęais
qui puisait ses informations concernant
les chevaux arabes et les courses en
Egypte au XIV siecle de sources arabes
de Vepoque.
Najznaczniejsze zakłady hippiczne, jakie kiedykolwiek na
wschodzie egzystowały, datują się z czasów panowania El-Nacera 1);
on był ich fundatorem, on, najpierwszy hippolog swego czasu i na j pasjonowańszy lubownik koni.
Za przykładem tym poszli wszyscy emirowie, gubernatorowie
wszystkich do Egiptu należących prowincyj, na których stare się
sprawdziło przysłowie arabskie, które powiada: „naród wstępuje
w ślady swych książąt".
El-Nacer, pełen zapału i chęci jak najlepszych, uszlachetnięx) El-Naceri, albo En Nazir, panował w Egipcie w okresie
1290—1341 r. naszej ery. Rządy jego były rozumne i dobroczynne
dla kraju.

niem rasy koni arabskich się zajmował. Założył on stadniny rzą
dowe, rycerskie wprowadził zabawy konne i wyścigi wspierał aż do
rozrzutności nieomal i do nich zachęcał. Przy każdych wyścigach
sam zawsze był przytomnym i sam żywy w nich brał udział.
Poprzestając na tym wstępie, przechodzę do podań arabskich,
które, jako wyciąg z ogromnego dzieła Markiziego2) pod tytułem;
„Historyczny opis Egiptu i miasta Kairo", w trzech foljałach, jako
manuskrypt arabski, w księgozbiorze narodowym się znajduje.
Z dzieła tego pokazuje się, iż rozdział pod tytułem: „El-Naceri",
0 znajomości koni i weterynarji końskiej traktujący, w owych cza
sach opracowanym i napisanym został, kiedy wiadomości hipiczne
na najwyższym szczeblu rozwoju stały i że dzieło to nam hipologję
Arabów w czasie jej punktu kulminacyjnego przedstawia.
Przedewszystkiem czytelnikom naszym zamierzam przedstawić
obraz konnych zabaw rycerskich, festynów i ćwiczeń wyścigowych,
jakie przed 5 do 6 wieków na wschodzie miejsce miały; chcę dalej
dać obraz zarządu stadnin rządowych, by okazać, jaką wartość już
naówczas panujący Egiptu kładli na hodowanie koni.
Wyścigi konne od dawna już w Egipcie istniały, jako zwyczaj
1 uroczystość; od czasu zaś panowania Toulonnidów dynastji od
bywały się one z wielką okazałością wobec licznych widzów. Za
panowania Komarawieha, drugiego Toulonnidy, w końcu 9-go stu2) Markizi Abul Abbas Achmed ben Ali (1364—1442) — wy
bitny historyk arabski. Mieszkał w Kairze; napisał wielkie dzieło
p. t. „Napomnienia i rozmyślania o historji terytorjów i pomników“,
zawierające his tor ję i geograf ję Egiptu. Dzieło to ogłoszone zo
stało drukiem w Kairze dopiero w roku 1854.
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Nie mam bynajmniej zamiaru udowadniać, że legenda o pię
ciu klaczach Proroka jest prawdziwą. Faktem jednak jest, że pod
stawą rodowodu konia arabskiego jest utworzenie pięciu rodów
zasadniczych, a więc: Kuhajlan, U'Bajan, Saklavi, Hamdani i Had
ban. Beduin uznaje tylko ród i wartość hodowlaną klaczy. Ogie
ra uważa za ,,malum necessarium", nie jeździ na nim i trzymać
go nie lubi, bo mu sprawia kłopot na stepie.
Beduini w dawnych czasach, jako zasady hodowlanej, prze
strzegali bezwzględnie reguły niekrzyżowania rodów, a nawet i
maści. Źrebak nazywa się po matce, to znaczy dostaje jej ro
dowe nazwisko. Tradycja wartości matki utrzymuje się długo w
legendach i opowiadaniach danego szczepu, który klacz taką sła
wną wychował. Ponieważ dawniej każdy szczep Beduinów ho
dował swój odrębny ród koni, wytworzyły się z czasem znaczne
różnice w typie danego rodu. Dążenie zaś Beduinów do nietrzymania dużej ilości ogierów, spowodowało chów w bliskiem pokre-

Kl. KASSYDA, ur, tu

Gumniskach. Właściciel K. ks. Sanguszko.
(typ Hadban).

La jumenl KASSYDA, nee ä Gumniska, propriete da prince R. Sanguszko.
(type Hadban).

Rozbieżność sądów o wartości hodowlanej konia arabskiego
dała mi impuls do napisania, jakgdyby dalszego ciągu — „Pod
namiotami Beduinów",
Wydaje mi się, że najważniejszą rzeczą dla hodowcy jest
pojęcie rodowodu. Dla każdego jasnym jest rodowód konia peł
nej krwi. Natomiast rodowód konia arabskiego zdaje się być za
gadką. Po części jest to nawet słusznem. Rodowód bowiem ara
ba czystej krwi w Europie nic nie mówi, jedynie we Francji, gdzie
są już oddawna wyścigi arabskich koni, ma się tę korzyść, że
wziąwszy do ręki rodowód, można się zorjentować o dzielności
przodków, analogicznie do konia pełnej krwi. W innych krajach
Europy, gdzie wyścigów niema, rodowód konia arabskiego nic nam
nie tłumaczy. Tę właśnie kwestję chciałbym wyjaśnić na podsta
wie badań moich na Wschodzie, i w jaknajbar dziej przystępnej
formie podać do wiadomości ogółu.

lecia po Chrystusie, odbywano je corocznie. W opisie tychże zaw
sze tylko mowa o wybornych, doskonałych koniach, nigdzie jednakże
z pewnością rasy nie oznaczają. Za panowania iBeibara, 1.270 po
Chrystusie, rozdawano na wyścigach szaty honorowe, 1.700 współza
wodników otrzymało nagrody, a 1.200 koni w podarunku rozdano; ale
i tutaj nie maisz jeszcze wzmianki o tern, czy bieguny były rasowe.
El-Naceri dopiero pierwszym jest sułtanem, który rzeczywiście
i w ogromnym rozmiarze konia rodu arabskiego nad brzegami Nilu
usadowił, wskutek czego, jak też i wskutek starań sułtana El-Barkouk, wyłączna w Egipcie powstała rasa.
El-Naceri namiętnie się kochał w koniach arabskich. Nabywał
on takowe od Arabów pokolenia Beni Mouhanna, Beni Fadl 1 in
nych, jako też od wszystkich pokoleń syryjskich, zamieszkałych
naówczas od morza Śródziemnego aż do Damaszku, Bagdadu, Maucel (Mossul) i Basrach, przez które obecnie pokolenie Anazehów
się przeciąga. Pokolenie Beni Mouhanna było oddawna już najpotężniejszem pomiędzy pokoleniami beduińskiemi w Syrji; pocho
dziło ono z tej samej familji co i Beni Fadl, obydwa bowiem są
pochodzenia Taiidyjskiego z Nedjd, które przed trzema stuleciami
do Syrji wywędrowały. Mouhanna, którego imię w jednem z tych
pokoleń się sukcesyjnie utrzymało, był synem Fadla, ojca familji
Beni Fadl.
El-Naceri traktował Arabów nader wspaniałomyślnie i wysoko
ich poważał, stąd też zupełnie ich sobie ujął, zwłaszcza, że im ko
nie w ich cenach nieomal bajecznych odkupywał. Skutkiem tego
było, że Mouhanni, jako też i wszyscy inni Arabowie, wszelkich do
kładali sił, by się postarać o konie najszlachetniejszej krwi (Atik,

Og.

NIBEH, ojciec

Nedjari’ego,

importowany do

Fidan Beduinów
L’etalon

NIBEH,

pere

de

Nedjari,

bćdouins Fidan)

Francji

z Arabji od

(iyp Hadban).
imporle

en France d'Arabie (des

(type Hadban).

w liczbie mnogiej A tak zwanych) i gdze takowe znaleźli, kupowali
je bez targu po ogromnych sumach. Masy Arabów przyprowadzały
Mouhannom konie najszlachetniejszej, najczystszej krwi. Tym spo
sobem znów ci wielkie sobie skarbili względy u sułtana i wysoko
byli poważani.
Mniej daleko od koni arabsk ch lubił El-Naceri konie barkahskie, dla tego ich mało nabywał, a jeżeli jakie kupił, to tylko na
to, aby je obcym darować emirom. Ze swych Mouhanna koni za
szczycał tylko emirów najwyższej rangi i swych najzaufańszych po
wierników. El-Naceri doskonale się znał na koniach; znał on nie
tylko wszystkie wady końskie, ale także pochodzenie każdego konia
swego, nawet nazwiska tych wszystkich, którzy mu konie dostawiali,
i ile za każdego dał konia — pamiętał. Niedługo na całym wscho
dzie El-Naceri był znanym i zewsząd jemu konie sprowadzano; jed
nego w Arabji nie było plemienia, od któregoby on kilku najlepszych
ich koni nie był kupił, a płacił konia po 10 do 20, a nawet 30 ty
sięcy -drachm, ceny, które po 1.500 mi tkał ów złota wypłacał, nie
licząc w to jeszcze podarunków, jakie im w sukniach kosztownych,
cukrze i t. p. dawał.
Pasja tego księcia do takiego dochodziła stopnia, iż jego
Kerim-el-din (zarządca dóbr prywatnych księcia) po mil jon drachm
dziennie często wypłacał. Mouhanna — konie płacił po 60 do 70
tysięcy drachm, klacze przychowowe po 80 do 90 tysięcy drachm.
Za córkę klaczy El-Karta zapłacił 100.000 drachm; którą to sumę
5.000 mitkalami złota wypłacił, a w podarunku majętność jedną
w Syrji dodał.
Najkosztowniejsze konie z największą dozorował pieczołowi-
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Powtórzenie w tym samym rodowodzie tej samej nazwy kil
kakrotnie nie oznacza bynajmniej, żeby to miał być ten sam koń,
ale znaczy tylko, że to był koń tego samego rodu, co jednak
z drugiej strony nie wyklucza możliwości bliskiego pokrewień
stwa, a nawet rodzeństwa. W miarę jednak rozrostu ilościowe
go tak szczepów Beduinów, jak i koni, poczęli Beduini dodawać
do nazwy rodowej jeszcze nazwę dodatkową na pamiątkę jakiejś
sławnej klaczy lub ogiera, przez dany szczep bardzo cenionych.
W ten sposób rody rozpadły się na liczne rodziny, które z cza
sem utrwaliły w sobie różnice typu, po dzień dzisiejszy przebi
jające się tak, że nawet europejczyk, przebywający kilka mie
sięcy wśród Beduinów, potrafi je rozróżnić. Jako przykład po
dam kilka takich opowiadań.
Przed stu mniej więcej laty miał w Nedżdzie szeik Muthea

Og. FETYSZ (po Bakszysz od Siglavi-Bagdady) ur. 1924 r. w stadninie
państwowej w Janowie Podlaskim.—Państwowe stado ogierów w Sierakowie.
(Typ Saklävi).
L’etalon FETYSZ (par Bakszysz et Siglavi-Bagdady), ni en 1924 uu ka
raś National de Janów Podlaski. — Depdt d'etalons ä Sieraków.
(Type
Saklaai).

wieństwie, to zaś uposażyło konie arabskie w taik wielką zdol
ność przelewania typu na potomstwo, jakiej żadna inna rasa, wy
produkowana w innych warunkach, nie posiada.
Dlatego też w dawniejszej hodowli europejskiej araby tak
wielką odegrały rolę, i tak bardzo były poszukiwane i cenione.
Aby to zupełnie przejrzyście wykazać, podaję teoretyczny wzór
rodowodu, klasycznego w pojęciu Beduina.
Kuhajlan

A i o u z

Kuhajlat A j o u z

Kuhajlan
Said

Kuhajlan
Ajouz

Kuhajlat
Ajouz

Kuhajlan
Zark a

Kuhajlat
Said

Kuhajlat
Said

Kuhajlan
Ajouz

Kuhajlan
Ajouz

Kuhajlat
Ajouz
Szeikha

Kuhajlan
Said

Kuhajlat
Ajouz

Kuhajlat
Ajouz

Kuhajlan Said

Ogier rodu SAKLAVI. (reprodukcja z dzieła „Der Araber und sein Pferd""
K. Raswana, zbiór „Unsere Pferde“ Nr. 57j
L’etalon

de la

familie

Araber und sein

SAKLAVI.

Pferd""

de

(typ Saklavi).

(reproduction

K. Rdswan,

tirie du

collection

livre „Der

„Unsere Pferde“

Nr. 57). (type Saklavi).

tością, a jeżeli który z tychże wadę jaką dostał, albo się zestarzał,
odosobnią! go natychmiast do stajen koni wyranżerowanych.
Ogiery najlepszej krwi, których pochodzenie jak najdokład
niej znał, w jego tylko obecności do klaczy puszczano i kontrolę
stanowienia jak najakuratn;ejszą prowadzono. Tym sposobem
w krótkim czasie przyszedł do znacznego dochowku tak, iż nie po
trzebował już koni z dalekich krain kupować i sprowadzać, ale ich
nie miał jeszcze na pozbycie. Tern samem wznosili się także i sami
Mouhanni w majątku i znaczeniu; posiadłości ich powiększyły się
niezmiernie, stali się nieomal potęgą, a co do liczby, znamienitym
od wszystkich innych szczepów arabskich wysoce poważanym
szczepem.
Stajnie i stadniny sułtana El-Naceri doszły blisko 3.000 najwyszukańszych koni. Stadniny te przeglądał on corocznie, a jedno
roczne źrebce w jego obecności znanronem jego piętnowano, a ujeż.
dżanie młodych koni powierzał sam najbieglejszym arabskim koniu
szym. Większą część przychówku swego rozdarowywał swym kacy
kom, dodając sam osobiście oznaczenie, pochodzenie i wiek konia
darowanego. Tak samo z największą nieomal pedanterją zachęcał
emirów do trenowania koni i rady do tego stosowne im dawał; a każ
dy z emirów jego musiał 4 konie trenować. Swemu nadkoniuszemu,
emirowi-akor, polecił ażeby tenże pewną ilość koni trenował, że
by pracę tę pierwej od innych emirów uskutecznił, ale żeby o tern
nikt nie wiedział. Dzień do wyścigów był wyznaczonym. W dniu
tym przyprowadzono także i konie sułtana, ażeby z końmi innych
książąt poszły w zawody. Wszystkie owe tajne przygotowania dla
tego tylko poczyniono, ażeby czasem który z koni emirów nie

odniósł zwycięstwa nad koniem sułtana; takiej klęski sułtan by
nie zniósł; każdy bowiem, chociażby i najmniejszy, godność jego
monarchiczną obrażający pozór, był mu nieznośny.
W hipodromie Kabaku sułtana corocznie wielkie bywały wy
ścigi w obecności sułtana, na które emirowie z swemi wyćwiczonemi i trenowanemi biegunami licznie się zjeżdżali. Zwykle naj
mniej 150 koni na wyścigi sprowadzano. Emir Katloubara EiFakri, miał razu jednego ciemmno-gniadego ogiera, który przez
trzy po sobie następujące lata najlepsze egipskie bieguny na wiel
kich wyścigach wyprzedził i zwycięstwo nad niemi odniósł. Razu
pewnego przysłał emir Mouhanna swego ogiera, z oświadczeniem;
„jeżeli biegun ten wszystkie bieguny egipskie zwycięży, stanie się
sułtana własnością; jeżeli zaś ulegnie, mnie niechaj będzie ode
słanym. Proszę jednakże, aby się nikt inny, prócz Beduina tego,
który go przyprowadził, na nim nie ścigał“, El-Nacęri udał się na
pole do wyścigów wytknięte, w towarzystwie dwóch synów emi
ra Mouhanny, Mouca i Soleimana. Meta była wytknięta, stanęły
bieguny, a między niemi i ogier Mouhanny, a na nim Beduińczyk
bez siodła, przybrany tylko w koszulę, a na głowie takieh z płót
na. Dano znak, bieguny ruszyły. Ogier z Beduinem wyprzedza,
reszta biegunów zostaje za nim aż do mety, którą dojechawszy
Beduińczyk, sparował ogiera, podjechał do sułtana i zawołał;
„zwycięstwo zupełne! Tobie dzisiaj palma Mouhanny się należy!“
Sułtan niezadowolony, że konie jego uległy, zakazał odtąd konie
swe trenować, emirowie jednakże tego nie poprzestali.
El-Naceri umierając, zostawił w swych stajniach 4.800 koni
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Beduinów sławną klacz kasztanowatą rodu Kuhajlat Ajouz i na
zwał ją „Szeilkha“. Od tego czasu wszystkie jej córki otrzymy
wały już nazwę: „Kuhajlat Ajouz Szeilkha". Ogiery jednak z jej
rodu pochodzące, musiały nadal zadawalać się rodową nazwą
„Kuhajlan Ajouz", bez dodatku zaszczytnego przydomku „SzeikhaV
U Ruala Beduinów jeden z szeików wychował wspaniałego
ogiera skarogniadego, który odznaczał się nietylko dużym wzro
stem, ale i nadzwyczajną siłą i doskonałą kością; zalety te prze
kazywał potomstwu bardzo silnie. Koń ten pochodził z rodu
Kubajłanów. Sze'k dał mu nazwę: „Abu-Urkub", co przetłuma
czone na polski znaczy: „Ojciec stawu skokowego". Inny znów
szeik zdobył na szczepie nieprzyjacielskim gniadego Kuhajlana,

KI. NUBIA

(po

Mazepa

II od Fantazja) — typ U'Bajan.

Właścicieli

hodowca R. ks. Sanguszko.
La jument NUBIA

(par

Mazepa

Eteveur el proprielaire:

Ogier typu U'BAJAN (reprodukcja z ilustracji dzieła ,,Der Araber und
sein Pferd“ K. Ruswana, zbiór „ Unsere Pferdezeszyt Nr. 57).
Type U’BAJAN (reproduction d’une illustration de ,.Der Araber und sein
Pferd“ par K. Raswan, collection „Unsere Pferde11

Nr. 57).

i przeszło 5.000 wielbłądów rasy szlachetnej, źrebaków w to nie
licząc.
Arabowie posiadają także dzieła zoologiczne, które bynaj
mniej nie są systematycznie uporządkowane, ale raczej w sposób
słowników opracowane są.
Najsławniejszetn dziełem arabskiem hist orj i naturalnej jest
napisane przez El-Pamiri; jest to praca, w formie alfabetycznej, pod
tytułem: Kitab haiat el-haiwan, czyli: „Książka o życiu zwie
rząt“. Prawdziwe nazwisko autora tegoż dzieła jest Kemal-el-diu
(uzupełnienie wiary); El-Damiri jest jego przydomek, od wsi egip
skiej Damirah, miejsca jego urodzenia. Przy każdym rodzaju zwie
rząt przytacza autor swe zdanie i zdanie arabskich zoologów i
uczonych, którzy przed nim żyli.
Nie od rzeczy będzie przytoczyć tutaj z dzieła tego wyjattek, w którem El-Damiri o koniu mówi.
KOŃ — FARAS.
Wyraz: Faras (koń), oznacza tak ogiera, jako i klacz. Pro
rok nazywał nim tylko klacze.
Według Ibn el-Sikkit nazywano jeźdźcem każdego, który ma
zwierzu kopytkowym, t. j. na koniu, mule lub ośle jeździł. Inne
go zdania jest Ibn-Akil, który mówi: „tego jeźdźcem nie nazy
wam, który na mule lub ośle jeździ“.
Arabowie powiadają, iż pierwiastkowe koń w stanie dziko
ści żył, i że Ismael był pierwszym, który pysznego zwierza tego
dosiadł.
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a poznawszy jego wielkie zalety, nazwał go: „Abu-Dzinoub", co
znaczy: „Ojciec z dalekich stron“. W dalszej hodowli dodawa
no klaczom z rodu Kuhajlan, pochodzącym od tego ogiera, dodat
kową nazwę ojca, z tą różnicą, że klacz otrzymywała nazwę:
„Kuhajlat Um-Urkub" lub „Kuhajlat Um-Dzinoub“, co znaczy.
„Matka stawu skokowego“ lub „Maika z dalekich stron“. Nie
które rodziny tak się rozmnożyły, jak np. „Dahman", że Beduini
przestali przy nazwie konia dodawać nazwę rodu, poprzestając
tylko na samej nazwie dodatkowej. Dopiero zapytany, jak brzmi
w całości nazwa konia, dodaje z uśmiechem politowania: „Natu
ralnie, że jest on sławnego rodu...“ i wymienia ród, do którego
koń należy.
Z biegiem lat utrwalające się typy danych rodów i rodzin
tak zasadniczo zaczęły się różnić od siebie, że nawet krzyżówki
pomiędzy rodami niektórymi ujemne dawały rezultaty. Najbardziej
nie nadaje się do krzyżówki „U'Bajan“ i ród ten z każdym in
nym źle się łączy, pomimo że sam jest, jako taki, harmonijny,
w połączeniu z innymi rodami, najczęściej powoduje exterieurowe dysproporcje.

Pomiędzy końmi arabskimi są dwie rasy, czyli dwa główne
oddziały: koń Atik, t, j, czysty, czystej krwi, i koń Hedija, t. j,
krwi mieszanej, mieszaniec, które się najwięcej tern różnią, iż Berzaun, czyli koń ra,sy nieznajomej, niemający w sobie nic krwi
arabskiej, grubsze nogi ma aniżeli Faras, czyli koń szlachetnej ra
sy, i że nogi u konia czystej krwi delikatniejsze i mocniejsze, a
w skutek tego i cięższe są, aniżeli nogi Berzauna. Ostatni większe
udźwignie ciężary, aniżeli Faras; lecz w to miejsce koń czystej
krwi szybciejszy jest.
Koń szlachetny jest wyobrażeniem gazeli, Berzaun zaś kozio
rożca.
Atik jest koniem, którego ojciec i matka Araby. Zowią go
Atik (t. j. wolnym, uwolnionym, oczyszczonym) dlatego, iż nie ma
żadnej wady poniżającej. Ten sam przydomek Atik nosi także
Kabah, t. j. przybytek świętości w świątyni Mekka, dla tego, iż
go żadna dotąd ręka obcego monarchy hańbą poddaństwa nie
splamiła, iż go dotąd żaden jeszcze król, żaden zdobywca w swej
mocy nie miał.
Hedjinem zowią konia, którego ojciec Arabem, matka zaś
obcej, t. ). niearabskiej jest rasy. Hedjinem zowią także człowie
ka, którego ojciec wolnym jest, a matka niewolnicą. Moukriffem
zaś jest koń, którego matka z arabskiej jest krwi, a ojciec nie
Arab. Narl czyli Naril, t. j. podły, brzydki koń, w którym nic krwi
arabskiej nie masz.
Koń czystej krwi miał po wszystkie czasy ogromną wartość,
a Arab zawsze się wzbraniał konia swego sprzedać lub z nim się
rozłączyć.
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klavi —■ to miały być konie bojowe, rzucające się w wir walki
bez trwogi, szybkie w ataku i pościgu. Hadbany — o łagodnym
temperamencie, wytrwałe. UBajany zaś odznaczać się miały
szybkością i zwrotnością niebywałą, specjalnie były cenione do
polowań z chartami.
Jak mówi podanie: młodzieniec starający się o względy czar
nookiej Beduinki, chcąc jej ofiarować tradycją uświęcony upomi
nek: pęk strusich piór ze schwytanego na stepie żywcem strusia,
dosiadał, wybierając się na takie łowy, klaczy rodu U'Bajan.

Klacz SAHARA, Gumniska — hjp Hamdani Semrie
Lii jumenl SAHARA ä Gumniska — type Hamdani Semrie.

Natomiast naogół dobrze się krzyżują między sobą: „Kuhajlany", „Hamdani" i „Hadban". Czystego „Sak'Iavi“ nie widziałem
u Beduinów, natomiast domieszkę tego rodu zawsze można rozpo
znać przez wysubtelnienie szlachetności, ale też przez wystąpie
nie często niepożądanych cech, jak bardzo cienkie i delikatne pę
dny, okrągłejsza kość, tendencja do mniejszego obwodu i słabiej
zarysowanego kłębu.
Tradycja z ust do ust podawana i z pokolenia na pokolenie
przekazywana, inne zalety każdego rodu podaje, i tak: Kuhajlany —■ to konie wierne, wytrwałe i bojowe; Hamdani z niebywałą
odpornością znoszące trudy dalekich marszów, zadowalające się
byle jakiem pożywieniem i niespadające z ciała; zaś wyniszczone
głodem i trudami bardzo prędko mają przychodzić do siebie. Sa-

Wyjątki z pamiętnika Wacława Se
weryna hr. Rzewuskiego, (zwanego „Emir
Tadzel-faher Abd-el niszem): „Sur les
chevaux orientaux et provenant des races
orientales“.
Extraits des memoires du comte
Venceslas Severin Rzewuski (nomme
„Emir Tadzel-faher Abd-el niszem“):
„Sur les chevaux orientaux et provenant
des races orientales“.

KUPNO KONI W PUSTYNI U ARABÓW,
BEDUINÓW ARABJI
Na Półwyspie Arabji istnieją trzy źródła zakupu koni, a mia
nowicie: 1) Pustynia, 2) Wsie, które z pustynią graniczą, pozosta
jąc w ciągłym sojuszniczym i opiekuńczym kontakcie z Beduinami, 3) Miasta.
1) Najlepsze są konie pustyni.
2) Mniej cenione są wiejskie.
3) Trzecią kategorję koni stanowią miejskie.
(Mówię tu tylko o rasie Nejdis; Koheilany nie znajdują się
u Beduinów).
W miastach, za wyjątkiem koni Nejdis, z ojca i matki Nej
dis, miejscowego pochodzenia, nie spotyka się koni pierwszorzęd
nej jakości i rasy, gdyż Beduini zajeżdżają tam przeważnie na
wielbłądach lub swoich, najgorszych koniach. Ostrożność taką
tłomaczy obawa gwałtu ze strony gubernatorów, Mussełims, przy
właszczających konie bez skrupułu siłą, lub podstępem. Źrebięta
przyprowadzone do miast przez arabów i pozostawiane przez tychże
zawsze pod dobrą opieką poza murami, są przeważnie wadliwe. Ta

Kl.

KOHEIL-SEMRIE,

typ

Hamdani

Semrie,

ur. w st. Babolnu (Wągry).

Właściciel H. ks. Sanguszko.
La jument KOHEIL-SEMRIE, type Hamdani Semrie, nee au haras de Babolna
(Hongrie), proprieU du prince R. Sanguszko.

kategorja koni dostarcza również arabom materjału na ceremonjalne prezenty dla paszów i wielkorządców, z którymi utrzymują sto
sunki. Co się tyczy koni z matki i ojca Nejdis, których miastu
mógł dostarczyć szczęśliwy przypadek, a które tam by były wy
chowane — powiedziałem już wyżej dlaczego musiałyby należeć do
trzeciej kategorji, inne zaś urodzone po wsiach — do drugiej.
Należy więc je nabywać u samego źródła, czyli u Beduinów.
Mało jest w miastach ludzi, którzy by zaryzykowali wycieczkę w
pustynię, w poszukiwaniu koni. Za moich czasów w Haleb był
tylko jeden taki Armeńczyk, w Damaszku zaś — dwóch, tej sa
mej narodowości. Nie znali się oni zupełnie na koniach i mogę
zapewnić, że wśród 50 przyprowadzonych przez nich koni, wi
działem zaledwie 2 lub 3 możliwe.
Handlarze koni albo posiadają w swych stajniach same szka
py, albo, udając się do szczepów, obozujących w pobliżu miasta,
przyprowadzają na sprzedaż konie powierzone im przez Beduinów,
za które składać muszą odpowiedni zastaw, zwrotny w wypadku
odprowadzenia konia. Często arabowie towarzyszą swym koniom,
aby czuwać nad nimi, o ile zastaw nie zo-stał pobrany. Najczę
ściej jednak są to same szkapy, gdyż dobre i piękne konie nie
opuszczają nigdy szczepu. Nadto, zdarza się bardzo często, że
zaledwie szkapy te zostały wprowadzone do miasta — nadjeżdża
w wielkim pośpiechu jakiś arab, zmuszając je do powrotu do na
miotów, z powodu głuchych wieści o najściu czy zasadzce; Beduin woli użyć złego konia, niż zmniejszyć liczbę jeźdźców, któ
rych ilość zapewnia szczepom siłę i stanowisko.
Zajmę się więc wyłącznie kupnem koni w pustyni.
Zapoznałem już czytelnika dostatecznie w tych dwóch to
mach z niebezpieczeństwami lokalnem: przygodnemi, dzięki
którym pobyt czy samo przejście na pustynię stają się groź-
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Z chwilą, gdy zapoznaliśmy się z budową rodowodu konia
arabskiego, należałoby zdać sobie dokładnie sprawę z tego, jakie
wspólne cechy posiadają wszystkie rody koni arabskich, i jakie
zasadnicze różnice zachodzą pomiędzy nimi.
Beduin konia, którego uważa za bezwzględnie czystej krwi
rodów uznanych za czyste, nazywa: ,,Asil“, co przełożone na nasz
język znaczy mniej więcej: „Szlachetnego pochodzenia". Na wady
exterieurowe takie, jak np. krowia czy francuska postawa nóg, sar
niak lub zajęczak, Beduin nie zwraca uwag’.; jeśli rodowód jest
dobry, to patrzy, czy koń ma głowę lekko osadzoną na szyi i wol
ny ganasz. Chcąc giaurowi wykazać, jak szlachetnego konia oglą
da, wkłada pięść między sanki; jeśli tam u klaczy lekko cala
pięść wejdzie, a u ogiera przynajmniej cztery palce, to jest to

Typ KUHAYLAN (reprodukcja z ilustracji dzieła „Der Araber und sein Pferd“ K.
'Raswana, zbtórf ,,Unsere Pferdezeszyt Nr. 57).
Type KUHAYLAN (reproduction d'une illustration de „Der Araber und sein Pferd“
par K. Raswan, collection „ Unsere PferdeiVr.

KOHEILAN I (po Koheilan IV od Gazal), reproduktor czołowy w stadni
nie państwowej w Janowie Podlaskim.— Typ Kuhaylan.
KOHEILAN I (par Koheilan IV et Gazal), etalon de Me d Janów Pod
laski.— Type Kuhaylan.

ne dla większości mieszkańców miast, tembardziej więc dla Eu
ropejczyków, dla nich bowiem niezbędną jest ponadto dokładna
i dobrze przestudiowana znajomość obyczajów i języka Beduinów.
Pominę to, przejdę do opisu sposobów nabywania koni u tych
ludów pustyni.
Przed wyruszeniem w pustynię, należy poczynić niezbędne
kroki, w jednym lub kilku sąsiadujących z nią miastach, celem
zapewnienia sobie potrzebnych funduszów oraz depot dla przy
szłych zakupów. Konsul i bankier krajowy mogą być w tern po
mocni. Ułatwią oni nabywcy poznanie jakiego Beduina, który go
poprowadzi w pustynię, po zawarciu umowy, zapewniającej osobi
ste bezpieczeństwo. Co się zaś tyczy bankierów — trzeba mieć
na nich akredytywy bankierów konstantynopolitańskich lub kup
ców francuskich, rezydujących bądź w tych miastach, bądź też
w ich promieniu. Pozatem, dzięki temu, że paszowie używają cza
sem do manipulacji podatkami pośrednictwa domów handlowych,
ishreje tysiąc sposobów zapewnienia sobie funduszów.
Po uzyskaniu i akceptacji na miejscu powyższych akredy
tyw, należy uważać, by zostały zrealizowane nie inaczej, jak w
colonades d'Espagne (piastres fortes), jedynej monecie, którą
przyjmują Beduini. Zależnie od rozmiarów zamierzonego zakupu
liczba monet rośnie, a ostrożność, z jaką należy je wybierać, je
szcze bardziej podbija cenę. Traci się już na samej wymianie.
Przy wyborze i badaniu monet trzeba zwracać pilnie uwagę, że
by były nienaruszone i, o ile możliwe, bez głębokich skaz. Nie
przestrzeganie tych warunków staje się powodem odrzucenia przez
Arabów pieniędzy.
Po przezwyciężeniu tych trudności, można już przystąpić do
zamierzonego zakupu. Przed opuszczeniem miasta, należy stwo
rzyć sobie depot, wynająć stajnię, stajennych, kupić derki, sak

nieomylną oznaką szlachetnego pochodzenia. Szyja musi być su
cha i lekka. Czoło szerokie, oczy nisko osadzone. Głowa krót
ka, dolna warga krótsza od górnej. Uszy cienkie, długie i ruchli
we. Ogon dobrze odsądzony i przy nasadzie nie owłosiony. Pierś
szeroka, a skóra cienka i czarna. Oto wspólne cechy każdego ko
nia „Asil".
Każdy ród ma swoje specjalne cechy, po których można
go łatwo rozpoznać. Kuhajlłana najtrudniej określić, gdyż ród

wy na głowę do jęczmienia, pęta, żelazne pałki, utensylja stajenne, sznury i t. d. Gdy wszystko to już zapewnione i pozosta
wione pod opieką konsula, bądź jakiego krajowca, można się
wziąć do dzieła.
Choć doskonałym i uczciwym byłby Bedu n służący za prze
wodnika, może on odpowiadać jedynie za to, że po przybyciu
do szczepu pieniądze zostaną w zupełnem bezpieczeństwie, cho
ciażby nawet worki były otwarte. Znana uczciwość Beduinów słu
ży za najlepszą gwarancję.
Nie może jednak przeszkodzić najściu czy zasadzce ja
kiegoś wędrownego jeźdźca-awanturnika, obcego swojemu szcze
powi, który by zrabował posiadane sumy. Szczepy wędrują bez
przerwy, nie jest się nigdy pewnym miejsca ich osiedlenia, a po
szczególni jeźdźcy, grasujący po wsiach sąsiednich, zapuszczają
się nieraz bardzo daleko, ufni w szybkość swych koni i wielbłą
dów. Niepodobna nigdy przewidzieć ich liczby, ani jej określić
nawet wówczas, gdy się już znaleźli w promieniu widzenia. Mogą
również dobrze poprzedzać całe oddziały arabów, jak grasować
na własną rękę.
Nie będę tu omawiał innych trudności do pokonania, które
stanowią: gorący klimat, wiatr pustyni, samum, pragnienie, głód,
rodzaj jadła, ustawiczne zmęczenie, ciągły brak czystości, ubiór
nadzwyczaj lekki, bardzo chłodne i lepkie rosy i t. d. — czyta
jąc tom pierwszy poweźmie się o tern wszystkiem właściwe po
ecie.
Przypuszczam więc, że nabywca szczęśliwie dotarł do szcze
pu ze swymi pieniędzmi. Tu się rozpoczyna praca dosyć ciężka
i nudna. Zarzucą cię pytaniami, badają twoją znajomość koni i,
u ile nie odpowiadasz gustowi arabów, lub jeśli nie potrafisz
mówić o rasie Nejdis ze znajomością rzeczy i szacunkiem, jesteś
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Hadbany rosłe, kasztanowate, najbardziej typem podobne do
ten rozpadł się na 136 rodzin, a każda rodzina ma swoje exteSzuejmanów
i Kruszanów. Specjalnie odznaczają się silną ko
rieurowe znamiona. Tak więc: Abu-Urkub, to hunter arabski,
ścią,
wybitnym
kłębem i w stosunku do innych rodów silnym i do
podobny do niego, lecz lżejszy, to Abu-Dzinoub, u pierwszego
syć
grubym
karkiem.
Głowa trochę dłuższa, niż u poprzednich
charakterystyczna maść skarogmada, u drugiego gniada, lecz tra
rodów, czoło szerokie, proste, a cechą przedewszystkiem rzuca
fiają się i siwe. Najliczniejsze to Kuhajlany Ajouz, są gniade, i
jącą się w oczy, to, przy prostem czole, garbonosa wypukłość nad
kasztanowate. Należałoby je umieścić pośrodku, od nich bowiem
samemi nozdrzami.
idą w jedną stronę rodziny coraz silniejsze w kalibrze, jak np.
Kuhajlany Szuejmany, silne, buWreszcie U'Bayyany małe,
gniade lub skatogniade, długie, w
downe i przeważnie siwe, zaś w
drugą stronę drobniejsze, jak np.
zadzie przebudowane, słabo zazna
zioto-gniade Kuhajlany Said i od
czony kłąb, doskonała długa ło
nich jeszcze drobniejsze i szlachet
patka, szyja szeroka i wysoka osa
niejsze Kuhajlany Zarka, Kharas
dzona. Głowa mała, o wypukłem
i Haiti. Wszystkie te rodziny jed
często czole. Doskonałe stalowe
nak mają wspólne cechy: głębo
nogi, krotk'e, — grzywa i ogon buj
kość, dobrą górę, doskonałe nogi
ne. Prócz tych zasadniczych pię
i silnie zarysowany kłąb; proste i
ciu rodów są jeszcze w Arab}i dwa
szerokie czoła. Niektóre tylko ro
rody, uznane za Asil, a to: Mu
dziny, jak np, kasztanowate Krunighi i Jilfany. Rody te nazywają
szany i siwe Szuejmany, mają gło
Beduini: końmi, które przyszły z
wy szlachetne, suche, ale garbónose
północy.
i trochę ciężkie.
Te rody nie tylko zasadniczo
Saklavi lekkie, (cechy Saróżną się typem od wyżej wy
klavi podaję tylko na podstawie te
mienionych pięciu, ale też zu
go, co słyszałem w Arabji i co wi
Og. JILFAN w Bagdadzie.
pełnie mają inne cechy dla sie
L’elalon JILFAN d Bagdad.
działem w stadzie księcia Mobie.
hamed-Ali w Egipcie, gdyż u BeMunighi hodują Beduini w północnej Syrji, zaś Jiłłany Waduinów żyjącego Saklavi nie widziałem) o suchych nogach, lekkiej
Munighi kasztanowate, w linjach przypominają konia peł
habici.
i długiej szyi, fantastycznej odsadzie ogona. Głowa mała, podobna
nej krwi, ale mają też dużo cech wspólnych z zasadniczemi ro
do głowy gazelli, o wysokim czole i dużych oczach sarny. Maści
dami, a więc: nisko osadzone oczy, niezawsze, ale często szeroko
przeważnie siwej lub kasztanowatej, jak Saklavi-tidrani.
rozstawione
szczęki, szerokie czoło. Łeb trochę dłuższy i nie ma
Hamdani przeważnie kasztanowate, niższe od Kuhajlanów, wię
jący podobieństwa do głowy gazelli. Dolna warga równie długa,
cej mięsiste, o stosunkowo krótszej szyi od poprzednich, mniej wydat
jak górna.
nie zarysowany kłąb, noga krótsza, silna, często dość wydatnie owło
Jilfany gniade, rosłe, posiadają często jelenie szyje, głowy
siona u dołu. Głowy mają piękne, szlachetne, ale mięsiste policzki.

uznany za nieuka, a trudności przy nabywaniu koni rosną. Jeśli
wykażesz brak bardzo subtelnego taktu przy motywowaniu od
rzucenia przyprowadzonego przez nich konia (a są to same szkapy,
które ci proponują) — zrazisz ich i od tej chwili wszystko jest
już stracone. Wówczas nie podniesie cię nic w ich oczach i na
wszystko, cobyś im mówił, usłyszysz w odpowiedzi jedno słowo
Booche, które znaczy pozbawiony rozumu, lub Fabel, czy
li — rzecz daremna. Trzeba więc mieć dość bystrą i płod
ną wyobraźnię, by dać odmowie swojej wystarczające uspra
wiedliwienie, uważając jednocześnie na wszystko, co się dookoła
dzieje. To też konie do kupna należy wybierać z pośród tych,
których wogóle nie proponują, przechadzając się po obozowisku,
nie mogąc wszakże dłużej tam pozostać dla dokładniejszego zba
dania. Arabowie bynajmniej tego nie lubią. Bystry rzut oka i
wielkie doświadczenie są więc konieczne dla prędkiej decyzji.
Każdy, kto nie jest sam wytrawnym jeźdźcem dozna bowiem wie
le trudności i będzie nieuniknienie wystawionym na pośmiewi
sko publiczne. Tam, jak i wszędzie, śmieszność nie bywa zba
wienna.
To też po dokonaniu wyboru konia lub klaczy, należy roz
począć działanie. Arab nie obraża się nigdy o propozycję na
bycia jego wierzchowca. Pochlebia mu ona nawet. Nie odpo
wiada on ani tak, ani nie, lecz pyta: „ile dajesz?“. Tu potrze
ba ogromnego taktu, by nie zaofiarować zbyt mało, coby zdra
dziło nieznajomość istotnej wartości konia i popsułoby wszystko.
Arab nie określa nigdy ceny, którą pragnie osiągnąć, pozwala
zwiększać sumę, odmawiając przyjęcia jej ruchem głowy, aż do
chwili, kiedy osiągnie cenę, jaką sobie w myśli naznaczył. Zna
jąc się mniej więcej na cenach koni, łatwo zaproponować pierw
szą, która zresztą nigdy nie bywa przyjętą. Arabowie beduińscy

nie oszukują nigdy na pochodzeniu swoich koni, rzetelność ich
pod tym względem jest skrupułem religijnym. Jednak przy kup
nie konia, należy sprytnie zasięgnąć informacji o jego ra-sie, bo
szukając np. Gilfi łatwo nabyć Siglavi; od milczących arabów
niepodobna dowiedzieć się pochodzenia rumaka. Można więc,
o ile Be dniu nie podaje rasy konia, oprzeć delikatnie rękę na
nr zywiązanym do jego pasa sztylecie i, mówiąc o danym koniu,
wtrącić np. „Ten Nejdi z rasy Hamdani musi niezrównanie bie
gać". Jeżeli koń nie pochodzi z tej rodziny, arab sprostowuje
natychmiast omyłkę, podając prawdziwą nazwę rasy. Ponieważ
targi te odbywają się zawsze w obecności licznych świadków,
kłamca byłby niezwłocznie zdemaskowany i obity kijami. Niehbur
potwierdza również rzetelność arabów w sprawach koni. Przy
taczane przez niego powody (cierpienie i upadek ich rodzin w ra
zie kłamstwa), nie zdają mi się umotywowane, przynajmniej nie
słyszałem wcale, by kto o nich wspominał w pustyni. Ponieważ
Beduini mają zwyczaj przysięgać na swój pas, — oparcie ręki
na przytroczonym u pasa sztylecie, prowokuje do przysięgi przy
użyciu tego szanowanego, choć chwilowego zaklęcia.
Zdarza się często, że jakiś piękny i sławny koń ma kilku
właścicieli, że klacz prawie zawsze należy do kilku Beduinów, to
też wielką trudność stanowi uzyskanie jednogłośnej zgody na
sprzedaż, należy również dobrze się upewnić, czy aby klacz nie
jest źrebna. Na nic się nie zda jednogłośna zgoda wszystkich
właścicieli na sprzedaż klaczy, o ile, podlegając wyjątkowym pra
wom, nie może z powodu źrebności opuścić szczepu. Trudy i pie
niądze będą wówczas stracone, gdyż wątpię, czy Europejczyk
chciałby i mógł czekać tam tak długo, aż natura wyzwoli jego
nabytek. Zdarza się wprawdzie, że jakaś sławna klacz ma tył-
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przeważnie garbonose, długie, ale suche. Oczy wysoko osadzo
ne, a uszy krótkie.
Jak to już w pierwszej części wspomniałem, przypuszczam,
że Munighi pochodzą od koni Turkmeńskich, zaś co do Jilfanów
jestem prawie pewny, że mają silną domieszkę konia perskiego.
O ile Munighi mają bujną grzywę i ogony, o tyle owłosienie u
Jilfanów w tych miejscach jest stosunkowo skąpe. Czyste Mu
nighi są tylko kasztanowate, zaś Jilfany gniade, trafiają się jednak i siwe,
a maść kasztanowata u nich tylko w
nielicznych występuje wyjątkach,
Wprawdzie w dawnej Arabji wy
ścigów w naszem pojęciu nie było —
ale tę selekcję doskonale zastępowa
ły: bezprzykładnie twardy wychów
młodzieży i długotrwałe, a dalekie
marsze wypraw wojennych po bez
wodnym stepie, pod palącemi promie
niami słońca.
Jeśli przyjrzymy się działalności
dawniej importowanych do Europy ogierów, musimy nabrać przekonania,
że były one nie do zastąpienia. Niektóre
z tych ogierów stały się założyciela
mi całych rodów półkrwi, w których
cechy przelane przez protoplastę wy
stępowały ciągle w następujących po
koleniach i nadały tym rodom niestarte piętno.
Od jednego ogiera kasztanowatego Saklavi Iidranie wywo
dzi się stado Gidranów w Mözehegyes. Dahman złotogniady z
pręgą założył ród Dahomanów, w którym nietylko typ, ale i maść
dziedziczyła się aż do wybuchu wojny światowej.
Siwy Szagia (prawdopodobnie Saklavi Saqt lub Shuayefi) ugruntował ród Szagii, do dziś dnia istniejący w Ba
bcinie,

Importy ostatnich czasów nie dały już takich rezultatów, jak
dawniej. A dlaczego?
Przypuszczalnie powodów było kilka. Przed ewszystkiem
ograniczono się do łatwiejszych importów i, nie zgłębiając istotne
go znaczenia nazw rodowych, kupowano ogiery dostarczane przez
handlarzy ze Wschodu. Ci zaś prawdopodobnie przyprowadzali
poi większej części konie o typie arabskim, jednak nie pocho
dzące wyłącznie od Beduinów. Przy
bywały więc ogiery z Turcji, Syrii i
Egiptu. Sprowadzano je również z łndji. Te ostatnie kupna były o tyle ko
rzystniejsze, że wprawdzie konie te
poprzezywane dla celów wyścigowych,
w nazwach tych nawet śladu rodu
swojego nie zatrzymały, ale za to bio
rąc udział w wyścigach, posiadały udowodnioną w ten sposób swoją war
tość hodowlaną.
Drugiej przyczyny szukać należy w
samej Arabji. Beduini ubożeją i, tracąc
coraz bardziej swobodę ruchów, poczę
li się łączyć w coraz liczniejsze trybu
ty. Coraz większa ilość dawniej osobno
wędrujących szczepów łączyła się, by
łatwiej stawić czoło nieprzyjacielowi,
albo poprostu poniósłszy liczne klęski,
znaleść oparcie u silniejszego.
Każdy taki szczep przyprowadzał swój .ród koni. Rody te
poczęły się mieszać ze sobą i zatracać powoli poszczególne ce
chy rodu i rodziny. Przez to znów pojedyncze jednostki traciły
zdolność przekazywania potomstwu z taką siłą tych znamion, ;ak
dawniej. Jak jednak silne są te różnice i jak tkwią nieraz głę
boko utajone i przebijają się jeszcze teraz w niektórych jednost
kach, dość przeglądnąć fotografje koni, jakie zebrałem i zgrupo
wałem według typów, by tern dokładniej i, że się tak wyrażę,

ko jednego właściciela, lecz na 2000 klaczy spotykamy takich za
ledwie jedną lub dwie,

i wszyscy nadbiegają, by podziwiać wierzchowca, tak, jakby go
dotychczas nigdy nie widziano. Powstaje wówczas istna synago
ga. Końca niema sławieniu czynów tego wierzchowca, oraz wszyst
kich osobników końskich i ludzkich, które miały kiedykolwiek ja
kąkolwiek z nim styczność. Na prośbę nabywcy sprzedawca bie
rze go na stronę i zdradza mu, ukryty za płaszczem sekret szyb
kości: — słowo, albo gest (p. wyżej).

Przypuszczam więc, że wszystkie trudności zostały przezwy
ciężone, cena ustalona, historje biegów konia, jego zwycięstw,
przodków, czynów wojennych i t. d. — opowiedziane, i że chodzi
już tylko o zapłatę. Tu się rozpoczyna nowa scena, mogąca w
jednej chwili udaremnić tyle męczących zabiegów.
Po ustaleniu ceny, nabywca siedząc na ziemi, liczy sumę
w talarach, na swym rozpostartym płaszczu. Nikt mu nie przery
wa. Gdy już skończył — sprzedawcy oraz ich przyjaciele, siadają
dokoła pieniędzy i, podając sobie regularnie każdą monetę (Collonade) z ręki do ręki, badają skrupulatnie, czy wszystkie są w do
brym stanie. Zajmuje to wiele czasu, gdyż zdarza się sporo wąt
pliwości i nieraz jedna moneta przechodzi i powraca kilkakrot
nie przed oczy tych samych osób. Po ukończeniu tego spraw
dzania, po zastąpieniu zdyskwalifikowanych monet innymi, Beduini przystępują do obliczeń. Jakkolwiek arytmetyka narodzi
ła się wśród ich przodków, jest ona w tak wielkiem zaniedbaniu
u potomków, że potrzeba mnóstwa czasu na sprawdzenie. Ten
liczy na palcach, tamten ma inny system, przerywają sobie, mylą
się. Jedna moneta zawiele lub zamało napełnia podziwem całe
towarzystwo. Rozpoczyna się na nowo rachunek. Potrzeba im
blisko godziny na przeliczenie 1000 Collonades, czego sam byłem
świadkiem. Nabywca nie powinien do niczego się wtrącać, po
zwolono mu liczyć, trzeba żeby zostawił tę samą swobodę sprze
dawcom. Po ukończeniu obliczeń, arabowie biorą pieniądze i od
dają nabywcy sznur od kantara konia, następnie wyskubują kil
ka włosów z grzywy, podjętą garstką ziemi nacierają konia, by
to wszystko wręczyć również nabywcy. Stanowi to zwyczajny
ęeremonjał. Natychmiast wieść się rozchodzi po calem osiedlu

Należy jaknajprędzej wyekspedjować swój nabytek do swego
depot, gdyż może się zdarzyć, że go wprost odbiorą, zwracając
pieniądze, w chwili entuzjazmu dla rumaka Neid, Człowiek, któ
ry ma odprowadzić kupionego konia do miasta, musi być pewny
1 zaopatrzony w znaczniejszą sumę pieniędzy, na wypadek ko
nieczności wykupu, w razie ewentualnego zatrzymania w drodze
przez Beduinów, obcych szczepowi sprzedawców. Zazwyczaj suma
ta, chociażby koń przybył bez przygód, pozostaje w ręku prze
wodnika, który podkreśla niebezpieczeństwa i trudy, na jakie był
narażony, usiłując się wykupić, Zasługuje on wszakże na tę na
grodę, o ile przyprowadził w dobrym stanie powierzonego sobie
konia. Nie trzeba mu jej kwestjonować, targując się dla formy
jednocześnie, z symulowaną wiarą w historję wykupu. Ten sposób
bardzo powolnego liczenia przez Beduinów pieniędzy, poza znu
dzeniem, które powoduje, zagraża jeszcze i samej tranzakcji,
gdyż, w razie alarmu podczas obliczeń, arabowie pozostawiają na
ziemi pieniądze, wskakują na swe konie i często nie widzi się już
więcej nabytego rumaka.
,
Jeżeli chodzi o kupno klaczy —• trudności są jeszcze więk
sze, a formalności jeszcze dłuższe. Większość koni ma, jak po
wiedziałem, po kilku właścicieli, klacze mają ich jeszcze więcej.
Rzadko zdarza się spotkać konia, któryby miał tylko jednego.
Klacze należące do jednej osoby, są znacznie rzadsze. O ile s:ę

naocznie przekonać o przypuszczalnej trafności moich spo
strzeżeń.
Ile zaś z biegiem czasu w Arabji w hodowli Beduinów po
wstało rodzin z każdego rodu, najlepiej można sobie zdać sprawę
z załączonej tablicy, zestawionej przez p. Raswana. Rodziny ozna
czone gwiazdką są dopisane przeżeranie, gdyż nie były one umie
szczone w załączonym wykazie.
Szlachetne „Asil“ rody i rodziny koni czystej krwi arab
skiej według tablicy p. KAROLA RASWANA, zestawionej w Ara
bji w latach: od 1911 do 1928.
Ród
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Rodzina

Kuhajlan — (Abu wzgl. Umma)
Jaras
„
— Jarashiyah
„
— Jaribah (Jurbajah)
„
— Jawish
„
— Jawharah
,,
— Jinach — Al-Tayi

Ród

Rodzina

Kuhajlan — (Abu wzgl. Umma)
Junub (Dzinoub)
— Juwayhi
,,
— Khabitah
,,
— Khadali
„
— Khamisan
,,
— Khamsi

Rodzina

I. KUHAJLAN (przy nazwie klaczy Kuhajlath)
Kuhajlan — Abaisa
„
— Abbud
„
— Abhul
„
— Absan
H
— Afas
„
— Ajouz (stara orygi
nalna linja macie
rzysta)
„
— Akhras (względnie
Kharas)
„
— Amir
„
— Amradi
„
—■ Anz-Al-Darwish
„
— Arn-Abi
„
— Arslan
„
— Ashitr
„
— A'Waj
„
— Azbari
„
— Bayiri
„
— Butliyah
„
— Dahman
„
— Dajir

Kuhajlan — Dajjani
„
— Dhubyan
„
— Dukhj
„
— Dunays
„
— (Abu wzgl. Umma)
Durayb
„
— Ghandur
„
— Gharbi
„
—■ Ghazalan
„
— Hadraj
„
— Hakkakiyah
„
—• Malawi
„
— Haluj
„
—■ Harkan
„
— (Abu wzgl. Umma)
Hashah
„
— Hajfi
„
— Humah
„
— Hjshr
„
— Jallabi

już więc wybrało klacz, należy z początku spytać, czy klacz
ta ma przezwisko Challawieh, co znaczy: zdolna do wy
zwania, ofrontowania, atakowania, ucieczki w pojedynkę przed
wrogimi jeźdźcami, nie narażając się nigdy na ujęcie. Te zawsze
zasłużenie przypisywane zalety powiększają jeszcze bardziej du
żą już samą przez się cenę. Klacze są sprzedawane nieskończe
nie drożej, niż konie. Następnie należy się dowiedzieć, czy klacz
nie jest źrebna, jakie są zobowiązania, w stosunku do jej przy
szłego przychówku (p. o oszczędności arabów z ich końmi); je
żeli źrebna — to po jakim ogierze, stan ten bowiem czyni ją
leszcze droższą. Po uwolnieniu klaczy od zobowiązań jej wła
ścicieli przez wykupienie płodu, postępuje się dalej, jak wyżej
powiedziałem. Trzeba dodać, że niepodobna prawie za cenę pie
niędzy uwolnić źrebnej klaczy od różnych zobowiązań, obciążają
cych jej przyszły przychówek. Łatwiej nabyć piękne źrebięta,
jakkolwiek i to przedstawia znaczne trudności. Naogół mają one,
tak klaczki, jak i ogierki, jednego tylko właściciela. Zdarza się
wszakże, że jeszcze w wnętrznościach matki, na przychówku przy
szłego źrebięcia, o ile będzie klaczką, ciążą już rozmaite zobo
wiązania, jeżeli matka cennej rasy i sławna, znana sama przez
się, była pokryta ogierem równie godnym polecenia ze względu
na ród swój i własną doskonałość.
Każdy sprzedany koń, ogier czy klacz, przechodzi do rąk nabywdy osiodłany i okiełznany, lub w ekwipunku, w jakim się
znajduje, ponadto z lancą, o ile sprzedawca, a raczej koń ją
posiada. Lanca jest prawie więcej własnością konia, niż jeźdźca,
z wyjątkiem kiedy arab sprzedając swego wierzchowca, zdecydo
wał się dosiąść wojennego wielbłąda lub Mardoufa,
Zakupione konie, po przybyciu do depot, w wybranem na
ten cel mieście, ściągają ciekawość amatorów, a są nimi w tym

KUHAILAN—KRUSZAN, or. ar., og, kaszt., sprowadzony z pusiuni do Polski,
przez ks. Romana Sanguszką z Gumnisk.
KUHAJLAN—KRUSZAN, or. ar., etalon alezan, imporle d’Arabie, en Pologne
par le prince R. Sanguszko de Gumniska.

kraju chyba wszyscy. Nowy kłopot, gdyż chrześcijaninowi
nie przystoi odmówić pokazania Koheilanów prawdziwym wier
nym. Ma się często wiele trudności ze stajennymi-muzułmanami,
którzy w sposób bardzo ordynarny, demonstrują swą pogardę
względem chrześcijan. Wyprowadzenie z miasta transportu napo
tyka nowe przeszkody. Często przeciwne są temu władze, —
trzeba się znów dać wyzyskać, Lud się niekiedy gromadzi, pro
testując przeciwko wyjazdowi. Zdarza się nawet, że jakiś łotr
zatrzymuje transport na ulicy, twierdząc, że ten a ten koń został mu
skradziony i że chce go z powrotem odzyskać. Wszystko — by
wyłudzić pieniądze. Trzeba płacić i jeszcze raz płacić. Należy
wejść w porozumienie z jaką karawaną, celem bezpiecznego odby
cia drogi. Bardzo szczęśliwie, jeśli zdąża ona wprost na miejsce,
będące celem naszej podróży. Lecz najczęściej karawana ta roz
pada się w pierwszem mieście, gdzie ją formują nanowo, by roz
począć tę samą scenę trochę dalej. W każdem miasteczku lub
mieście jest się, wraz ze swymi ludźmi, pastwą podobnych przy
krości. Szczególnie perfidnym pod tym względem bywa Dama
szek. Handlarze mają tam prawo dowolnej sprzedaży każdego
konia, fanatyzm ludu sięga tam bardzo daleko, funkcjonariusze zarzą
du miast —chciwi są bardzo koni pustynnych. Coprawda z każdego
miasta wychodzą w regularnych odstępach czasu karawany, by się
udać do miast bardzo nieraz odległych. Lecz nie zdarza się, by jeden
i ten sam przewodnik doprowadzał je do oznaczonego celu. Naprzykład karawany z Damaszku do Haleb odchodzą i powracają
regularnie, w tych samych okresach, z kilkodniowemi zaledwie
różnicami. Ale w drodze, to znaczy w Horus, Hama, Marrah etc.,
skład ich ulega prawie całkowitej zmianie. A więc zmieniają one
szefów karawany, tracąc na tern niejednokrotnie. Ja sam, Emir
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Kuhajlan _ Kharas
m
— Khashjniyah
•i
— Khurs (to samo, co
Wadnan—Khursan)
„
■— Kubashan
„
— Kurus (to samo, co
Krush)
i,
— Qaqa
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Kuhajlan — Qardan
— Qawwali
— Qaysi
— Quli
—■ Qinyan
— Laz — Aziyah
—• Madan
—• Mahurah

Roman ks. Sanguszko, ze swym ulubieńcem — „Achmelem
Le prince Roman Sanguszko, avec „Achmetsön cheval favori.

Arabov/-Beduinów, ubrany — jak oni, mówiący ich językiem,
znający ich obyczaje i t. d. — doznałem wielu przeciwności w
Damaszku z końmi królowej Würtemberg. Na cóż więc się nara
zi słaby chrześcijanin, nie znający ani języka, ani obyczajów, ani
ras etc.? Na nic mu się nie zda sława najlepszego koniuszego
Europy — w Arabji zapomni języka. Po przybyciu do jakiegokol
wiek portu na wybrzeżu Syrji załadowanie koni nie przedstawia
już żadnych trudności. Ludzie wybrzeża oraz władze, dzięki kon
taktowi z frankami, nie są bynajmniej niezłomni. Piastr daje su
mieniu narodów równowagę potrzebną do tranzakcji i wzajem
nych usług.
Jak widzimy, zakup koni w pustyni jest bardzo kosztowny,
męczący i niebezpieczny.
KUPNO KONI W GÓRACH LIBANU.
Jakkolwiek wielkiem jest przywiązanie do koni mieszkań
ców Arabskiego Półwyspu, istnieją przecie pewne modyfikacje w
tern, powiedziałbym, wyłącznem zamiłowaniu, zależnie od miej
scowości i religji właścicieli koni. Najbardziej ceni swoje konie
Beduin. Ciągła potrzeba konia, ustawiczne współżycie z tym
szlachetnym przyjacielem jego namiotu, częste powody wdzięcz
ności, duma szczepu oraz właścicieli z rasy i doskonałości ruma
ków, sława, zdobyta przez ich bystrość w ataku, lub zaskocze
niu karawan czy wroga, inne wreszcie przyczyny, z któremi się
już musiał czytelnik zapoznać, są u syna pustyni wytłómaczeniem
jego egzaltowanego uczucia dla dziecka wiatru i mórz, oraz gwa
rancją niezmiennego przywiązania. Arab, osiadły mieszkaniec
miast i wsi, idzie zaraz za Beduinem w swym stosunku do konia,
nie posuwa się jednak tak daleko. Jego zawód przykuwa go nie
jako do miejsca, w chwilach zaś bezczynności lub odpoczynku,

681

Ród
Rodzina
Rodzina
Kuhajlan — (Abu wzgl. Umma)
Mamrahi
Sawr
Manfuhah
„
— Sha'tr
(Abu wzgl, Umma)
„
— Shanin
Ma'Rafah (to samo,
co Urf)
„
— Sharif
—- Marsukha
„
— Shauwaw
— Maysan
„
— Shaykhah
—- Milhan
„
— Shilu
— Mindakhi
„
— Shiyah
— Mindil (to samo, co
„
— Shu‘ay-La
Mindal)
„
—- Shuaf *
—Mińkhad-Daliyah
„
— Shunaynan
— Mirrah
„
—• Sukni
— MuAbhaliyah
„
— (Abu wzgl. Umma)
-— Mudan
Surah
—• Muhawit
„
— Suwayti
— Muhayit
„
— Tahiran
— Muhid
„
— Tamri
— Muitl
„
—Turayshi
— Musaddah-Qah
„
— Tariki
— Musinnah
„
— Umayr
— Naij
„
— (Abu wzgl. Umma)
— Nasif
Umsays (Jbn)
— Naw-Fali
„
— (Abu wzgl. Umma)
— Nu - Ummah
Urf
,,
— (Abu wzgl. Umma)
— Nawwaq
Urkub (lub Suway— Ras - Al - Abyad
rihah)
— Ras - Al - Fidawi
„
—- Wabran
— Radwan
„
—• Wadnan (Khirsan)
—• Raw-A— Wati
— Ruba
„
—- Zabiri
— Rudan
„
— Zakabi
—■ Rawdad
,,
— Zandahi
— Samnah

Ród
Kuhajlan —
m
—
„
—

„
„
„
,,
,,
„
„
„
„
,,
,i
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
,,
„
„
„
„
„

ciesząc się wygodami stałego popasu, prawie wolny od czuwa
nia nad własnem bezpieczeństwem, — darzy konia uczuciem wiel
kiej sympatji, ogromną troskliwością, używa go do swych po
dróży lub zabaw publicznych, posługuje się nim, jak drogocennym
sprzętem, podczas gdy Beduin ma w nim jedynego przyjaciela.
Arabowie osiedli dzielą się na dwie kategorje, odrębne pod
względem stosunku człowieka do konia, a mianowicie: na miesz
kańców wsi i miast. Pierwsi, bardziej zbliżeni do natury, bar
dziej oddani pracy, ruchliwsi, oddaleni od miast, do których czę
sto muszą się udawać, zamieszkując okolice odległe, a niekiedy
położone na skraju pustyni, wykazują większe przywiązanie do
swych koni, niż klasa mieszczan, której kompletne bezpieczeń
stwo, ciągłe rozrywki, a nawet zbytek pozostawiły zbyt mało
czasu do poświęcenia koniowi. Wieśniacy dzielą się jeszcze na
dw:e kategorje: tych, którzy zamieszkują wioski, leżące poza pu
stynią, i tych — z pogranicza tejże. Ostatni przewyższają pierw
szych pod względem sentymentu dla konia, a, po za łatwo zrozumiałemi przyczynami, które im każą wysoko cenić to zwierzę,
zamiłowanie rośnie pod wpływem Beduinów, w bardzo częstej z
nimi będących styczności. Możnaby więc w następujący sposób
sklasyfikować przywiązanie Arabów do koni:
Beduini zajmują pierwsze miejsce pod względem przywiąza
nia do tego szlachetnego przyjaciela człowieka.
Wieśniacy (mieszkańcy wsi) — z pogranicza pustyni — dru
gie.
1 !
Wieśniacy ze wsi (poza pustynią) idą za nimi.
Mieszkańcy miast — zamykają listę przyjaciół koma.
Wszyscy, po swojemu przywiązani do konia, podlegają, jako
Muzułmanie, wpływowi tradycji religijnych, czyniącemu, że tak
powiem, to zwierzę świętem w ich oczach.

JEŹDZIEC I HODOWCA

682

Nr. 33
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Rodzina
Kuhajlan —■ Zarka *
„
— Zaid (klacz) Ziyadah
„
— Zuayr
Samodzielne rody, pochodzące od Kuhajlana:
1) Kuhajlan —• Rabdan —• Khushaiban
„
,, —- Khushaymi
„
— Mashaj - Id
„
,, — Shaybi
u
u —■ Zalla
2) Kuhajlan — Samhan — Al - Hali
,1
u
— Qumiyan
3) Kuhajlan - Shuwayman — Al-Amiriah
ii
ii
— Sbaa *
i,
„
— Sabbah
u
u
-— Zahl
Typowy ogier MUNIGHI, który biegał 300 razy, a wygrał 72 gonitwy.
L’etalon lypique MUNIGHI, qui courut 300 fois, et gagna 72 courses.

Typowa klacz syryjska.
Une jumenl syrienne lypique.

Teiaz już łatwo przewidzieć, w jakich miejscowościach na
potyka się najmniej lub najwięcej trudności przy nabywaniu konia.
Chrześcijanie posiadają konie poza powyższemi klasami. Po
śród nich są Armeńczycy najwytrawniejszymi handlarzami, jako
zbliżeni do obyczajów i zamiłowań orjentalnych; drożą się z koń
mi znacznie więcej od innych.
Żydzi posiadający konie są zupełnie nieliczni, należą oni do
wybitnych jednostek tego narodu, bądź przez swe bogactwo i sta
nowisko, bądź dzięki swoim funkcjom religijnym. Niema więc
tam nic do zwalczania, poza chciwością lub pewnem upodobaniem.
Chrześcijanie, armeńczycy i żydzi, wolni pod tym względem
od przesądów religijnego fanatyzmu, nie przypisują swoim koniom
innej wartości, niż tę, którą się im powszechnie przypisuje w Eu
ropie. Cena jest więc tu jedynym przedmiotem dyskusji.
Zestawiając listę i stopniowanie zamiłowań do koni miesz
kańców Arabskiego Półwyspu, powiedziałbym, że:
Muzułmanie Beduini zajmują pierwsze miejsce.
Wieśniacy z pogranicza — drugie miejsce.
Wieśniacy z wsi wewnętrznych — trzecie miejsce.
Mieszczanie — czwarte miejsce.
Armeńczycy — piąte miejsce.
Chrześcijanie —- szóste miejsce.
Żydzi — siódme miejsce.
Celem streszczenia, wymienię tutaj miejscowości Libanu i
Antilibanu, gdzie znaleść można najpiękniejsze konie:
Iataquee
port
Trypolis w Syrji
port
Sęide
port

Ród
Rodzina
4) Kuhajlan - Wadnan —• Khursan
5) Kuhajlan - Abu - Urkub (klacz Um Urkub) Al - Andab
„
,,
„
—• Shuwayhah
u
u
u
'—■ Suwah
6) Kuhajlan - Dahman (klacz Dahmania) — (Abu wzgl. Umma)
u
u
— Amir
i,
u
— Khumais
i,
„
•—■ Kunayhir
i,
„
—• Mujalli
u
u
—• Najib
i,
„
—■ Shahwan
„
u
—• Shuan *•
7) Kuhajlan - Rishan (klacz Rishania) — Arjasi
.i
ii
—• Sharabi
„
—• (Abu wzgl, Umma) Urkub

Tvr
Akre
Jaffah
Deir el Kamar
Hasbaye
Dendesch
Bscharreh
Akkar
Zuk Mikali

Tebnin
Okolica Sahioum

Dolina Jordanu
Tabari e
Jerozolima
Kuneitra

Nazaret

port
port
port
siedziba emira Bechir, księcia Druses

u szeika Beschir
u Aly-beg,.
u chrześcijańskiego księcia Handra
siostrzeńca Maronity Antun Arida,
Arcykapłana Tripoli, byłego profeso
ra arabskiego na uniwersytecie wie
deńskim i mego przyjaciela,
sławna forteca w czasie wojen krzy
żowych.
starożytny zamek i rezydencja „Star
ca z Góry“, w ruinach którego strze
gą cztery wioski —• kolonję Osmanli,
nie dopuszczając do panowania przez
Nusaivis. — Stolicą tych wsi jest Haifah.

pomiędzy Banias, zrujnowanym zam
kiem Sułtanów Aionbitów i mostem
Jakóba. Jest to szczep arabski, ani
anazeh, ani beni-temin, lecz Saldjates.
skąd widać górę Tabor
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Ród

Rodzina

Ród

II. U'BAYYAN (klacz: U'bayyab)
U'Bayyan — Afdahi
.. — Dahwat- Al- Namir
u —■ Dasim
u — Durajiyah
u — Hadr - A1 - Bashir
— Hartsh (lub Kharish)
u — Hufran
u — Hunaydi
u —- Hurman
u — Jalam
i. — (Abu wzgl. Umma)
Jaras
u — Kharish

Rodzina

U'Bayyan —• Khudayr
„
„
„
u
„
,,
i,
„
„
„
,,
„

— Kunay - Diyah
— Libdi (Libdah)
— Munayjiz
—■ Samh
—- Sharrak
— Shuway' Iriyah
—- Suhayni
—- Tamhur
— Ubayd
— (Ibn) Ulyan
—- Urujiyah
—• Wadiha

Wielbłądy na pustyni.
Les chameaux au desert.

Schefamer
Haifah
Naplus
Saphet
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III. SAKLAVI (klacz Saklaviyah) Saklavi — Jirbiyah
Saklavi — Al - Abd
„
—- Khalyawi
„
—• Anjami
„ — Malth (Ibn-Bakr)
„
— A'Raj
„ —■ Marighiyah
„ — Ark ab i
u — Mas Ad
ii
-—* As - Af
„ —- As - Hbah
„ — Namat - Al - Subh
ii
— Ayyua
„ —- Rimali
„ —■ (Ibn) Bahiman
„ — Ruwayli (Ruala)
u — Daghir
u
— Saqt
„
— Dalidyah
„
—■ Samni
„ — Duwaybah
„
—• (Ibn) Ghayyush
„
—- Shu'Ayfi
u
— Hudayri
„
—- Subayni
i,
— Imriyah
„ — Wadnan (tej samej
„ — Jidrani (stara orygi
nazwy, co Kuhaljany)
nalna linja macie
„
—
Wubayran
(Obeyran)
rzysta)

Dziesiret
Musol
etc.

Naogół, im bardziej się posuwamy do Libanu, ku Ithmessowi,
tern konie są piękniejsze.
Konie Libanu i Antilibanu są coraz lepsze, w miarę posuwa
nia się na południe. Klacze, jak wszędzie zresztą — droższe
znacznie od koni. Rzadko tam się spotyka zobowiązania ciążą
ce na przyszłym przychówku matki, sprzedanym jeszcze w jej
łonie, a kupno nie przedstawia żadnych specjalnych trudności.
Przedewszystkiem konsulowie, bankierzy i poważniejsi kupcy ro
bią nabywcy wszelkie możliwe ułatwienia.

KUPNO KONI W MEZOPOTAMJI.
Kupno jest tutaj droższe i trudniejsze, gdyż dolina Eufratu
i Tygrysa utrzymuje stały kontakt z Beduinami, którzy przycho
dzą w niej koczować.
Bagdad posiada konie z Nejd, perskie, indyjskie i miejscowe
Mezopotamskie.
Basorah — te same.
Dwa powyższe miasta są pośrednikami wielkiego handlu.
Orfah
Diarbekir
Marditi
posiadają wiele koni rasy Turkmeńskiej,

Spis ogierów i klaczy bardzo szlachetnej rasy: Nejdi Koheilan
el Bedavi el Arab, wyprowadzonych z pustyni Nejd przez Tag-el
Faher-abd-el-Nichaane, Emira i Szelka Arabów-Beduinów Anazeh
z przymierza Abuach, z góry Schammar.
Dla Jej Królewskiej Mości Królowej Wiirtembergu—Katarzyny
Pawłowny.
Maść:
Klacze:
Nejdieh Kobeileh
biała, grzywa czarna,
el Bedawieh
Seglawieh djedran
wrona.
Seglawieh djedran
gniada, bez odmian
Kobeileh Scheich
biała, grzywa czarna.
Abu-el-Lu-u
gniada,
Gilfieh
Manakieh (el Hadra)
siwa.
Seglawieh djedran Giuliet biała,
kasztanka.
Kocheileh Adjuzeh
kasztanka.
Kichane
brudno-kaszt.
Hamdanieh giałil
gniada.
Manakieh-el-barak
kasztanka.
Kocheileh adjuzeh
tarant.-deresz.
Seglawieh djedran
Ogiery:

Nejdi Kocheilan
el bedawi

Abu-Arkub
Obeian el Hadr Abu

Maść:
ciemno-siwy.
gniady.

Ród
Rodzina
IV. HAMDANI (klacz Hamdaniyali)
Hamdani — (Iba) Ghayam
„ - Jifli
,i —• Qasil
„ — Simri lub Semrie (stara oryginalna linja macierzysta)
V. HADBAN (klacz Hadbah)
Hadban -— Bardawil
„
—- (Ibn) Bunud
„
— Dahiri
„
— Fard (Farat)
„
— Ghafil
„
— Haqshah
„ — Hamidi
„ —- Jnsihi
,,
— Jad'Allah
„ — Jawlan
„ —■ Mahdi
„
— Mushaytib
„ -— Zahiyah
,, — Zahmul
,, — Zayti
VI. MUNIGHI.
Munighi — Ashiyah
„
— Hadraji (Hadadżi)
„
— (Abu lub Umma) Hurjuli
„
— (Abu lub Umma) Qidili
,,
— Saluqi
„
— Shaddahi
„
—- Shumaytah
„
— Shurabat — Al - Rih
„
— Sidli
„
— Subayli (Sbejli)
VII. JILFAN.
.Milan —- Dahwa
„ — Furayjan

Emir Nuri-Szalan.

Nejdi Kocheilan
el bedawi

Obeian
Manaki
Seglawi Giedran

gniady, nogi białe.
biały, grzywa czarna.
siwy, srebrzysty.

(Gumusch bumu)
Kocheil scheik

„
n
n

Obeian Skander
Maktabat el Wehabi

Gilfi
Kocheil adfuz

Klacze:
Teregieh
Manakieh
u

Seglawieh giedran

Ogiery:
Nejdi Kocheilan
el bedawi

Abu-Arkub

Gilfi
Obeian

Dla Wielkiego Wezyra Derwich Baszy.
Ogiery:
Nejdi Kocheilan
el bedawi
Amerieh

siwy.
gniady.
skaro-gniady, bez
odmian
gniady bez odmian.
kasztan bez odmian.

Maść:
kasztanka.
kasztanka.
siwa.
Maść:

Nejdieh Koheileh
el Bedawieh

Seglawi giedran

Klacze:
Obeiet el hamara

siwy, srebrzysty
dereszowaty,
siwy.

Nejdieh Koheileh
el bedawiśh
„

Teregieh
Seglawieh djedran

Maść:
kasztanka.
siwa.

Maść:
siwa jabłkowita.

Mustachara
Koheileh adjuz Mliha

kasztanka.

Mohamed Basza Gentch
Daagianieh
Manakieh Guli

Źrebaczki:

Maść:

biały, grzywa czarna.
biały, grzywa biała.
gniady.
Abu-Arkub
»»
siwy.
Rabdan
tł
skaro-gniady.
Manaki
*
kasztan.
Koheil ad juz
ft
ciemno siwy.
Tuisan
I«
gniady, bez odmian.
Manaki
II
„
kasztan czerwony.
Daabhan
ciemno siwy.
Habithe
„
biały.
Seglawi Söbbah
siwy, srebrzysty,
Obeian abu geris
ft
Oddane w Damaszku Mustafie effendi Salahor Jego Wysokości.
Dla Tag-el-Faher Abd-el-Nischane, Emira i Szelka arabówbeduinów.
II

Dla Jego Cesarskiej Wysokości Cesarza Aleksandra.

Neidićh Kocheileh
el Bedawiśh
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„

Kobeischeh
Abu-Arkub

„

Seglawieh Giedran

u

Koheileh Scheich

biała.
gniada.
gniada.
biała,
biała.
kasztanka.

Ród
Jilfan

u

Rodzina
— Jad1-Allah
—* bitam - Al - Bulad.

Rody, wyliczone przez p. Raswana, których nie spotkałem
i nie wiem, do jakich rodów i rodzin je zaliczyć.
Milwah — Sharban
.
— Tabur
Mukhall —- Adi - Al - Ajqam
u — Masrur
Muwajj — Hammad
Sa'dan —• Hawb
u
— Tawqan
Samhan — Al - Hafi
u
— Gumiyah
Tuwayisan — Al - Qami
u
— Qiyad.
Pochodny od Kuhajlana:
KubŁshan względnie Kubajshan.
,,
—-Al-Umair.
W jednym tylko twierdzeniu
nie mogę się zgodzić z p. Raswanem, a mianowicie z oznacze
niem rodu koni Kubajshan, jako
pochodzących od Kubaj łanów. Kubajshany, spotykane tylko na pół
nocy, są przeważnie maści srebrnosiwej, prawie u Kuhaj łanów
nie spotykanej. Dalej są roślejsze, nawet od Abu-Urkub, ale też
prawie wszystkie wysokonożne. Szyje mają długie i wyniosłe, ale
głowy niczem nie przypominają cech Kuhajlanów. Są bowiem
długie, mało ku dołowi zwężone, o słabiej zaznaczonych kościach
szczękowych. Czoła zaś węższe, niż u Kuhajlanów. Te wszystkie
cechy, stanowiące znaczne odchylenia od cech pięciu typowych
rodów, każą przypuszczać, że jednak Kubajshany przywędrowały
do Arabii, podobnie jak Munighi i Jilfany.

Maktabet
Maktabet

w
„

Manakieb
El Mezenneh

„

El Mezenneh

„

Seglawieh nedjm el Sobh

dereszowata.
kasztanka.
gniada.
kasztanka.
czerwono-kaszt.
siwa.

Na tern kończę charakterystykę hodowli u Beduinów; a
chciałbym patrząc, jakby przez pryzmat, jej ustroju poddać ana
lizie chów Arabów w Europie. Myślę, że nie popełnię wielkiej
pomyłki, jeśli wyrażę przypuszczenie, że w Europie od tego za
częto, do czego w ostatniem stuleciu Beduini doszli, a więc cd
pomieszania rodów i typów. Nietylko, że się to stało, ale mu
siało się stać, jeśli nie przywiązywano żadnego znaczenia do nazw
rodowych importowanych koni, a cóż dopiero do rodowodów, uwa
żanych za arabskie fantazje. Nie
którym importom pozostawiono
przynajmniej nazwy rodowe, innym
jednak nadawano z miejsca nowe
imiona, tak, że prawie u połowy
nie można stwierdzić ich przyna
leżności rodowej. Dlatego to, gdy
w hodowli półkrwi importy ustalały
swój typ, gdyż imbreedowano ciągle
na pierwszego protoplastę, to w ho
dowli czyś'ej krwi cel ustalenia ty
pu (o ile był taki) nie został osiąg
nięty i typ ten ciągłym ulegał wa
haniom z powodu używania impor
towanych ogierów bez uwagi na ród
i typ. Przypuszczam jednak, że
możnaby odtworzyć to, co było w
Arabji, nawet nie uciekając się do
kosztownych importów. Gdyby ten
cel uznano za właściwy jako dalszy etap rozwoju hodowli konia
czystej krwi, należałoby wszystkie tak klacze stadne, jak ogiery,
pogrupować według typu rodów tych samych, co w Arabji, a na
stępnie starać się łączyć odpowiednie ze sobą.
Dzisiaj wyskakujące typy są poprostu dziełem przypadku,
jakiegoś nieświadomie zrobionego mbreedu na ród wspólny impor
towanych przodków. Gdyby jednak zaczęto robić to samo z pla
nem i świadomie, przypuszczalnie możnaby dojść do tego same-

V

Saaidaneh

„

Manakieb
Tuisieh

Maść:

Ogiery:
Nejdi Koheilan
el bedawi

Koheil scheih

kary.

Schomari El Kab
Richaane
Seglawi djedran-adel
Meschraseh

1
„
„
„
„
„
„
„
u
„
„
ft

Tuisan
Tuisan

„
„

Daagienieh
Gilfi (sultan)
Manaki (rowalla)
Gilfi (djerma)

Seglawi nejm el Sobh
Manaki Schamith

„

Sucilieh
Seglawi djedran
Koheil adjuz

kasztanka.
skaro-gniada.
skaro-gniada.

Sneiian

Keirreh
Geradeh

Schomeri

”
„
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Seglawi Giedran
Obeian el Ha dr
Saade tokan
Koheil adjuz
Woznah
Koheil adjuz
Hadabah
Seglawi djedran (Hussein)
Manaki aszair
Rabdan
Richane

gniady, bez odmian.
różowo siwy.
kasztan.
skaro-gniady, bez
odmian.
biały, grzywa czarnagniady.
siwy, srebrzysty.
brudny kasztan.
siwy.
gniady.
biały, grzywa czarna.
skaro-gniady.
różowo-siwygniady.
różowo-siwy.

Maktabat el Wehabi
Koheil Scheik
El Meseunch
Ferigeh (Faber el Herub)
El Meseunch (Nedjm el

gniady, bez odmian.
kary, nogi białe.
skaro-gniady.
gniady, bez odmian.
siwy.
biały, grzywa biała.
gniady.
skaro-gniady.
skaro-gniady.
kasztan.
gniady.
skaro-gniady.
kasztan.
skaro-gniady.
skaro-gniady.
siwy srebrzysty.
siwy srebrzysty.
siwy, srebrzysty.

faher)
Maktabat el Wehabi,

gniady.

Ibn Mlika
Seglawi djedran
Gilfi Zilkadeh
Scheiman
Raas el Fiddawi
Richane
Geleilan
Manaki (Hurschid)
Dalenieh
Maktabat el Wehabi
El Meseunch

biały.
kasztan.
kasztan.
kasztan.
siwy.
biały.
gniady, bez odmian.
gniady, bez odmian.
dereszowaty.
gniady, bez odmian.
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go rezultatu, do jakiego doszli Beduini, wypełniając ślepo pozosta
wione im przez proroka przepisy hodowlane. W całej Arabji,
biorąc pod uwagę tylko hodowlę Beduinów, nie spotkałem koni
0 maści niewyraźnej i trudnej do określenia. Gniadych z t, zw.
„zielonemi nogami“ niema, jak również kasztanów, których maść
wzbudza wątpliwość, czy je zaliczyć do gniadych, czy do kasz
tanów, Bułanych z jasną grzywą nie spotkałem. Kare widziałem
tylko dwa.
Jeżeli ogier arabski ma przelewać typ, to musi być sam ty
powy.
Odtworzenie typu Saklavi, który zaginął na pustyni, wydaje
mi się za trudne i niecelowe, jeżeli patrzymy na hodowlę koni
czystej krwi, jako na konieczność stworzenia reproduktora, rege
nerującego i poprawiającego pogłowie koni krajowych.
Dla polskiej hodowli wydaje mi się najważniejszym ród Kuhajlanów, Hamdani i Hadban. A kto wie, czy doświadczenie w
hodowli anglo arabów nie wykaże również konieczności utrzyma
nia w czystości typu rodu Munighi.

rjału. Gdyby zaś udało się jeszcze po selekcji jakościowej przez
odpowiednie łączenie typów dojść do odrodzenia koni arabskich,
takich, jakie są już dzisiaj nieliczne w swojej ojczyźnie, to zdaje
się, osiągnęlibyśmy cel zapoczątkowany racjonalnie wyścigami w
roku 1927,
Na razie nie powinniśmy dążyć do powiększenia liczby bez
względu na jakość, ale właśnie starać się dojść przez selekcję
wyścigową do pierwszorzędnej jakości, nie przejmując się pozornem zmniejszaniem się ilości.
Albowiem, logicznie myśląc, przychówek od materjału wyse
lekcjonowanego na jakość, powinien być przeciętnie pod każdym
względem lepszy od potomstwa tego, co odpadnie wypróbowane
na tarze i przez tę próbę zdyskwalifikowane zostanie.
Bogdan Ziętarski.

Gumniska, 1933.

Gdyby taką selekcję na rody dało się przeprowadzić i usta
lić typ każdego rodu, jak w Arabji, koń arabski, jako reproduktor,
powinienby odzyskać dawne znaczenie przez siłę przelewania typu
na potomstwo i ustalania go w stadach, złożonych z różnorodnego
1 nieustalonego materjału klaczy, wymagającego przedewszystkiem
wyrównania.
Pierwszy i najważniejszy krok ku racjonalnemu postawieniu
hodowli konia arabskiego został zrobiony. Wyścigi, jako selekcja
jakościowa, powinny w rezultacie dać możność wybrania najlep
szych jednostek do hodowli czystej krwi i jej rozwoju. Jeśliby
programy wyścigowe n:e przeszły na czysto spekulacyjny charak
ter, ale przynajmniej w części utrzymane zostały jako hodo
wlane, to po wyłuskaniu z czasem słabych i zdegenerowanych
jednostek musimy dojść do pierwszorzędnego hodowlanego mate-

„

Seglawi giedran,

P. Bogdan Ziętarski z p. Karolem Raswanem w czasie ekspedycji do Arabji
po konie pustynne.
Mr. Bogdan Ziętarski avec Mr. Charles Raswan pendant leur expedition au
desert ä la recherche de chevaux ardbes.

siwy, jabłkowity.

Sulcimas
„

Habithe

„

Manaki (Mustapha)

„

Manaki Hindis!

ciemno-gniady.
kasztan.
biały.

*

koń indyjski, kupiony w Bassorah.
Koheilan
el bedawi
Manaki turmeni Rikan
gniady.
Nejdi Koheilan
el bedawi
Koheil scheich Meschhan biały.
Ogółem 113 sztuk. 35 klaczy i 78 ogierów.
Wykaz ogierów arabskich, które zapoczątkowały stadninę
arabską Emira hr. W. S. Rzewuskiego.

* Nejdi Koheilan
el bedawi
Gilfi
*

„
„
„

el Jemen!

Koheil (agiasa)
Manaki (Giouhar)
Saade tokan

*

„

Manaki

*

„

Manaki (Czartoryski)

„
„

Koheil scheik
Seglawi giedran

„

Manaki Dahiz

* Koheilan Toreifi (Gryzidusza)
* Koheilan . . . Toreifi (Taube)
* Koheilan............Schah el Farsi
* Nejdi Koheilan el bedawi Koheil Scheih,
Ghabrah.

złoty kasztan
skaro-gniady
biały.
brunatny kasztan.
gniady.
biały.
skaro-gniady.
skaro-gniady, bez
odmian.
kasztan bez odmian
kasztan.
kasztan.
siwy, grzywa czarna,
gniady.

*
*
*
*
*
*

*

Koheilan el Mesri
Koheilan el Mesri giassur
Koheilan Agemi (Molnar)
Nejdi Koheilan el bedawi Koheil adjuz.
Mah. Tyran
Koheilan el Mesri
Koheilan el Mesri choilan (Sapieha)
Nejdi Koheilan el bedawi choilan (Witt)
Koheilan, Gilfi el Moghrebi
Koheilan el Moghrebi — Khalaan Magha
Nejdi Koheilan el bedawi Manaki arzamon
Koheilan el Mesri Giassur
Koheilan el Mesri (ofiarowany
gen. Kołysko)
Koheilan Toreifi (M. Soli)
Koheilan Turkmeni Schebdis
Nejdi Koheilan el bedawi Saglawi hariri
Nejdi Koheilan el bedawi Manaki Labid
Nejdi Koheilan el bedawi Manaki An tar
Nejdi Koheilan el bedawi Tuisan
(Pehlivan)
Koheilan Anadolen Manaki
Koheilan el Mesri Toreifi (Bonaparte)
Nejdi Koheilan el bedawi Manaki hariri
Nejdi Koheilan el bedawi Obeian

biały.
biały.
siwy, grzywa czarna.
srebrno-siwy, grzywa
czarna.
kasztan.
biały, grzywa czarna.
gniady bez odmiankasztan.
siwy grzywa czarna.
siwy.
biały.
biały.
kasztan.
kary.
gniady.
biały.
skaro-gniady.
biały, hreczkowaty.
gniady, bez odmian.
dereszowaty.
gniady, bez odmian.
biały.

Oto lista ogierów, należących do Emira, przed jego podróżami
po pustyniach Arabji.
* Gwiazdki oznaczają ogiery rozpłodowe, pozostałych używał
pod siodło.
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Koń arabski w świecie
Le cheval arabe a travers le monde
The Arab horse throughout the world
Algier — Algerie
Ośrodkiem hodowli koni czystej krwi
arabskiej w Algierze jest państwowa stad
nina w Tiaret (jumenterie de ChaouChaoua), przy „Etablissement Hippique de
1 Algerie et de la Tunisie", położona na pół
nocnym stoku Atlasu w prowincji Oran. Po
siada ona tor treningowy, długości 2400 m.
Stadnina ta ma wybitny wpływ na pod
niesienie ras krajowych i ogólny kierunek
północno-afrykańskiej hodowli.
Młodzież w Tiaret przechodzi systema
tyczny trening, a konie trzyletnie poddawa
ne są próbie dzielności, która się odbywa
co roku na wiosnę w jednym dniu wyścigo
wym. Program dnia przewiduje 3 gonitwy
dla ogierów i 2 — dla klaczy; współzawod
niczą wyłącznie konie czystej krwi arab
skiej. Startuje w każdej gonitwie przecięt
nie od 6 do 8 koni.
Ponadto konie z Tiaret i inne, orjentalne, krajowej hodowli, uczestniczą również
w meetingach, organizowanych przez Towa
rzystwo Wyścigowe Oranu. W roku bieżą
cym meeting wiosenny towarzystwa zam
knęły dwa cross'y, o charakterze poważ
nych prób konia kawaleryjskiego. Długi dy
stans, urozmaicona trasa w terenie, pełnym
niespodzianek i trudne, liczne przeszkody
były doskonałym sprawdzianem wszech
stronnej dzielności uczestników. W pierw
szej próbie, na dystansie 4500 m., z 20 prze
szkodami, zwycięstwo odniósł arab czyste!
krwi ze stada Tiaret (czas 10‘2"), — dwa
dalsze miejsca zajęły berbery krajowe, wy
soko uszlachetnione krwią arabską. W dru
giej próbie na dystansie 4.000 m., z 19 prze
szkodami, zwycięstwo przypadło doskona
łemu arabowi wysokiej półkrwi.
Rezultaty te najwymowniej świadczą o
celowości hodowli arabów, nietylko jako
materljału do krzyżowań z innemi rasami,
lecz i jako niezwykle dzielnych koni użyt
kowych.
Ogólny spis ogierów czystej krwi arab
skiej w Algierze wykazywał na dzień 1
stycznia 1932 r. przeszło sto reproduktorów.

Klacz z Tiaret — TEIRIBA. — La jument de Tiaret — TEIRIBA.

Paddock stadniny w Tiaret. — Un paddoćk a la jumenterie de Tiaret.
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Anglja — Angleterre
W Anglji na hodowlę konia arabskiego
składa się przeszło 100 klaczy matek czy
stej krwi; z tego około 25 klaczy znajduje
się w Crabbet Stud Lady Wentworth, resz
ta jest rozproszona po mniejszych stadach.
Drobni hodowcy są zorganizowani w
,,Arab Horse Society", którego celem jest
popieranie hodowli i importu koni arabskich
czystej krwi, oraz propagowanie powtórne
go dolania krwi arabskiej do lekkich ras
koni angielskich. Towarzystwo wydaje Księ
gę Stadną „Arab Horse Stud Book"; dotych
czas wyszły cztery tomy.
„Arab Horse Society" zorganizowało w
roku 1920, 21 i 22 trzy próby wytrzymało
ści na dystansach 250, 300 i 300 mil. Naj
lepszy cza,s na dystansie 300 mil (483 Mm.)
wyniósł 37 g. 29 m. W 1923 r. Towarzystwo
urządziło w Bidefort gonitwę dla koni arab
skich na dystansie jednej mili. W 1928 r.
zorganizowano podobną gonitwę na dystan
sie 1 'A mili (około 2000 m.) w Portsmouth.
W obu gonitwach mogły brać udział konie,
zapisane w „Arab Horse Stud Book“, nie

-

Stado Lady Wentworth,'Crabbet Park. — Og. NASEEM (po Skowronek od Nasra), hodowli Lady
Wentworth, Crabbet Park (reprodukcja z ilustracji katalogu ,,Crabbet Arabian Stud, zgäS).
U haras de Lady Wentworth, Crabbet Park. — L’etalon NASEEM (par Skowronek et Nasra), de
I etevage de Lady Wentworth, ä Crabbet Park,

(reproduction d’une iUust.ation du catalogue „Crabbet

Arabian Stud 1928”) •

'

'

;

1
Stado Ujazd W. bar. Bicker’a. — Og. RASIM (po Feysul od Risala), ur. 1906 r. w st. Lady Wentworth (Anglja), importowany do Polski w r.
1924. Padł ut 1931 r.
Le haras de Ujazd du baron W. Bicker. — L'etalon RASIM (par Feysul et RisalaJ, tie en 1906 au haras de Lady Wentworth
importi en Pologne en 1924. Perit en 1931.

(Angleterre),

wyższe jednak, jak 15 hands
(153 cm.). Waga dla ogierów
wynosiła 9 stone (57,15 kg.),
klacze i wałachy korzystały
z 3 lbs. (1,36 kg.) ulgi.
(Począwszy od roku 1920
„Arab Horse Society", łącz
nie z „National Pony Socie
ty", organizuje rok rocznie w
pierwszych dniach marca po
kazy koni arabskich w Lon
dynie, na których kilkakrot
nie sędziował zapraszany do
Jury v.-prezes Zarządu Towa
rzystwa Hodowli Konia Arab
skiego, Józef hr. Potocki. Pozatem mniejsze pokazy dla
koni arabskich odbywają się
co roku latem w innych miej
scowościach. Konie z Crab
bet nie biorą udziału w po
kazach „Arab Horse Society",
lecz współzawodniczą na po
kazie w Richmond.
Jak widać z powyższego
hodowla konia arabskiego w
Anglji jest rozbita na dwie
części: jedna część — to gru
pa drobnych hodowców, zor
ganizowanych w „Arab Horse
Society", druga — to „Crab
bet Arabian Stud" Lady
Wentworth. Rozbicie to naj
dobitniej znajduje swój wy
raz w rejestracji materjału
stadnego arabskiego. Część
klaczy stadnych (około 70)
z przychówkiem jest rejestro
wana w „General Stud Book".
Są to klacze wywodzące się
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Hough,

Kl. BAIDA (po Zoowar od Husn-u-Cul), ur. 1914 r. hodowca i właściciel: Cpt. George
Savile, Anglia, (reprodukcja z iltistracji ,,The Arab Horse Stud Book“ v. IV.1930).

L’etalon RAZADA (par Shahzada et Ranya), ne en 1925, au haras de E. W. Hough,
Angleterre. Proprietaire Duc de Veragua (Espagne).

La jument BAIDA (par Zoowar et Husn-u-Gul), nee en 1914- Eleveur et proprietaire:
Cpt. George Savile (Angleterre) (reproduction d’une illustration de ,,The Arab Horse
Stud Book“ v. IV.1930).

Og. RAZADA

(po Shahzada od Ranya), ur. 1925 r. hodowca:
Anglja, właściciel: Duque de Veraqua, Hiszpanja.

głównie od importów Mr. Blunt'a, a więc
pochodzące z Crabbet. „General Stud Book"
jest zamknięty i nowe importy nie są przyj
mowane; natomiast „Arab Horse Stud Book"
jest otwarty dla importów czystej krwi arab
skiej, które są do niej przyjmowane według
każdorazowego uznania zarządu Towarzy
stwa. W księdze tej jest zarejestrowanych
85 klaczy matek.
Z ogierów arabskich w Anglji najwybit
niejszym okazał się kasztanowaty Mesaoud,
rodu Saklavi Dżedran, którego krwią prze

E. W.

sycone są wszystkie konie, pochodzące z
Crabbet. Mesaoud importowany w 1890 r.
otrzymał w 1896, 97 i 93 trzykrotnie pierw
szą nagrodę w Cristal Pałace, a w 1900 na
grodę czwartą na międzynarodowej wysta
wie w Paryżu. Dla porównania należy tu
przypomnieć, że na tejże wystawie klacz
sławuckiego chowu Melpomena otrzymała
pierwszą nagrodę i złoty medal.
W roku 1920 Lady Wentworth nabyła
do swego stada w Crabbet siwego ogiera
Skowronka, urodzonego w 1909 r, w sta

dzie Józefa hr. Potockiego w Antoninach,
po Ibrahim od Jaskółka po Rymnik. Sko
wronek został importowany do Anglji w
1913 r. przez Mr. Walter Winans.
Skowronek w Anglji, jako arab, wybił
się wkrótce na pierwsze miejsce. Na wy
stawach staje się niepobitym i zdobywa ty
tuł ,,champion Arab". Ogier ten w stadzie
okazał się doskonałym ojcem. Potomstwo
jego w ostatnich latach zdobyło na poka
zach angielskich największą ilość nagród i
czempionatów.

Bułgarja — Bułgarie
Państwowa stadnina Kabijuk, położona
o kilkanaście kilometrów od miasta i stacji
kolejowej Szumen, na magistrali Warna —
Sofja, poza końmi krwi angielskiej rozpo
rządza grupą matek, znacznie zaawansowa
nych w krew arabską.
Żeńskie linje tej grupy hodowlanej wy
wodzą się od klaczy, importowanych z róż
nych krajów, z końcem ubiegłego wieku.
Róiwno przed czterdziestu laty Stanisław
hr. Dzieduszycki przeniósł część swoich ko
ni, przeznaczoną na sprzedaż, ze swej stad
niny arabskiej w Żerdzią, pod Kamieńcem
Podolskim — do Starego Gwoźdźca, w kołomyjskim powiecie, proponując między in
nymi, rządowi bułgarskiemu zakup klaczy
stadnych. •
Komisja bułgarska przyjechała w paź
dzierniku 1893 r. i zakupiła dziewięć klaczy
orjentalnych, Pozatem nabyto jeszcze materjał hodowlany w Semetyczach p. Dyonizego Trzeciaka i w Horodence, stadzie pół
krwi arabskiej barona Romaszkana.
Znaczną Mość klaczy pół orjentalnych
dla stadniny Kabijuk nabyto lub otrzymano
w darze od cara rosyjskiego, ze sławnej
stadniny Streleckiej. Stąd pewna ilość koni

o charakterystycznej dla Strelecka, złotej
maści.
Funkcje reproduktorów pełniły przeważ
cie ogiery, otrzymane od sułtana tureckiego,
po uzyskaniu przez Bułgarję niepodległości,
między innymi słynny Pamuk, którego polo-

mek, siwy Paganini, dotychczas jest czynny
w stadzie.
Używano jednak również w Kabijuku
streleckich ogierów półkrwi arabskiej i ogiera czystej krwi — Siglavi Bagdady z Babci
ny — ten wszakże dodatnio się nie wyróżnił.

Państwowa stadnina w Kabijuk.—Klacze orientalne, pochodzące z Małopolski
Le haras national de Kabijuk. — Juments orientales, provenant du sud de la Pologne.
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EGIPT
EGYPTE
Og. KAF1FAN (Mabrouk-Nigma),

hod Ks. Mohamed Ali, imp. do Polski przez

Alfreda hr. Potockiego.
L’etalon KAFIFAN (Mabrouk-Nigma), elevi par le prince Mohamed Ali, imp. enPologne par le comte A. Potocki.

W roku 1898 powstał przy Royal Agri
culture Society w Kairze, dzięki pomocy
rządowej, oddział hodowli koni czystej krwi
arabskiej, którego celem jest utrzymywa
nie czystości krwi i poprawa rasy koni w
Egipcie. Starania ks. Mohamed Aly i obec
nego prezesa towarzystwa, ks. Kemmal-EdDin, sprawiły, że stado Royal Agriculture
Society przewyższa dzisiaj pod względem
liczebnym wszystkie istniejące stadniny czy
stej krwi arabskiej, utrzymując 47 koni w
Kairze i 77 — w fermie Bachtim, kolo He
liopolis. W roku przyszłym wszystkie ma
ją być połączone w Bachtim. Konie są prze
ważnie własnego chowu, jedynie część za
kupiono ze stada ks. Mohamed Aly i La
dy Anne Blunt z Mattarieh.
Stado ks. Mohamed Aly jest nieliczne,
P. Ziętarski, w sprawozdaniu ze swej wy
prawy do Arabjii, tak o niem pisze:
„Stada tego nie można opisywać i oglą
dać, jak inne, gdyż jest to raczej misterne
dzieło „sztuki dla sztuki", niż hodowlane
przedsiębiorstwo. Ks. Mohamed Aly posia
dał przed kilku laty w stadzie 30 klaczy.
Zamiłowany w typie, znanym nam tylko z
dawnych sztychów i portretów, postanowił
ten typ odtworzyć i utrzymać. Lepsze kla
cze podarował stadu Tow. Rolniczego, gor
sze — rozsprzedał, a zatrzymał tylko jed
ną klacz „Nedjme", która pod każdym
względem odpowiadała typem jego wymaga
niom. Na tej klaczy, pochodzącej ze stada
Ali Paszy Scherif, które słynęło z koni naj
czystszej krwi, postanowił oprzeć swoją ho
dowlę. „Nedjme“ i jej córki, to obrazki wy
kwintu i szlachetności. Wszystkie siwe,
czarna skóra, ogromne wyraziste oczy, cu
downy rysunek głowy. Konie te jednak nic
nie robią; chowane w przepychu przepięk
nego, pałacowego parku, w luksusowych
stajniach, czynią wrażenie egzotycznych ro
ślin, wyhodowanych przez artystę, dla po
dziwu znawców i pokazania, że jednak taki
typ egzystował nieitylko w wyobraźni daw
nych malarzy. Przyznać muszę, że nie przy

puszczałem, wybierając się na tę wyprawę,
iż takie konie żywe i ruszające się zobaczę.
Niesłusznie posądzają dziś Juljusza Kossaka,
że fantazjował, malując araby. Niestety, nie
gdyś było takich więcej; dziś jest tylko tych
kilka koni, w typie wygasłego już rodu Saklavi“.
Stadnina ks. Kemmal-Ed-Din, przedstawia
jąca się poważnie pod względem ilościowym
i jakościowym, jest położona w miejscowo
ści, odległej o kilka godzin jazdy koleją
od Kairu. Ks. Kemmal-Ed-Din nie pokazuje
swoich koni chrześcijanom pod żadnym po
zorem; o stadzie jego można więc sobie wy
robić pojęcie tylko na podstawie materjału,
który przeszedł później do innych stadnin.
Starania Royal Agriculture Society, oparte na wyborze najlepszych osobników ze
stad istniejących lub zanikających oraz na
umiejętnym i systematycznym imporcie, przy
jednoczesnem stwarzaniu dla arabów naj
właściwszych warunków bytu, dadzą w przy
szłości napewno dodatnie wyniki. Tymcza
sem jednak stwierdzić trzeba, że najlepsze
konie w Egipcie są bezpośrednim impor
tem.
Wyszczególnione stadniny koncentrują
cały materjał hodowlany czystej krwi arab
skiej w Egipcie.
Znacznie ciekawsza w tym kraju jest or
ganizacja wyścigów dla koni arabskich.
Wszystkie konie arabskie, ubiegające się
o nagrody wyścigowe, są podzielone na czte
ry kategorje. Każdy koń arabski, który bie
ga w Egipcie po raz pierwszy, a nie wy
grał nigdzie przedtem żadnej gonitwy, zo
staje zapisany do kategorji początkujących
(Novice Classe) i tak długo w niej współza
wodniczy, dopóki nie wygra gonitwy dla po
czątkujących, poczem przechodzi do kate
gorji trzeciej; dwie dalsze wygrane przesu
wają go automatycznie do drugiej kategorji.
Każdy koń arabski, który poprzednio po za
Egiptem wygrał conajmniej trzy razy, wcho
dzi do drugiej kategorji, jeżeli zaś wygrał

mniej, niż trzy razy — do kategorji trze
ciej.
Koń arabski, po wygraniu trzech gonitw
w drugiej kategorji, zostaje poddany klasyfi
kacji przez komitet selekcyjny, który orze
ka, czy godzien jest udziału w gonitwach
pierwszej kategorji, gdyż te są ściśle zare
zerwowane dla koni pierwszorzędnych, po
siadających t. zw. „stałe świadectwo konia
arabskiego".
Żaden koń pięcioletni i żaden zwycięz
ca pięciu gonitw nie może być w Egipcie
dopuszczony do gonitw koni arabskich, o ile
nie posiada stałego świadectwa.
Ciekawym dokumentem, potwierdzają
cym umieszczone przez nas wyżej dane, jest
nadesłany nam specjalnie przez ks. Moha
med Aly artykuł, który in extenso w ory
ginale francuskim podajemy.

u» K

A. ŁM

Je suis tres touche de voir que la So
ciety d'Elevage du Cheval Arabe en Poiogne a pense ä moi et je m'empresse de
lui envoy er ce petit article s-ur le cheval
arabe.
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leurs voyages en Syrie ou en Arabie s-avent
Mon pays est voisin de 1‘Arabie, mes pa
tres bien qu'il n'existe pas pour les pur
rents ont fait la conquete de l'Arab:e, et
sang arabes de pedigree en regle, comme
etaient tons grands amateurs des beaux chevaux. Le grand pere de ma mere, Abbas Pa c'est le cas en Europe.
Pour les chevaux arabes, on doit se con
cha I-er, a eu les plus beaux chevaux arabes
tent er d'accepter le certificat, donnę pa*
connus, et beaucoup d'ecrivains hippiques
les chefs de tribus, et comme ce certificat
ont ecrit qu'apres le roi Salomon c'etait
est delivre contrę paiement d une somme
lui qui possedait les chevaux les plus add argent dont ces chefs ont toujours b es o in,
mirables. Apres la mort de son fils, il y eut
ces derniers se trouvent etre toujours prets
une grande vente, et beaucoup de ces che
vaux ont ete achetes par les grands sei
a certifier n" imp orte quoi. Cependant ici en
Egypte nous avions l'avantage de pouvoir
gneurs polonais. J'ai vecu man enfance ä
l'epoque, oü tout le monde en Egypte s'atracer la provenance de nos chevaux 80 ans
donnait au cheval et aux armes. Je puls
en arriere et d'etre fiers qu'ils sont de 1‘eledone, apres une tres longue experience et
vage de noire propre familie.
des etudes que j'ai faites depuis trente cinq
Je n'ai jamais voullu melanger des che
ans sur le cheval arabe, parier de ce der
vaux en dehors des nötres, car j'ai aspire
nier en toute connaissance de cause.
toujours ä faire le beau cheval, tel qu on
J'ai eu le plaisir de connaitre person
le vo:t dans les gravures, et non le cheval
de vitesse. En effet, je constate pour les
nellement quelques uns des grands elechevaux de courses que les proprietaires
veurs polonais, partni lesquels je citerai: le'
comte Branicki, le prince Sanguszko, les . / des grandes ecuries ne s'interessent qu ä la
comtes Potocki. Ces grands seigneurs sont( |j'Jj vitesse, et si on detaille leurs chevaux, meme
venus plusieurs fois en Egypte assister aux
ceux qui ont gagne une reputation mon
grandes ventes et acheterent des chevaux.
diale, on voit quits ont ou des ore ill es
Apres la guerre des Wahhabites, les
tombantes, ou un nez camus, ou des crou
membres de la familie regnante d'Egypte et
pes tombantes, ou des hanches defectueuses.
les grands pachas d'origine turque ameneCe n est done plus le beau cheval purtent avec eux tons les beaux chevaux
qu'ils avaient captures.
L'important haras de S. A. Abbas I-er
est revenu apres sa mort ä son fils Ilhami
Pacha, et ä la mort de ce dernier ce fut
Ali Pacha Cherif qui selectionna les che
vaux et eut ä son tour un des plus beaux
haras de pur-sang arabes, qui passa apres
sa mort ä S. A. le Prince Ahmed. De son
cote le Khedive Abbas II voulut des le
commencement de son regne continuer la
tradition de son grand-pere Abbas I-er et
il fonda un haras au palais de Koubbeh.
Og. BEL-AMI.
Lonsque le Prince Ahmed mourut, j'avais
L’etalon BEL-AMI.
constate que mon frere s'etait decourage de
Velevage et je m’empressais d'acheter le
sang, tel qu'on le volt dans les gravures,
avec sa petite tete magnifique, ses grands
yeux brillant« et intelligent«, sa belle encolure, sa peau fine transparente, sa croupe
arrondie, ses muscles bien formes et son
beau port de queue, Jene m'etenderai pas
davantage sur ces details descriptifs et je
me bornerai maintenant ä dire quelques
mots sur les chevaux arabes en Pologne et
en Russie.

ANDAX, zwycięzca Jubilee Stakes, 22.II.1930 r.
ANDAX — gagnant du Jubilee Stakes le 22.II.1930.

plus beau stock des chevaux du Prince, et
cela avant la vente publique, et je me suis
fait donner par S. A. le Khedive quelques
juments et deux etalons, tout ceci pour ne
pas perdre cette race de magnifiques che
vaux, qui existait en Egypte depuis 80 ans
toujours dans notre familie.
Les amateurs de chevaux qui ont achete
eux-memes des chevaux arabes pendant

On sait que le climat, le terrain et meme
la nature du sol ou de 1'eau ont une influence
considerable dans 1‘elevage des chevaux.
Le prince Sanguszko, jusqu'avant la guerre,
semblait avoir reussi le mieux ä conserver
1 aspect fin du cheval arabe dans ses ha
ras, et je me rappelle avoir vu quelques uns
de ses produits ä l'exposition de Paris en
1900. Un seigneur russe, le prince Szczerbatow) faisait, lui aussi, 1‘elevage du cheval
arabe et il nous avait suggere Vide» de
creer une societe pour la preservation du
pur-sang arabe. La societe fut cree; il y
fut admis et il nous montra les photogra
phies de ses produits. En examinant ces
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photographies, aucun Egyptian ne voulut
admettre que ces produits fussent des pursang arabes, car des la premiere generation
le type etait dejä transforme, se rapprochant du cheval commun des steppes rus
hes, au nez petit et busque, au dos tout
droit, ä la croupe tombante, avec la queue
entre les jambes. Il ćtait tres surprenant de
voir que le climat et le terrain avaient
si rapidement modifie la race.
Avant de terminer ce petit expose, je

Og. DEHAM,

zwycięzca Heliopolis Grand-Piix

25.1.1930 r., nagrody dla arabów, które wygrały 5 lub więcej
gonitw.
L'etalon DEHAM,

gagnant du Heliopolis-Grand

Prix le 25.I.1930, pour chevaux arabes ayant gagnes 5 course
ou davantage.

liens a dire encore deux mots pour encourager les eleveurs des chevaux arabes.
Le cheval arabe est et restera le cheval
d'endurance par excellence. Un eleveur, Mr.
Brown qui habite Berlin, (Hampshire, EtatsUnis d'Amerique) et qui est membre de la
Societe des eleveurs de chevaux arabes aux
Etats-Un'is, possede un grand haras et
acheta le restant des chevaux du mien. Mr.
Brown a gagne 4 ans de suite la grande
epreuve d'endurance qui consistait ä parcourir ä cheval 500 milles anglais es, le ca
valier muni dun complet equipement de
Campagne. C'est done une vraie joie pour
les amateurs du cheval arabe de voir qua
dans un concours aussi important c'est en
core le cheval arabe qui fait preuve de la
plus grande endurance, dans des contrees
aussi eloignees du desert d'Arabie.
Malgre qu'il y ait beaucoup encore ä
dire sur le cheval arabe, je me vois obfcgź
de olore cette petite causerie en disant que
l automobilisme faisant du tort ä 1 hippisme,
moi aussi, apres1 40 annees d elevage, j ai
ete pousse a reduire mon haras.
D apres l’experience que j ai acquise, je
conseillerai toujours ä ceux qui veulent
acheter des juments pour la reproduction
de ne pas se laisser impressionner par les
formes ou la be ante de la jument, mars
d'exiger avant tout qu on leur montre quel
ques uns de ses produits; si les poulains
sorat bons, allors vous pouvez etre sürs que
c'est une bonne pouliniere. Pour moi une
jument de 8 ä 9 ans qui a dejä p rodu it
au moins trois poulains est toujours prefć rabie ä une jeune bete, avec laquelle on
est expose ä des surprises.
Prince Mohamed Aly.
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Francja
Państwowa stadnina ii) Pompadour.
Le haras de Pompadour.

M. Desbois,
Directeur du Haras de Pompadour.
Note sur 1‘elevage du pur - sang arabe au
Haras de Pompadour appartenant a 1‘Etat
Franęais.
La France ne posse de plus qu'un seul
Etablissement d’elevage d'Etat; c'est le Ha
ras de Pompadour installe dans un beau
domaine situe dans un depärtement du Cen
tre, celui de la Correze. L'elevage national
y est pratique, presque sans aucune inter
ruption, depuis 1763 et reste dirige dans
le sens de la production du cheval de pur
sang arabe et du cheval de pur-sang angloarabe.
Bien que les animaux de cette derniere
race soient depuis longtemps les plus nombreux, jamais l’elevage du pur-sang arabe
n’a ete abandonne et sa «Election continue
i egulierement.

V wodopoju.

—A

Pour des raisons d'economie, le nombre
des poulinieres de Pompadour a ete recemment reduit; il est actuellement de 40
juments seulement; 5 anglaise«, 25 pur-sang
anglo-arabes, 10 pur-sang arabes.
Parmi ces dernieres, une a ete importee
d'Orient en 1925, les autres sent nees an
Haras meme ou elles sont maintenant en
service et toutes sont lilies d'etalons Syriens
Importes. Ce seul exemple suffit pour demontrer a quel point les directeurs successifs du Haras de Pompadour se sont
attaches ä maintenir dans la race arabe
pure une forte dose de sang oriental.
„Dahman“ rmporte en 1909 et „Envei
Importe en 1912, ont laisse des juments remarquables.
De 1926 ä 1933 un Syrien „El Sbaa“ Im
porte en 1925 a fait la monte ä Pompadour
et a servi pendant cette periode toutes les
poulinieres

l'abreuvoir.

donnśes

ä

1 arabe.

11

est

mort

en 1932 et appartenait ä la familie Djeetnieh, brauche directe de Koheilet Adjouz.
Lors de la derniere monte, la moitie des
poulinieres arabes du Haras de Pompadour
ont ete saillies par un autre oriental „Soukne“.
Les etalons de pur-sang arabe nes ä
Pompadour sont plutdt employes pour la
saillie des juments de pur-sang anglais ou
anglo-arabes appartenant ä des eleveurs
particulars et destinees ä la production des
chevaux de seile et de remonte militaire.
Periodiquement des missions franęaises
vont en Syrie chercher des etalons, le der
nier voyage de ce genre date de 1925. II
apparait en effet necessaire de retourner
souvent puiser ä la source pure de 1‘Orient
— s'il n'en etait ainsi, les caracteres les plus
utiles de cette race incomparable s'effaceraient quelque peu; en procedant de la
sorte, les resultats de 1‘elevage apparaissent excellent«.
Des 1850, Monsieur Gayot, le celebre
homme de cheval, alors directeur du Ha
ras de Pompadour, ecrivait: ,,La jument
arabe nee en Limousin revet aujourd'hui
des caracteres qui lui sont propres. Elle
n'a rien perdu du cachet de sa race; eile
en est tou jours la plus haute expression
mais grace ä une alimentation substantielle
et riche, ä un elevage raisonne, eile a pris
de la taille et une corpulence qui 1‘elevent
ä la hauteur des exigences de 1‘epoque“.
Cette phrase pourrait etre repetee aujourd’hui sans en changer un mot.
Des la premiere generation les animaux
iss us d orientaux prennent sensible ment plus
de volume et plus de taille que leurs parents
dont ils gardent souvent 1‘expression de race
et toujours la qualite.
En dehors des animaux Importes d'Orient,
cous les sujets arabes du Haras de Pompa
dour, sont nes sur le domaine meme, oü ils
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sont employes. I Is sont eleves avec
le plus grand soin et des 1 age de 2 ans
'A dresses au service de la selle sous des
poids ires legers; ils sont ensuite sounds a
un travail minutieusement dose; celui-ci est
augmente peu ä peu pour devenir k 3 ans
H un entrainement serieux. A 3 ans V:,
leur temps d’entrainement et d’epreuves
termine, les pouliches arabes les meilleures
sont conservees comme poulinieres au Ha-

EL SB A A or. ar.

(po Manakie Sbeilie od El Gheetnieh), ogier czystej krwi arabskiej, ur. na Wschodzie,
nabyty w Damaszka i importowany w 1925 r. Wzrost 1 m. 47 cm.

EL SB AA (par Manakie Sbeilie et El Gheetnieh), etalon pur-sang arabe, nó en Orient, achetó a Damas et
importe en 1925. Taille 1 m. 47.

Kl. MANON (po Dahman od Mystdrieuse), ur. w Pompa
dour igig r.

Wzrost I m. 55‘cm.

La pouliniere MANON (par Dahman et Mysterieuse), ne'e
a Pompadour en igrę. Taille i m. 55.

MEA T

(po El Sbaa od Medea), ogier

czystej krwi arabskiej, ur.
1930

7.

w

Pompadour

Wzrost 1 m. 53 cm. Reproduktor
w st. Pompadour.

MEAT (par El Sbaa et Medea), etalon
pur-sang arabe, ne ä Pompadour en 1930.
Taille 1 m. 53. —• Etalon ä Pompadour.

ras de Pompadour et les poulains repartis
comme etalons k Pompadour meme ou dans
les depots d’etalons de l'Etat. L’annee derniere, nous avons ete heureux de ceder un
de ces poulains au gouvernement TchecoSlovaque.
Le but poursuivi ä (Pompadour est la pro
duction d’etalons susceptibles de donner les
animaux les plus utiles pour le service de
Varrnee.
Personnellement nous estimons que le
pur-sang arabe est indispensable pour ap-

SOUEIDA,

klacz czystej krwi arabskiej, ur. na

Wscho

dzie w igal 7., importowana w 1925 r. Wzrost: rm. 42 cm.
SOUElDA, pouliniere pur-sang arabe, ne’e en Orient en T921,
importee en 1925, Taille 1 m. 42.

SALKAHD
ŚALKAHD

(po El Sbaa od Soueida),
(par El Sbaa

ogier czystej krwi arabskiej, wr. 1927 r. w Pompadour.

Wzrost i m. 32 cm.
et Soueida), ótalon pur-sang arabe, nć en 1927 d Pompadour.
Taille i m. 52.

porter la itrempe, F endurance, la vivacite,
Fadresse, la rusticite et, j'ose dire, Fintelli
gence; son infusion dans les races de chevaux de seile apporte et appoirtera toujours
les elements les plus precieux.
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Konie arabskie, importowane z Francji
przez ks. Romana Sanguszkę

Les ehevaux de pur sang arabe
Importes de France
par le prince Roman Sanguszko

KI. ARBA (po Ńibeh or. ar. od Askoura), ur. 1925 r., hodowli p. R. Lacarriere, impor
towana do Polski w 1929 r.
La jument ARBA (par Nibeh imp. ar. et Askoura), nee en 1925 au haras de M. R. La

Og. NEDJARI

mentron, importowany do Pobki w i929 r*
L'etalon NEDJARI (par Nibeh imp. ar. et Nedjarine), ne en 1926

(po El Sbaa or. ar. od Ninon), ur. 1928 r., hodowli st. Pompadour,

au

haras

de M. E. Camentron, importć en Pologne en 1929.

carriere, importee en Pologne en 1929.

Og. NEMER

(po Nibeh or. ar. od Nedjarine), ur. 1926 r., hodowli p. E. Ca-

KL

DJEBALLA

(po Djebel od Anchallah), ur.

1926 r., hodowli p. C. Darrigan,

importowany do Polski iv 1929 r.
Vetalon NEMER (par El Sbaa imp. ar. et Ninon), ne en 1928 au haras de Pompa

importowana do Polski w 1929
La jument DJEBALLA (par Djebel et Anchallah), nie en 1926 au haras de M. C.

dour, importó en Pologne en 1929.

Darrigan, importie en Pologne en i929•
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Państwowe stado ogierów w Tarbes. — Og. SOUKNE, or. ar.

Państwowe stado ogierów w Tarbes. — Og. NOSMIZ (poDjebel Mousa odNejmoh).

Depot d’etalons de Tarbes. —

Depot d’etalons de Tarbes.— L’etalon NOSMIZ (par Djebel Mousa et Nejmoh).

L’etalon SOUKNE, imp. ar.

Dyrektor Państwowego Stada Ogierów w Tarbes, p, Charles Vincent, daje nastę
pujący opis tego stada, w broszurze pod tytułem: „La circonscription du Depot
drEtalons de Tarbes“, wydanej w 1932 r.:
„II y a une trentaine de poulinieres arabes pures dans la circonscription. L'etranger est le meil-leur client de nos eleveurs
d'arabes, il trouve chez nous des etalons
sobres et rustiques qui deviennent plus ra
res chaque annee en Syrie et que les Arabes laissent partir avec les plus grandes difficultes. La Pologne a ete particulierement
satisfaite de ceux qu'elle a choisAs chez nous,
et qui Gont les depositaires sacres du sang
oriental le plus pur.
Ce dernier est repandu dans le Midi par
les reproducteurs Syriens que VAdministration des Haras, au prix des plus grandes
peines, va chercher de loin en loin dans les
deserts d‘Arabie.
L'effectif de Tarbes n‘en compte plus
qu'un, le bon Soukne, Si peu de juments
qu it saillisse, si peu nombreux que soient
ses produits laisses ä la reproduction, sa
presence est indispensable et il ne laut pas

Pompadour. — Źrebięta na pastwisku.

Mais — et qu’on n'aille pas dans ce „mais“
voir une critique des missions anterieures- mais il ne faut pas ramener d'animaux d un
modele moins serieux, moins „en force" que
celui des Soukne et des Nibeh. Ce sont
seuls les animaux d'un tel type qui ont
bien produit".

Kl. NEDJAR1NE (po Danbik od Nadmą), tir. 19x9 r.
stado p. E. Comentron.
La jument NEDJARINE (par Danbik et Naarna), nee en
X9X9. Haras de Mr. E. Camentron.

qu'on attende sa disparition pour songer ä
le remplacer. U convient done de faire une
nouvelle importation d'etalons orientaux.

„C’est grace ä ces qualites, on ne saurait
trop le repeter, que les fils ou petits-fils
d'orientaux grandisSent, se . developpent lä
ou les autres souffrent, c'est-ä-dire dans les
maisons, nombreuses helas! oü le regime est
peu abondant, oü le poülain mange ce que
ne veulent pas les boeufs, oü Von econo
mise non settlement l'avoine, mais encore
le bon fourrage, les pacages les meilleurs".

Pompadour. — Les poulains au paturage.
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Hiszpcmja
Es pa g n e
Krew arabska od niepamiętnych czasów
była w Hiszpanji wysoko ceniona i uważa
na za najodpowiedniejszą dla hodowli kra
jowej.
W Andaluzji, tej kolebce hiszpańskich
arabów, oddawna już stwierdzono korzyst
ny wpływ terenu, gimnastyki i paszy na roz
wój koni, które osiągniętą dzielność stale
przekazują potomstwu.

Państwowa liczy
dzisiaj
przeszło 80 matek, liczba ta
jednak ciągle rośnie, wraz
z rosnącemi potrzebami pań
stwowych stacyj ogierów i
rynków zagranicznych, na
których brak wyborowych
koni arabskich coraz dotkli
wiej daje się odczuwać. Re
produktory
Scanderich i
Van-Dyck stworzyły dwa
odrębne typy klaczy arab
skich,
przyczem córkom
Van-Dyck'a należy przy
znać bezwzględnie pierw
szeństwo. Celem stworzenia
pięciu rodów koni arabskich,
przed kilku laty dokonano

Dział arabski stadniny Państwowej jest
najważniejszym w Hiszpanji ośrodkiem ho
dowli tej rasy. Powstał on z materjału im
portowanego w różnych epokach ze Wscho
du oraz ze słynnych stad europejskich: pol
skich, angielskich i francuskich. Intensywny
rozwój hodowli datuje się od r. 1905, to jest
od chwili przybycia 25 klaczy oryginalnych
i 20 — ze stadnin polskich.

Stado markiza de Domecą. -— Og. OMAR (po Sirio III od Caftan).
Le haras du marquis de Domecq. — L’etalon OMAR (par Sirio III et Caftan).

podziału klaczy stadnych na grupy, do których przy
dzielone są najodpowiedniejsze pod względem rodo
wodów ogiery.
Tą drogą została osiągnięta możność odświeża
nia prądów krwi poszczególnych rodzin w obrębie
jednej stadniny, a selekcja mater jału hodowlanego
dokonywana jest na zasadzie wyników prób wyści
gowych.
Importy mater jału hodowlanego z Polski utwier
dziły Hiszpanów w przekonaniu o wysokiej warto
ści naszych arabów, a doświadczenie wykazało, że
dają one naogół roślejsze i silniejsze potomstwo, niż
sprowadzane ze Wschodu ogiery. Hodowla hiszpań
ska w znacznej mierze zawdzięcza rozwój i udosko
nalenie swoje nabytym w stadach polskich arabom,
czego zresztą niezbitym dowodem jest wysoka ocena

Stado markiza de Domecq. — Grupa klaczy arabskich.
Le haras du marquis de Domecq. —- Groupe de juments arabes.

Reproduktorem, któremu hiszpańska hodowla ara
bów najwięcej zawdzięcza, był polski ogier Van-Dyck,
urodzony w roku 1898, w Janiszówce, hr. W. Branickiego. Czternastoletnia kar jera stadna tego ogiera
chlubnie świadczy o świetności przedwojennej polskiej
hodowli. Pozostawił on około 200 sztuk przychówku,
z wysokim procentem męskiego potomstwa, które, prze
kazując dalej siłę, typ i szlachetność, — wpłynęło na
znamienną poprawę pogłowia ogierów w stadach pań
stwowych. Żeńskie potomstwo Van-Dyck'a cechują rów
nież tak wysokie zalety, że obecnie kla.ze po nim
stanowią podwalinę stada czystej krwi arabskiej.
Po przeprowadzeniu surowej

selekcji,

stadnina

Stado markiza de Domecq. — Widok ogólny.

Le haras du marquis de Domecq. — Vue gónćrale.
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Stado Duque de Veragua. —
(Hiszpanja),

Kl.

CADIZ, ur. 1925 r. w st. markiza de Casa Domecq

(I-sza nagroda i szampionat

na

Wystawie Narodowej w Madrycie

i hodowca
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Stado Duque de Veragua. — Kl. INCAU TA (po Scanderich od Baraja), ur. 1923 r.
w st. markiza de Casa Domecq (Hiszpanja). (Il-ga nagroda na

Wystawie Narodowej

w Madrycie w 1930 r.).

tv 1930 r ).
Le haras du Duc de Veragua.— La jument CADIZ, nee en 1925 au haras du marquis

Le haras du Duc de Veragua. — La jument INCAUTA (par Scanderich et Baraja),

de Domecq

nee en 1923 au haras du marquis de Casa Domecq (Espagne). (2-me prix ä I’exposition

(Espagne). (I-er prix et championnat ä Vexposition Nationale de Madrid

Nationale de Madrid en 1930).

en 193°).

reproduktora Van-Dyck'a — protoplasty naj
lepszych arabów Hiszpan) i.
Wspaniałe rezultaty, osiągnięte przez
kierownictwo Stadniny Państwowej, zade
cydowały o odrodzeniu całej niemal hodo
wli andaluzyjskiej, która od szeregu lat używa, jako reproduktorów, przychówku
państwowej stadniny arabskiej. Dzięki dzia
łalności tej stadniny, hiszpańska hodowla
koni czystej krwi zajmuje dziś wybitne sta
nowisko wśród państw europejskich i amery
kańskich, produkujących najlepsze araby.
Przed dwoma laty stadnina Państwowa
została przeniesiona z Jerez de la Frontera
do Malcocinado koło Medina Sidonia, (w
odległości 50 klm. od Jerez).
Rząd republikański utrzymuje nadal daw
ne tradycje hodowlane, energicznie popiera
jąc chów koni arabskich.
Surowa selekcja klaczy matek w stadni-

Stado Duque de Veragua. — Og. SIRIO III,
w st. markiza de Casa Domecq (Hiszpanja).

ur. 1925 r,

(I-sza nagroda

i szampionat na Wystawie Narodowej w Madrycie w 1930 r.).
Le haras du Duc de Vtragua. — L'etalon SIRIO III, ne en
1925 au haras du marquis de Casa Domecq (Espagne). I-er prix
et championnat d Vexposition Nationale de Madrid en 1930).

nie Państwowej umożliwiła prywatnym ho
dowcom zakup materjału czystej krwi, któ
rego bez pomocy rządu nie mogliby uzyskać.
Męskie potomstwo tych klaczy, po paru la
tach, z kolei zasila stada państwowe.
Ze stad prywatnych, które oparły swą
hodowlę na materjale państwowym, należy
wymienić słynne stada markiza de Domecq
oraz markiza de Negron w okolicach Jerez
de la Frontera. Pierwsze jednak posiadało
już krew arabską z najstarszych w Hiszpanji źródeł, gdyż po ogierach i klaczach ory
ginalnych, importowanych ze Wschodu je
szcze za czasów królowej Izabelli. Rozkwit
tego stada jest zasługą markiza de Domecq,
wybitnego znawcy, który osobiście czuwał
nad wyborem reproduktorów.
Nie można również pominąć stada p. Jose
Maria Ibarra, koło Sevilli, oraz hodowli pp.
Jose Maria Juan del Cid w Aracena.

r.

Stado Duque de Veragua. — Kl. REYNA (po Skowronek od Rissla), ur. 1925 T. w st.

(Anglja), importowana do Hiszpanji w 1926 r (I-sza nagroda,

złoty medal i szampionat na Wystawiś Narodowej w Madrycie w 1930 r.).

Lady Wentworth (Anglja), importowana do Hiszpanji w i93° rLe haras du Duc de Veragua.— La jument REYNA (par Skowronek et Rissla), nee

La haras du Duc de Veragua.— La jument AWALANI (par Rasim et Libnani), nee

en 1925 au haras de Lady Wentworth (Angleterre), importee en Espagne en 2930.

Stado Duque de Veragua. — KL AWA LANI (po Rasim od
tu st. gen. F. F. Lance

Libnani). ur. 1923

en 1923 au haras du gćnóral F. F. Lance (Angleterre), importóe en Espagne en 1926.
(J-er prix, medaille d’or et championnat d Vexposition Nationale de Madrid en i93°J
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sane w angielskim „General Stud Book'u".
Ponadto importowałem jeszcze 10 klaczy z
Argentyny, od p. Ayerza, oraz dwie — z
Francji, Jedna z nich jest córką słynnego
reproduktora państwowego El Sbaa.
„Cztery moje klacze pochodzą ze stad
niny Państwowej, stworzonej na podstawie
importów ze Wschodu, resztę, wraz z re
produktorem Sirio III, zakupiłem w stadach
prywatnych i innych, które czerpały swój
materjał ze stadniny Państwowej. Konie te
zapisane są w hiszpańskiej oficjalnej księ
dze stadnej".

Stado Duque de Veragua. — Kl. JA LI LA (po Skowronek od Rassima), ur. w st.
Le haras du Duc de Veragua. — La jument JA LI LA

Lady Wentworth (Anglja).

(par Skowronek et Rassima), nee au haras de Lady

Wentworth (Angleterre).

Hodowcy ci produkują ogiery czystej krwi arahskiej dla stad państwowych.
Jeden z najmłodszych ośrodków hodo
wlanych stanowi wzorowa stadnina hr.
Puerto Hermoso, która zaczerpnęła mate
riał hodowlany w stadninie państwowej oraz
innych stadach hiszpańskich.
Liczne, drobniejsze stadniny prywatne
posiadają również bardzo wartościowe kla
cze bądź czystej krwi arabskiej, bądź —
arabsko-andaluzyjskie, lub anglo-arabsko andaluzyjskie.
Najwybitniejszym ośrodkiem hodowli ra
sy arabsko-andaluzyjskiej było dawniej sta
do Duque de Veragua, który w ostatnich
czasach założył niedaleko Madrytu nową
stadninę, przeznaczoną wyłącznie dla cho
wu czystej krwi arabów. Araby tego stada
różnią się typem od wychowanków innych
stad hiszpańskich, przeważają tu bowiem
importy, zaś hodowlę krajową reprezentuje
tylko grupa kilku matek.
O wysokiej wartości stadniny Duque de
Veragua najlepiej świadczy fakt, że już w
czwartym roku swego istnienia święciła ona
piękne tryumfy na Wystawie Narodowej w
Madrycie (r. 1930), zdobywając 9 pierw
szych nagród, z których dwie przypadły
koniom importowanym, dwie ogierowi i kla
czy, urodzonym i nabytym w Hiszpanii, a
pozostałe — rocznej i dwuletniej młodzieży.
W liście do Towarzystwa Hodowli Ko
nia Arabskiego, Duque de Veragua tak opa
suje swą stadninę:
„Stado moje powstało przed paru lax>.
W roku 1926 zdecydowałem się hodować
czystą krew arabską, nabywając materjał
hodowlany tam, gdzie znaleźć mogłem naj
odpowiedniejsze dla moich celów ogiery i
klacze.
„Większość moich klaczy stadnych po
chodzi z Angłji; nabyłem tam mianowicie
matki: Razada, Ajlun, Libnani, Awalani, Kirat, Shalioar, Ranya, Amusbeh, Reyna, Ma

mba, Nasieda, Jalila i Shelifa, z których sie
dem — hodowli Lady Wentworth, (w tern —
pięć po sławnym Skowronku). Wszystkie
mają rejestrację wydawanej przez „Arab
Horse Society" księgi stadnej, zaś klacze
ze stada Lady Wentworth są również zapi

Konie arabskie w Hiszpanj i przechodzą
systematyczny trening, jakkolwiek ich ho
dowla nie dąży do wyrobienia specjalnej
szybkości, — mając bowiem za cel poprawę
ras krajowych — dba przedewszystkiem o
dobrą budowę i użytkowe zalety przyszłych
reproduktorów.
Próby dzielności, organizowane co wios
nę przez „Jockey Club de Jerez de la Fron
tera“ na torze w Jerez, przewidują gonit
wy dla koni ras: antaluzyjsklej, arabskiej,
angielskiej i pochodnych; współzawodnicy są
podzieleni według procentowości krwi arab
skiej, względnie — angielskiej, na pięć kategoryj. O wagach decyduje wiek i rasa.
Szereg gonitw zarezerwowano wyłącznie dla
koni czystej krwi arabskiej.
Armando.

Og. VAN-DYCK (po Vasco de Gama od Hela), ur. 1898 r. w st. W. hr. Branickiego, nabyty w
hiszpańską stadninę państwową

r.

tqo8

przez

w Jerez de la Frontera, gdzie w ciągu lat 14 pełnił funkcje czołowego reproduktora.
(Fotograjja z roku 1918),

L'etalon VAN-DYCK (par Vasco de Gama et Hela), ne en 1898 au haras du comte W. Branicki,
en 1908 par le haras National espagnol, d Jerez de la Frontera,

oil

(Pologne), acquis

il fut employć pendant z4 ans comme reproduę-

teur de tete, (Photographie prise en zyz8).
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SYCYLJA. Państwowe stado ogierów w Catanji. — Mussolini ogląda grupę ogierów arabskich na wystawie koni
w Rzymie (8-16 X. I932)SICILE. Depot d’etalons de l’Etat ä Catagne. — Mussolini visite un groupe d’etalons arabes ä V exposition
de chevaux ä Rome (8-16 X. i932)>

r, 1893, jako reproduktor, do stadniny pań
Italska hodowla koni arabskich ześrodpięknych i użytecznych. Celem tej ho
stwowej. W tymże roku ojciec dzisiejszego
kowała się głównie na wyspach: Sycylji i
dowli jest przedewszystkiem produkcja
właściciela, bar. Wincenty Grimaldi di NiSardynji, — w innych prowincjach jest sto
anglo-araba, obdarzonego wzrostem, siłą i
scima udał się sam na Wschód i zakupił
szlachetnością. Czołowe miejsce wśród
sunkowo słabo rozwinięta.
trzy ogiery czystej krwi, a mianowicie:
stadnin arabskich Sycylji przypada stadu
Półwysep posiada tylko jedno większe
„Cuch", „Szakin" i „Zarif". Dalszym im
bar. Grimaldi di Niscima, które wywarło
centrum hodowlane koni tej rasy: rządowe
portem były sprowadzone z Syrji klacze:
duży wpływ na całą hodowlę krajową. W
stado w Persano, kolo Salerno, w dawn cm
roku 1882 bar. Grimaldi, stryj obecnego
„Seeda" i „Karime". Stado zaczyna produ
Królestwie neapolitańskiem. Założone w
kować, prócz arabów czystej krwi, — rów
właściciela, sprowadził z Alepipo (Syrja)
roku 1763 przez Karola III, stado w Persa
pierwszy transport koni, a mianowicie: og.
nież i anglo-araby. Po śmierci bar. Win
no używało do krzyżowań z klaczami kra„Saidan", i dwie klacze: „Obejan Szerrak"
centego, baron Henryk nietylko utrzymuje
jowemi ogierów arabskich, a ciągły przy
oraz „Hamdani", źrebną z ogierem oryginal
tradycję ojca, lecz rozszerza i udoskonala
pływ krwi wschodniej stał się później źró
hodowlę. Stado jego słynie z produkcji pier
dłem jego rozwoju i sławy. Wiek XIX-ty był
nym. Importowana w łonie matki klacżka
naogół okresem upadku stada i dopiero wy
„Margherita" dała później początek całemu
wszorzędnych koni, które zdobywają na
wszelkich pokazach oraz torach wyścigo
rodowi. Ogier „Saidan" sprzedany został, w
dany w roku 1900 dekret spowodował je
wych i konkursowych bar
go odrodzenie. Surowy
wybór najodpowiedniej
dzo liczne nagrody. Ze
szych matek, łączonych
szłoroczna wystawa w
Rzymie była terenem try
wyłącznie z ogierami czy
stej krwi arabskiej, przy
umfów tej hodowli. Repre
zentowały ją ogiery: „Fol
wrócił pierwotny kierunek
hodowli w Persano, a im
gere", „Obiło", „Flower",
port z Syrji 3 ogierów i
„Kadub“, „Astro"; „Ca
13 klaczy oryginalnych
priccio" i inne, własność
państwowego stada ogie
przyczynił się w znacznej
rów w Catanji, oraz wy
mierze do rozwoju stada.
bitna grupa klaczy czy
Grupa 24 matek czystej
krwi arabskiej ma wyso
stej krwi arabskiej. „H
Messaggero
agricolo ',
ką wartość hodowlaną, a
importowany z Egiptu
dziennik rzymski, poświę
ca koniom tym, w spra
przed czterema laty ogier
,,Radwan" uchodzi za naj
wozdaniach z wystawy,
entuzjastyczne wzmianki.
lepszego ze wszystkich
dotychczasowych repro
Świetne zwycięstwa anglo
duktorów stada. Celem
arabów bar. Henryka Gri
stada jest wychów matemaldi dl Niscima w te
rjału, któryby umożliwił
gorocznem „Derby Sycy
produkcję dla wojska
lijskim" i gonitwie o na
szlachetnych koni wierz
grodę im. Księcia Pie
chowych, ö jednolitym
montu są najlepszem po
SYCYLJA. Państwowe stado ogierów w Catanji. — Zaprząg ogierów arabskich na wystawie koni w Rzymie
twierdzeniem
wysokiej
typie.
(S-16 X. 1932).
wartości stadniny.
Sycylja słynie z hodo
SJC1LE. Depot d'etalons de VEtat d Catagne. — Un attelage d'etalons ardbes d Vexposition de chevaux ä Rome
Według bardzo ś.ęiwli koni szlachetnych,
(8-z6 X. z932).
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osiągającą 6%% domieszkę krwi
siej rejestracji italskiego Stud
angielskiej.
Book u Sycylja obecnie posiada
ogółem 29 klaczy-matek czystej
„Najważniejszych importów
krwi arabskiej.
materjału pustynnego dokonano
Próby dzielności, o charak
w trzech okresach: w pierwszej
terze czysto hodowlanym, zapo
połowie XIX-go wieku, z po
czątkowano na Sycylji przed
czątkiem wieku XX-go i w la
kilku laty. Odbywają się one rok
tach 1927—1928. Wiele cen
roczne na torze Real Favorita,
nych ogierów importował po ro
w pobliżu Palermo, gromadząc
ku 1900 bar. Eugenjusz Airoldi
licznych współzawodników po
di Robbiate, zaś ostatnio — brat
chodzenia krajowego. Konie, bio
barona Eugen jusza, generał bar.
rące udział w wyścigach, są
Luigi Airoldi di Robbiate".
potem premjowane z funduszów
Sardynja bardzo surowo se
Ministerstwa Rohrctwa. O prelekcjonuje klacze stadne, a przy
mja takie ubiegać się mogą trzy
wyborze reproduktorów brane są
i czteroletnie konie, urodzone
pod uwagę, prócz zalet hodowla
na wyspie, które przeszły bodaj
nych i rodowodów, — wyniki
jedną próbę sezonu. Komisję
oficjalnych
prób dzielności.
kwalifikacyjną wyznacza „SoPrzydział ogierów państwowych
cietä del Cavallo Italiano da
do grup najlepszych matek ze
Sella . Jakkolwiek miejsce za
stadnin prywatnych nie obciąża
jęte u celownika niema decy
właścicieli klaczy żadnymi ko
dującego znaczenia, każdy kan
sztami; ponadto osiemnasto i
dydat do nagrody hodowlanej
trzydziesto-miesięczny przychó
winien wykazać pewną szybkość
wek „selekcjonowanych" rodzi
SYCYLJA. Państwowe stado ogierów w Catanji.— Ogier czystej krwi arabskiej FOLGORE
i cechy wytrzymałości. Łączną
ców otrzymuje prom ja pieniężne.
(po Arbaia od Freccia d’oro), hodowli bar. Grimaldi di Niscima.
sumę premij stanowi 5.000 lirów.
Z licznych ośrodków hodo
SICILE. Depot d’e'talons de VEtat ä Catagne.— LYtalon pur-sang arabe FOLGORE (par
Hodowla koni na Sardynji
wlanych wymienić należy, jako
Arbaia et Freccia d’oro), de Velevage du bar. Grimaldi di Niscima.
od najdawniejszych czasów szła
najważniejsze, stada: Cav. Maw kierunku orjentalnym, a obecnie materjał
„Pomiędzy rokiem 1900 a 1905 przywie stino di Bosa (przeszło 30 matek); „Is.ituto
hodowlany czystej krwi ma tam najliczniej
ziono na wyspę kilka ogierów pełnej krwi
Agrario dei Fondi Rustici" w Tańca Reggia,
szych w całej Italji przedstawicieli.
angielskiej, ale po paru latach próby ogiery
posiadające wyłącznie materjał czystej krwi;
Ciekawy opis hodowli sardyńskiej prze
te zostały przeznaczone dla innych dzielnic
p. Melom Borgonetti z Oristano; Nobile Desłał Towarzystwu Hodowli Konia Arabskie
Italji i od tej chwili datuje zakaz importu
odato Meloni z Santulussurgiu i Comm. Car
go Ten. Col. Piero Dodi, Prezes „Societa
ta w Sassari.
jakichkolwiek reproduktorów, poza ogierami
del Cavallo Italiano da Sella“.
czystej krwi arabskiej. Folbluty jednak po
„Opis konia sardyriskiego — według słów
„Dzisiejszy koń krajowy —• pisze p. Pie
zostawiły na wyspie pewną ilość przychów
p. Piero Dodi — mógłby być następujący;
ro Dodi — jest potomkiem znanych już w
ku krwi angielskiej, dlatego też propozycje
mała głowa o prostym, czasem — lekko wy
epoce rzymskiej koni sardyńskich, niewąt
wyścigowe uwzględniają różnice pochodzeń
pukłym profilu, duże, pełne życia oczy, sze
pliwie — wschodniego pochodzenia. Krew
współzawodników. Obecnie spotykamy tu
rokie nozdrza, uszy ruchliwe i drobne, pro
wschodnią utrwaliły później araby, sprowa
coraz rzadziej konie spokrewnione z angli
porcjonalna, muskularna i harmonijnie po
dzane przez Saracenów, oraz importy z An
kami, a zwłaszcza takie, które by posiadały
łączona z głową szyja, doskonała linja
daluzji, w czasach krótkiego panowania ko
..........................
■
.........................
..............
rony hiszpańskiej.

SYCYLIA. Stado bar. E. Grimaldi di Niscima tu Catanji. — Klacz czystej krwi
arabskiej AMNERIS.
SICILE. Le haras du bar. E. Grimaldi di Niscima d Catagne. — La jument pur-sang
: arabe AMNERIS

Państwowa stadnina w Persano. — Ogier arabski ESILE.
Le haras National de Persano. — Uótalon arabe ESILE.
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grzbietu, świetny krzyż, dobra nerka, sze
roki, dosyć długi i nieco pochyły kłąb, pięk
na odsada ogona, pierś rozrosła i głęboka,
długi staw barkowy, krótkie ramię z suchą,
wyrazistą muskulaturą, mocna łopatka, po
stawa nóg (zawsze doskonałych) — naogół
prawidłowa. Młodzież trzyletnia przeciętnie
osiąga miarę 150 cm., często—152—154 cm.,
bardzo rzadko wszakże trafiają się jednostki
przekraczające tę miarę maksymalną dla
sardo-araba. Dominuje maść siwa, złoto i
skaro-gniada, mniej liczne są już natomiast
kasztany. Skóra delikatna, włos cienki, ogo
ny i grzywy — bujne".
Konie sardyńskie idealnie odpowiadają
potrzebom armji. Wstrzemięźliwe, łagodne,
wytrzymałe i szybkie , znoszą doskonale
każdą zmianę klimatu, równie dzielne w
Eritrei lub Libji, jak podczas ćwiczeń woj
skowych w górzystych terenach. Istnieje
cały pułk jazdy, dosiadający wyłącznie koci
tej rasy. Świetne wyniki osiągnięto w pró
bach sardo-arabów, jako siły pociągowej, w
artylerji polnej i górskiej. Sardo-araby zna
lazły również szerokie zastosowanie w spor
cie: polo, cross'ach i konkursach. Ogólna
produkcja dosięga 700—800 źrebaków.
Wyścigi na Sardynji, zorganizowane sta
raniem „Societä del Cavallo Arabo", odby
wają się rok rocznie w 2 sezonach: wiosen
nym i jesiennym, na torach: Chilivani, Ca
gliari, Oristano i Portotorr es. Udział mogą
brać tylko konie, urodzone na wyspie. Trzy
latki i czterolatki biegają osobno, a biegi
są podzielone na dwie kategoirje: pierwsza
dla koni, zakwalifikowanych, jako „wschod
nie", druga — dla koni zakwalifikowanych,
jako „anglo-wschodnie". Terenem gonitw
klasycznych jest tor w Chilivani, największy,
najlepszy i najstarszy (założony w 1920 r.)
ze wszystkich torów Sardynji. Tegoroczny
program Chilivani przewidywał dwa dni wy
ścigowe w drugiej połowie maja i jeden
dzień — w drugiej połowie września. Najważniejszemi gonitwami sezonu są: gonitwa
o nagrodę „Premio Reale", dla 4-letnich ko
ni wschodnich i anglo-wschodnich, oraz go
nitwa o nagrodę „Derby Sardyńskie", w
której mogą brać udział 314-letnie konie
wschodnie, oraz posiadające mniej, niż 12%

krwi angielskiej. Program każdego dnia wy
ścigowego obejmuje zwykle 5 gonitw, w tern
dwie dla 3-letnich na dystansie 1400—1800 m.,
jedną dla 4-letnich na dystansie 2000—3000 m.
: dwa crossy dla 5-letnich i starszych, z
których jeden na dystansie 4000—5000 m.,
drugi — na dystansie około 3000 m.
Artykuł „Giornale di Agricultura della
Domenica" (z dn. 23.X,1932), tak oświetla
rozwój hodowli orjentalnej na Sardynji:
„Historja rasy sardyńskiej miała piękne
chwile rozkwitu i wspaniałości, zwłaszcza
w okresach, kiedy Korony hiszpańska a
później sardyńska utrzymywały doborowy
materjał hodowlany w Reggia Tańca di Paulilatino. Co pewien czas stado mogło opu
szczać ten ośrodek, przeciągając przez ca
łą wyspę, w poszukiwaniu lepszych pastwisk
i odpowiedniejszego klimatu, ponieważ wy
pas łąk nie został jeszcze ograniczony żadnemi prawami. Ustanowienie własności ab
solutnej pociągnęło za sobą zamknięcie
stada na stałe w Reggia Tańca. Był to po
czątek upadku, który omal że nie spowodo
wał całkowitej zagłady placówki, wywie
rającej wpływ tak dodatni na hodowlę kra
jową
Okres depresji hod wlanej nie potrwał
jednak długo, gdyż koń jest nierozłączny z
ekonomicznem i sentymentalnem życiem
prawdziwie rycerskiej ludności wyspy.
Ministerstwo Rolnictwa, chąc przy
wrócić rasie krajowej dawną sławę, zdecy
dowało się, po dłuższych wahaniach, na kie
runek orjentalny i związany z nim import
szeregu ogierów z Arabji. Najwybitniejszym
z importowanych ogierów był słynny „Os
manie". Krew tego ogiera i krew koni, spro
wadzonych z Arabji przez misję AiroldiGiannini jest podstawą obecnej hodowli,
która dała jednostki tak wartościowe, jak:
„Talata-Eserin", „Sabatascur", „Tisa", „Ei
nen", „Talata“ etc.
Sardynja nie potrzebuje już regenerato
rów. Posiada własną, pierwszorzędną i ty
pową rasę, która wymaga tylko selekcji
morfologicznej i funkcyjnej, oraz intensyw
niejszego odżywiania. Najlepsi, bardzo licz
ni zresztą, przedstawiciele dzisiejszych sar

do-arabów w niczem nie ustępują swoim
azjatyckim przodkom. Arab sardyński, jako
regenerator ras podupadłych i zdeformowa
nych, ma tę samą wartość, co jego pustynny
protoplasta, natomiast znacznie rzadziej, niż
oryginalnemu arabowi, musimy mu wyba
czać, przez wzgląd na rodowód, poważne
błędy budowy i rozwoju.
Hodowla sardyńska nie stawia sobie za
cel produlkcji przyszłych zwycięzców toro
wych. Wyścigi są tu traktowane wyłącznie
jako próby dzielności, które kształtują
wszystkie odmiany koni szlachetnych, roz
wijając ich wrodzone przymioty. Wkońcu
sam trening zmusza już do lepszego żywie
nia młodzieży i staranniejszej nad przychów
kiem opieki, co w rezultacie daje większy
wzrost i prawidłowszą budowę.
Często spotykamy się ze szkodliwą
przesadą w ocenie zalet koni sardyńskich.
Popełnilibyśmy błąd twierdząc, że są one
zdolne do wielkich prób hippicznych i są
dząc je według tych wysiłków. Przeciwnie—
podkreślać należy wartość użytkową!
Sardo-arab jest niezawodnie doskona
łym, par excellence wojskowym koniem; na
daje się przedewszystkiem do terenowych
c-peracyj i to w okolicach prawie pustyn
nych, gdzie odporność jego organizmu pod
lega najcięższym próbom. Czasem, nawet do
syć często, znajdujemy w zastępach uczci
wych i pracowitych „szeregowców" wyjąt
kowe jednostki, które „robią karjerę", od
nosząc zwycięstwa w najtrudniejszych pró
bach hippicznych.
Wspominaliśmy już o wartości hodowla
nej sardo-arabów; długoletnie używanie re
produktorów arabskich i metody, stosowane
od ,r. 1916 na punktach selekcyjnych powo
dują dzisiejszy rozkwit hodowli sardyńsikiej.
Natomiast brak jej jeszcze dwóch rze
czy: księgi stadnej koni sardo-arabskich i...
głębokiego poczucia własnej wartości, któreby zaszczepiło przekonanie, że poprawa
rasy przez wpływ zewnętrzny nie jest już
potrzebna, lecz, że przeciwnie — dalsze wy
niki zależą tylko od coraz ściślejszej selek
cji i coraz lepszego żywienia przychówku .

# w.

SARDYNJA.
SARDAIGNE.

Paiistwowe Stado Ogierów w Ozieri — Grupa reproduktorów orientalnych.
Dćpót d’etalons de 1'Etat ć Ozieri. — Groupe de reproductewrs oiientaux.

Vico Costanłi.
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WYŚCIGI ARABÓW W PALERMO (SYCYLJA)
COURSES DES CHEVAUX ARABES Ä PALERME (SICILE)

Og. BACCANTE

zwycięzca Derby Sycylijskiego 1931

r.

Finisz. — Finish.

Właściciel i hodowca bar. Enrico Grimaldi di Niscima (Catania).
L etalon BACCANTE, gagnant du Derby de Sidle en 193 1.
Proprietaire et e'leveur:

bar.

Enrico

Grimaldi di Niscima

(Catagne).

KL AMALTEA,

zwyciężczyni Detby Sycylijskiego 1930 r. Właściciel i hodowca
bar. Enrico Grimaldi di Niscima (Catania).

La jument AMALTEA, gagnante du Derby de Sidle en 1930.
eleveur:
Kl. BIRJECHJNA, własność bar. t. Gnmaldidi Niscima t bar. Cannizzaro {druga w Derby
Sycylijskiem iQ3i r. J.

bar. Enrico Grimaldi di Niscima (Catagne).

Proprietaire et
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Jugosławia—Yougosla vie

PAŃSTWOWE STADO W SARAJEWIE- — LE HARAS NATIONAL DE SARAJEVO.
Og. n8 SCHAGYA-25 (po 19 Schagya od 73 Kadina),

Og. 115 SCHAGYA-16 (po 19 Schagya od O’Bajan I),

ur. 1920 r

ur. 1920 r.

Kadina), ni en 1920.

jan 1), ne en 1920.

Og. 564 SCHAGYA XIX-104 (po Schagya XIX od
141 Schagya XIV), ur. 1925 r.
Uetalon 564 SCHAGYA XIX-104 (par Schagya XIX
et 141 Schagya XIV), ne en 1925.

W jugosłowiańskiej hodowli koni krew
arabska odgrywa bezsprzecznie najważniej
szą rolę, gdyż na niej głównie opiera się ca
ła państwowa produkcja. Celem stadnin pań
stwowych jest dostarczanie licznym stadom
krajowym pierwszorzędnego materjału ho
dowlanego.

kolejowej Sarajewo — Belgrad, oraz stadni
nę Duśanoyo, koło Skoplje.
Państwowa stadnina w Sarajewie opie
ra się na materjale z Arabji, Babolny i Sławuty, zakupionym w latach: 1895, 1897 i

1899. Importowano wówczas 18 klaczy, na
stępnie, w roku 1900, — dalsze 4 matki,
zaś w roku 1905 — 5 klaczy z Arabji i Syrji. Ponadto stadnina posiadała 17 matek,
zakupionych w Radowcach (1923—1927 r.),

UHalon 118 SCHAGYA-25

(par 19 Schagya et 73

Uetalon 115 SCHAGYA-16 (par 19 Schagya et O'Ba

Już w roku 1882 rząd serbski nabył za
granicą 12 ogierów arabskich, przeznaczając
je dla górzystych okolic kraju. Ogiery te
dały bardzo dobre potomstwo, znacznie
przewyższające wartością przychówek po
reproduktorach anglo-normandzkich i pół
krwi angielskich, używanych w nizinnej po
łaci dawnej Serbji, Okres ten był okresem
założenia stadniny państwowej „LjubićeW*.
koło Pozarevae.
Dzisiejsza Jugosławja posiada dwie pań
stwowe stadniny koni arabskich: stadninę w
Sarajewie, z podziałami „Borike“ (koło Ro
gatka) i „Zlatibor“ (koło Uźice), na linji

Państwowe stado w Sarajewie. — Klacze ze źrebiętami w pe
pinjerze ,,Borike1'.
JLe haras National de Sarajevo. -— Les poulinieres

arabes et

leurs poulains. (Pepiniere ä Borike).

które później przeniesiono czasowo do sta
da „Karagjorgjevo“ (Baćka Palanka), z
przeznaczeniem dla rozszerzonej stadniny w
Duśanoyo, w Serbji południowej, gdzie po
szukiwany jest właśnie ten typ masywniejszego araba.
Funkcje reproduktorów pełniły w sta
dzie Sarajewo ogiery pustynne, żaden jed
nak nie stworzył specjalnego rodu, ponieważ
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Stadnina Inocencdvor ks. Odescalchi
Le haras d'Inocencdvor
du prince Odescalchi
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Klacze arabskie ze źrebiętami na pastwisku. — Reproduktor KOHE1 LAN IV-3 (po Koheilan IV od Gazal 10), ur. 1925 r. — Kl. DACHEL (po Kadi od Damuk), ur. 1927 r. —
KL KJSJL (po Siglavy Bagdady u od Kalga, ur. 1921 r., ze źrebięciem KEHL, ur. 1932 r., po og. Koheilan IV-3. — Młodzież.
I e* poutiniśres arabes et leurs poulains. — L’etalon KOHEILAN IV-3 (par Koheilan IV et Gazal 10), ni en 1925. -- La pouliniire DACHEL (par Kadi et Damuk), nie en 1927. —
La pouliniire KISIŁ (par Siglavy Bagdady u et Kalga), nie en 1921, et son poutain KEHL (par Koheilan IV-3), ne en 1932, — Les poulains.
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obecne rody założono dopiero po spro
wadzeniu reproduktora Ilderim'a, stanowiąc
nim oryginalne klacze arabskie. Ogier ten,
urodzony w Sławucie (stadzie ks. R. San
guszki), po importowanym w 1900 r, z Kon-'
stantynopola oryginalnym arabie **), nabyty
został dla stad państwowych w r. 1913 za
cenę 1.000 rubli. W ciągu 15-letniej karjery
hodowlanej (od 1915 do 1930 r.) pokrył 123
klaczy, pozostawiając 83 sztuki przychów
ku. Padł w 1932 r.
Celem pogrubienia materjału krajowego
importowano z Radowiec w r. 1918 repro
duktora Schagya X-13, który dał 106 sztuk
przychówku dobrej miary, ponieważ jednak
potomstwo to nie odpowiadało wymaganiom
krajowej hodowli, — ród Schagya uległ eli
minacji, a miejsce radowieckiego reprodukto
ra zajął Ilderim, zaś następnie — Lenko
ran *), nabyty również w stadzie ks. San
guszki, w r. 1913, za cenę 1.000 rubli. Len
koran padł w 1932 r., pozostawiając pierw
szorzędne potomstwo; syn jego Lenkoran II
zajął obecnie po nim stanowisko czołowego
reproduktora stadniny.
Stadnina państwowa w Sarajewie liczy
dzisiaj 9 klaczy czystej krwi, 42 — półkrwi
arabskiej, 11 ogierów czystej krwi i 54 —
półkrwi, oraz 64 sztuk przychówku, razem
— 180 koni orjentalnych.
Zadaniem tej hodowli jest poprawa ras
krajowych, w drodze produkcji krępych,
mocnych koni średniej miary, odpowiednich
zarówno pod wierzch, jak i do lżejszego za
przęgu.
Wobec licznych hodowli, korzystających z
materjału sarajewskiej stadniny i rosnącego
zapotrzebowania na ogiery arabskie, trzeba
było już w roku 1924 rozszerzyć produkcję
i przeznaczyć dla hodowli arabów państwo
wych dawne stado ogierów Duianovo, ko
ło Skoplje.
Rejonem hodowlanym tego stada jest pro
wincja Vardarska Banovina.
Stado Dusanovo opiera się na materiale
żeńskim z sarajewskiej stadniny (15 klaczy
stadnych) i z różnych stad prywatnych. Po
siada ono obecnie 36 reproduktorów orjen
talnych, 6 — górskiej rasy bośniackiej, 28
klaczy matek i 31 sztuk przychówku, ra
zem 101 koni.
Wymienić również należy, poza stada
mi państwowemi, słynne prywatne stado arabskie ks. Odescalchi, z siedzibą w Inocencdvor, koło Ilok. Zawdzięcza ono swoje
powstanie ks. Baltazarowi III Odescalchi.
Pierwszym reproduktorem czołowym stada
był ogier czystej krwi Hernani, a następnie
syn jego El Kadi, otrzymany w darze przez
ks. Baltazara od hr. Branickiego z Janiszówki. El Kadi pokrywał klacze w Inocencdvor
do 1901 r., ustępując następnie miejsca ory
ginalnemu importowi Radjab, którego spro
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wadzono z Italji, z partią
4 klaczy czystej krwi arab.
Z dalszych 8 klaczymatek czystej krwi — 4
reprezentują hodowlę weilowską, a nabyte zostały
od bar. Pfeiifer'a (Visnjevci): Araebne, Damaska, Dachma II i Kalighi
II, dwie Elma i Hadrija
kupiono od hr. Branickiego z Janiszówki, jedną:
Angelina od hr. Potockie
go z Antonin i jedną Verita od ks. Sanguszki ze
Sławuty.
Stadnina w Inocencd Państwowa stadnina w Janowie Podlaskim. — Kl. KE WA (po Siglavi-Bagdady-H
vor poszczycić się może od Kalga) ur. 1923 r., hodowli ks. Odescalchi w Inocencdvor, importowana z Jugosławji
1930 r.
wyhodowaniem 511 sztuk he haras National de Janów Podlaski. —w La
pouliniere KEWA (pat Siglavi-Bagdady-11
młodzieży czystej krwi, a et Kalga), ne'e en 1923 au haras du prince Odescalchi d Inocencdvor, importer de
Yougoslavie en 1930,
ponadto pierwszorzędnym
przychówkiem
lekkich
Sarajewie, wspomnieć należy o arabach, im
klaczy półkrwi, które dają wybitnie mocne
portowanych do Polski ze stadniny ks. Ode
i muskularne potomstwo.
Po reproduktorze Radjab używano: ory scalchi w Inocencdvor.
Młodzież, nabyta w tej stadninie przez
ginalnego araba Latii, Emira ze stadniny
R. ks. Sanguszkę, uczestniczyła naogół z
państwowej, Amurath Gidran z Radowiec,
powodzeniem w polskich próbach dzielno
Siglavy Bagdady XI z Babolny, 436 Gazal I
ści dla koni arabskich; z dobrze biegających
z państwowej stadniny w Sarajewie, ogiera
ogierów: Kaid, Vali i Karagos, — ten ostat
Kadi, po Siglavy Bagdady XI od Kalga,
ni (obecnie własność stajni „Osęk") wyróż
własnej hodowli.
Kadi odznaczył się zwycięstwem w bie nił się najbardziej w gonitwach płotowych
i płaskich, wygrywając około 30.000 zł.
gu dystansowym dn. 18.IX. 1926 r., pokry
wając dystans 255 kilometrów w 25 godzin
Przedstawicielkami hodowli ks. Odescal
49 minut, pod wagą 67 kg,
chi w stadninie janowskiej są klacze Asta,
Obecnie reproduktorem czołowym jest
Hamama i Kewa. Największą wartość ma
Koheilan IV-3, nabyty w Babolnie, równo Kewa, po Siglavy Bagdady—11 od Kalga, tir.
cześnie z ogierem Kemir I, którego ojciec
1923 r. Rodowód Kewy jest oparty na po
pochodził ze stadniny weilowskiej.
łączeniu krwi koni białocerkiewskich, weilowskich i babolniańskich. Kewa ma bardzo
Stadnina w Inocencdvor liczy dzisiaj 23
dużo typu, szlachetną, suchą głowę, wydat
ogiery i 42 klacze czystej krwi arabskiej.
ny kłąb, grzbiet dobrze związany, dobre
Produkuje ona przedewszystkiem material
stawy i odznacza się suchością oraz zdrohodowlany. Ogółem sprzedano do stad pań
stwowych w kraju i zagranicą 49 ogierów i
wiem.
13 klaczy, zaś hodowcom
prywatnym — 21 ogierów
i 38 klaczy. Ze 121 sprze
danych koni — 62 prze
znaczyła komisja dla ho
dowli państwowej.
Cały materjał hodo
wlany
stadniny
jest
wciągnięty do Ksiąg Sta
dnych.
Stado ks. Odescalchi
stanowi najważniejszy ośrodek prywatnej hodo
wli koni czystej krwi arabskiej w Jugosławji i
wywiera wpływ bardzo
korzystny na poprawę ras
krajowych.
II. Stojanowić.
Zwycięzca pierwszej gonitwy płotowej dla koni arabskich og. KARAGOS (po Ali-Pasza
od Kisił), ur. 1927 r., hodowli ks. Odescalchi w Inocencdvor, importowany z Jugosławji

*) Ildeirim'ie or. ar., ojcu słynnego Bakszysza.
*) Po Lenkoran 1891 r., ojcu janowskiej
Fontanny.

W uzupełnieniu przy
toczonego artykułu p. II.
Stojanovica,
Dyrektora
Państwowej stadniny w

przez R. ks. Sanguszkę w 1928 r.,—pod pik. K. Rómmlem w barwach stajni ,,Osęk“.
Le gagnant de la premiere course de haies pour chevaux arabes, Vetalon KARAGOS
(par Ali-Pasza et Kisil), ne en 1927 au haras du prince Odescalchi ä Inocencdvor,
Importe de Yougoslavie par le prince R. Sanguszko en 1928, monte par le colonel Rom
mel, portant les couleurs de Vecurie „Osęk“.

707

JEŹDZIEC I HODOWCA

Nr. 33

ŁOTWA-LETTONIE
Hodowla koni wschodnich na Łotwie,
przed wojną, miała licznych zwolenników,
wśród których najwybitniejszym był boron
Parsival Wolf, właściciel stada w majątku
Chincenberg, niedaleko Rygi. Materjał ho
dowlany reprezentowały araby sanguszkowskie i konie, pochodzenia kabardyńskiego.
Po śmierci bar. Wolfa, jeden ze spadko
bierców — Alfred Samson Himelstem prze
niósł stado do majątku Tegasz, nie zmienia
jąc kierunku hodowli.
Słynne araby z rosyjskiego pepót ogie
rów, koło Rygi, przyczyniły się również bar
dzo do rozpowszechnienia w kraju cenne)
krwi orjentalnej. Wymienić tu należy: og.

Cimbalist, ur. 1910 r. w Strelecku, po Ciennyj od Citen, — i urodzone już na Łotwie w
r. 1916 ogiery: Om ar, po Achmet (ze stada
hr, Strogonowa w Wołyszewie), od Hama
(hod. ks. Sanguszki), oraz Orro, po Achmet
od sanguszkowskiej Hekuby.
Wojna spowodowała na Łotwie, jak
zresztą wszędzie, upadek hodowli, zaczyna
się ona jednak powoli odradzać, a zainte
resowanie krwią arabską ciągle rośnie.
Prezes Towarzystwa Sportu Konnego na
Łotwie, p. Fredis Sutte, znany sportsmen,
który zwiedził ważniejsze ośrodki hodowli
koni arabskich w Europie, a między innymi
i stadninę janowską, — tak pisze o arabach:

,,W stajni mojej mam od lat 8 kilka arabów
1 uważam, że żaden inny koń im nie dorów
na pod względem wytrzymałości, tempera
mentu, urody i chodów. Maty wzrost jest,
mojem zdaniem, raczej zaletą, niż wadą,
szczególnie w okolicach błotnistych, na
grząskim terenie, gdzie koń o dużym kali
brze nie może się swobodnie poruszać. Ara
ba cechuje ponadto niewybredność, co w
dzisiejszych warunkach gospodarki rolnej
powinno również przemawiać za hodowlą
tej rasy. Wielu miłośników konia i hodow
ców na Łotwie zazdrości Polsce jej hodo
wli koni arabskich, podziwiając szybki roz
wój i racjonalne zasady".

NIEMCY-ALLEMAGNE
Najważniejszym ośrodkiem hodowli koni czystej krwi
arabskiej w Niemczech było stado weilowskie króla Wiir
temberskiego, które powstanie swoje zawdzięcza Wil
helmowi I.
Już w roku 1810 zapoczątkowano hodowlę w sąsiadującem z Weil Scharnhausen; rokiem wszakże założenia
słynnej stadniny jest rok 1817, wtedy bowiem dopiero
król połączył posiadłości: Weil Scharnhausen i KleinHohenheim, czyniąc z nich jedno wielkie centrum ho
dowlane.
Systematyczny rozwój stada w kierunku orjentalnym
datuje się od roku 1819.
Pierwszą oryginalną matką stada była sprowadzona
dla króla Wiirtemberskiego klacz Maruna I. Krew jej
ma dotychczas w stadzie cennych przedstawicieli. Ma
runę importował z Arabji w roku 1816 baron Fechtig,
któremu Weil zawdzięcza również posiadanie importo
wanego z pustyni w rok później ogiera Bairactara.
Bairactar podczas swej przeszło 20-letniej karjery ho
dowlanej (r. 1817—1838) zasłynął, jako jeden z najlepszych
reproduktorów, importowanych kiedykolwiek z Arabji;
odznaczał się istotnie niezwykłą szlachetnością, budową
bez zarzutu i darem przekazywania swoich cech potom
stwu nawet w dalszych generacjach. Można o nim po
wiedzieć, że nie dawał nigdy złych koni i że całe jego
potomstwo cechuje wysoka wartość hodowlana.
W roku 1819 wcielono do stada 8 ogierów i 12 kla
czy pustynnych, które Emir Rzewuski importował dla
króla Wiirtemberskiego. Klacze te stały się podwaliną
weilowskie; hodowli, a imiona: Hassfoura, Elkanda, Schakra, Geyrana i Abou-Loulou znajdujemy w rodowodach
najlepszych wychowanków stada. Ze sprowadzonych przez
Emira ogierów — Gomousch-Bournon zyskał sławę wybit
nego reproduktora.
Krew weilowskich arabów odświeżano potem wielo

Król Wiirtemberski Karol I na arabie (1864 r.J.
Le roi de Würtemberg Charles I montant un cheval arabe (1864).
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krotnie nowemi importami, których ogólna liczba,
do roku 1898, wyniosła: 45 ogierów i 40 klaczy
oryginalnych.
Na wyróżnienie zasługuje nabyty w Polsce w
r. 1847 ogier Dżelabi. Importował go, z całą partją koni pustynnych, Henryk Kruszewski dla Wła
dysława hr. Rozwadowskiego, w 1846 roku. Ogier
ten pełnił w Weil przez szereg lat (1847—1854 r.)
funkcje reproduktora, pozostawiając swą krew
prawie we wszystkich rodowodach weilowskich
koni. Syn jego (też Dżelabi), urodzony w Weil
1850 r. od klaczy Bekon, zakupiony został przez
rząd rosyjski w 1858 r. za cenę 3.500 guldenów,
stał w Janowie i był uważany za dobrego repro
duktora.
Hodowla niemiecka czerpała z Polski bardzo
często wartościowy materjał, jak naprzykład na
byte przez hr. D. Lehndorffa dla stad państwo
wych (w latach 1901—1903) reproduktory: Skierka
i Dz'af-Amir; pierwszy chowu ks. Florentyny
Czartoryskiej (Jabłonów), drugi — p. Longina Łobosia (Taurów).
Stado Weil wywarło duży wpływ na hodowlę
Og. DŻELABI, or. ar., importowany z Arabii w r. 1846 przez Henryka Kruszewskiego dla Władysława hr. 02krajów sąsiednich, a stada polskie zawdzięczają
wadowskiego. Sprzedany w 1847 r. do stadniny w Weil. (reprodukcja z obrazu Juliusza Kossaka).
mu wiele bardzo cennych importów.
LYMon DŻELABI, or. ar., import d'Arabie «n
por Henri Kruawuski pour I« com* W. Rozwodowi*.
Vendu pour le haras de Weil en 1847. (reproduction d’un portrait de Jules Kossak).
W rodowodach arabów polskich najczęściej
przebija krew słynnego Amuratha.
nicach, matka „Branki“, „Thui , „Sarenki ,
„Amurath ILI" (od 0‘Bajan) Państwowego
Ogier ten, urodzony w Weil 1881 roku,
i
„Elsissy",
stada ogierów w Gnieźnie.
jako produkt kilkakrotnych inbredów na
Bairactara, — pełnił przez 20 lat funkcje
„Cecylja" (po Bakszysz od Anielka po
Wnuki:
reproduktora w austrjackiej stadninie pań
Amurath) Państwowej stadniny w Janowie
stwowej Radowce.
Podlaskim,
„Marzouk VII“ (po Marzouk or. ar, od
Polska posiada liczne potomstwo Amu
„Danusia" (po Bakszysz od Anielka po
Amurath po Amurath) Państwowego stada
ratha, w ogierach i klaczach stadnych, jak
Amurath) Państwowej stadniny w Janowie
ogierów w Bogusławicach,
naprzykład:
Podlaskim,
„Koalicja" (po Koheilan IV od Amurath
po Amurath) Państwowej stadniny w Jano
„Hebda" (po Hermit or, ar, od Amurath
Synowie:
wie Podlaskim, matka „Konfederacji",
po Amurath) Państwowej stadniny w Jano„Amurath II“ (od Fatme or, ar.) Państwo
„Airabja" (po Koheilan IV od Anielka po
wie-Podlasfcim, matka derbisty „Kaszmira ,
wego stada ogierów w Sądowej Wiszni,
Amurath) p. A. Wołk-Łaniewskiego w BroPrawnuczką Amuratha jest również pier
wsza polska derbistka „Sahiba", po nieżyjącym
już ogierze państwowym „Nana-Sahib I“ (po Se
lim, po Amurath od Smyrna or. ar.).
Wybitna działalność reproduktorska Amuratha
nie ogranicza się do hodowli koni czystej krwi, —
Amurath gra również doniosłą rolę w hodowli
półkrwi nietylko polskiej, lecz i krajów niemiec
kich.
Ciekawym jest wpływ krwi Amuratha na rasę
koni hanowerskich, uwidoczniony w dziele p. t.:
, Die wichtigsten Blutströme in der Hannoverschen
Pferdezucht", Berlin — r, 1914, Autor dzieła,
Gustaw Rau, dzisiejszy kierownik całej hodo
wli niemieckiej, tak pisze o Amuracie (synu Amu
ratha i klaczy Schagya), który się dostał z Radowiec, drogą zamiany, do hanowerskiego stada
państwowego Celle:
„Amurath daje wybitne potomstwo, o znako
mitej muskulaturze i doskonałym ruchu, bardzo
poszukiwane przez handlarzy i dobrze płacone.
Świetne są produkty krzyżowań Amuratha z krwią
Kingdoma, a jeszcze lepsze — z Kinga. Krew Lorvala i Orinocco również jest odpowiednia. Kenie,
wyprodukowane tą drogą, odznaczają się szlachet
nością, przepięknemi linjami i dziarskim wygląrl o m
Austrjacka stadnina Państwowa w Radowcach. — Og. AMURATH (po Tajar od Koheil III.), ur. w Weil 1881 r.
Le haras National autrichien

d Radautz. — Uetalon AMURATH

(par Tajar et Koheil III), ne

d

Weil en x88i.
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matki ogier „Bib-Doda", po weilowskim re
produktorze Dynamit, biegał z dużem powo
dzeniem we Lwowie i Lublinie. Sprowa
dzony do tegoż stada, jako roczniak ogier
„Landsknecht“ miał również bardzo dobrą
karjerę wyścigową i został nabyty przez za
rząd stad państwowych.
W pełkińskiem stadzie Witolda ks. Czar
toryskiego krew importowanego z Weil „Anvila“ reprezentuje potomstwo nieżyjącej już
klaczy „Dąbrówki” (po Hermit or. ar. od
Orchis po Anvil), a mianowicie: klacze „Mi
moza", „Regina“ i „Uteiba".

Niedawno, z powodu redukcji stadniny
Weil, cały materjał hodowlany został odstą-

Stadnina Państwowa w Janowie Podlaskim. — KI. KOALICJA (po Koheilan IV od Amurath
po Amurath jSSi r.J, ur. igr 8 r. importowana w 1919 r.
Le haras National de Janów Podlaski (Pologne). — La pouliniere KOALICJA (par Koheilan IV
et Amurath, filie d’Amurath, ne en r88i), nee en rgi8, importde en 1919.

Powracając do wpływu stada Weil na
polską hodowlę koni czystej krwi arabskiej,
przytaczamy tu charakterystykę janowskich
klaczy stadnych, importowanych z Weil dla
stadniny Państwowej:
„Serenata (po Dardżiling od Sardine),
urodzona w Weil 1918 r. — Rodowód jej
oparty na połączeniu krwi koni sławuckich
z weilowskimi końmi. Pochodzenie Serenaty jest doskonałe, gdyż posiada ona ze stro
ny ojca bardzo głęboki rodowód zaaklima
tyzowanych, wartościowych arabów dawnej
hodowli polskiej, ze strony zaś matki, —
pięknej, stylowej, siwej Sardine, — krew
cennych koni z Weil. W rodowodzie Sere
nady występują wybitne konie arabskie, jak
np.: Amurath (Weil 1881), Achmet-Ejub,
Rymnik (dwukrotnie), Abu-Hejl or. ar., Hajlan or. ar., wyżej wspomniana Sardine i t. d.

wysokiej odsadzie ogona. Odzna
cza się wybitnie żeńskim typem i
wielką dzielnością użytkową".
„Pierwszorzędne rodowody, po
prawny pokrój i duży sityl arabski
importowanych z Weil klaczy uza
sadniają przypuszczenie, że zwła
Stadnina Państwowa w Janowie Podlaskim. — KI. SERENATA (po
szcza linje Serenady i Koalicji za
Dardżiling od Sardine), ur. 1918 r. importowana z Weil w 1929 r.
piszą się dodatnio w hodowli ja Le haras National de Janów Podlaski (Pologne),—La pouliniere SE
RENATA (par Dardżiling et Sardine)', nee en 1918, importee de Weil
nowskiej".
en 1929.
Cenny materjał weilowski spo
tykamy również w innych stadach
piony krajowemu stadu w Marbach (Wiirpolskich, jak naprzykład w stadzie Brać:
ttembergisches
Landgestüt in Marbach),
Mencel (Niskołyzy), które oparło swą hodo
gdzie
obecnie
przebywa.
wlę na importowanych z Niemiec klaczach'
„Babra", „Borghild", „Dabba" i „Salome".
Janusz Włodzimirski.
Klacz „Babra" dała już w Polsce wartościo
wy przychówek, a importowany w łonie

„Serenata jest klaczą niezmiernie typo
wą, z dużym stylem arabskim, o pięknej gło
wie, długiej, wyniosłej szyi, wydatnym kłę
bie, bardzo dobrze związanym grzbiecie,
długim, nieco spadzistym zadzie. Wybitnie
sucha, ma ostre zarysy ciała, bardzo dobre
^żebrowanie, prawidłowe nogi z wyrazistym,
nisko osadzonym stawem napiąstkowym i
skokowym. Odznacza się łagodnym charak
terem, zdrowiem i wykorzystywaniem pa
szy".
„Dorinda (po Dynamit), urodzona w Weil
1921 r. jest córką klaczy Doris, rodzonej
siostry Serenaty, i posiada silny inbred na
Souakima (3 X 3)".
„Koalicja (po Koheilan IV od Amurath),
urodzona w 1918 roku. Rodowód jej wy
kazuje połączenie krwi koni chrestowieckich, białocerkiewskich, weilowskich i babolniańskich. Koalicja jest piękną, szlachet
ną klaczą o niezwykle typowej głowie, z
charakterystycznym dla koni arabskich pro
filem, o wyniosłej szyi, wydatnym kłębie i

Państwowe stado ogierów w Sądowej Wiszni. — Og. LANDSKNECHT (po Koheilan IV od Soldateska),
ur. 1927 r. importowany z Weil w 1928 r.
Depót d’italons d Sądowa Wisznia (Pologne). — L’etalon LANDSKNECHT (par Koheilan IV et Soldateska), ne en 1927. Importe de Weil en 1928,
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Rosja sowiecka
Russie sovietique

Terskie stado Państwowe (Północny Kaukaz). —Tabun koni orjentalnych.
Le haras National de Tersk (Caucase du Nord).— Groupe de chevaux de race orientale.

Hodowla konia arabskiego w Rosji So
wieckiej stawia dopiero pierwsze kroki po
zniszczeniu w okresie wojny i rewolucji.
Stada arabskie wyginęły wówczas doszczęt
nie; gdy władze bolszewickie około roku
1926 powzięły zamiar utworzenia w jednam
ze stad państwowych działu arabskiego, okazało się, że w całym kraju uszły zagła
dzie tylko 3 ogiery streleckie oraz kilka
klaczy. To było dosłownie wszystko. Nie
mniej jednak, doceniając znaczenie konia
arabskiego dla podniesienia hodowli licz
nych ras orjentalnych na olbrzymich obsza
rach Rosji, rząd sowiecki zdecydował za
łożyć pepinjerę arabską na północnym Kau
kazie i wybrał do tego Terskie stado pań
stwowe.
W roku 1926 przesortowano cały materjał stada, który się składał z matek karab as kich, uszlachetnionych częściowo krwią
angielską, pozostawiono sztuki o charakte
rze orjentalnym i zaczęto gromadzić w tern
stadzie wszystko, co miało coś wspólnego
% krwią arabską. Sprowadzono więc tu dwa

Terskie stado Państwowe (Północny Kaukaz).— Kl. CUKKI (po Cynik od Szeherezada), ur. 1918 r. w st.
Streleckiej.
(*e haras National de Tersk (Caucase du Nord). — Izi jument CUKKI (par Cynih et Szeherezada), nęe ęt\
1918 au haras de S tręleck.
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w pierwszym rzędzie znany dowódca kawaler): bolszewickiej Budienny.
HIPPOLOGICZNE ZAKŁADY NAUKOWE.
Rosja Sowiecka przywiązuje wielką wagę do kształcenia specjalistów z dziedziny hodowli koni. W tym celu ufundowano dwa
wyższe zakłady naukowe: „Instytuty Koniewodstwa , P^rwszy
założony został w r. 1931 w Moskwie, drugi — w r 1932, w
Piałigorsku, na północnym Kaukazie.
Dwuletni kurs w moskiewskim instytucie
ukończyło już w roku bieżącym osiem
nastu studentów. W przyszłości program
ma być jeszcze rozszerzony.
„Siewierokawkaskij Institut Konie
wodstwa" w Piałigorsku zajął tereny to
ru wyścigowego i rozporządza 26 budyn
kami. Bibljoteka uczelni posiadała w chwi
li założenia 7000 tomów dzieł hippologicznych. W raku 1932 Instytut liczył 5
profesorów zwyczajnych, 8 docentów, 7
asystentów, 4 laborantów oraz 139 słu
chaczy.
Poza tym zakładem naukowym u [undo-

ocalałe ogiery strelecikieiCłlindra i Cenitiela, (obydwa — po streleckim Cennym),
a następnie, w roku 1928, wszystkie córki
wyżej wymienionych ogierów ze stada Sal
skiego. Ponieważ rftnych ogierów arabskich
rząd nie posiadał, więc z musu zastosowa
no bardzo silny chów krewniaczy. W roku
1930 nabyto zagranicą 8 koni czystej krwi
arabskiej, a mianowicie: 2 ogiery i 6 klaczy,
Z Węgier sprowadzono Koheilana IV -4,
urodzonego w Babolnie w 1916 r., gdzie byt
on przez szereg lat reproduktorem. Ogier
ten jest bratem naszego janowskiego Koheiiana. Drugi reproduktor kupiony został we
Francji. Jest nim ogier Cannes, ur. w 1927
roku. Fachowcy rosyjscy nie są z niego zbyt
zadowoleni, ponieważ ma typ berbera. Kla
cze pochodzą również z Francji. Cztery z
nich przyszły źrebne z ogierami czystej krwi
arabskiej.
W roku 1930 stadnina Perska miała ogó
łem 122 matki, z czego: 6 czystej krwi arab
skiej, 41 półkrwi arabskiej, 69 anglo-arabskiej półkrwi i 6 kabardyóskich; ogierów
czystej krwi arabskiej —• 5 oraz jednego
Schagya.
Poza stadem Terskiem hodowla arabska
na terenie Rosji Sowieckiej nie istnieje. Sil

Muzeum Hippologiczne w Piatigm^

sfett-fPółnocny -Kmket»).
he Musee Hippologique de Piatigefsk
(Caucase du -Nvrd).

nie natomiast rozwija się tam stepowa ho
dowla remontowa, która z każdym rokiem
czyni bardzo znaczne postępy. Rząd sowiec
ki przypisuje hodowli koni dużą wagę i otacza ją troskliwą opieką, którą sprawuje

Perskie stado Państwowe (Północny Kaukaz). — Og. CILINDR (po Ciennyj odPichta).

ęt Pichta), ne en 1911 au haras de Streleck.

Terskie stado Państwowe (Północny Kaukaz). — Og. CIENITIEL (po Cilindr od Bazi lika), ur. 1910 y. w st. Streleckiej.

ur. 1911 r. ui st. Streleckiej.
be haras National de Tersk (Caucase du Nord). — Ućtalon CILINDR

wano w Piatigorsku Muzeum Hippologiczne,
z działami: przyrodniczym i artystycznym.
To ciekawe i jedyne w swoim rodzaju
muzeum nadesłało nam kilka zdjęć, któire w
niniejszym numerze podajemy.

(par Ciennyj

Le haras National de Tersk (Caucase du Nord). — L'etalon CIENITIEL (par Cilindr
et Bazilika), ne en 1910 au haras de Streleck.
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Rumunja — Roumanie
Hodowla orjentalna w Rumunji koncen
truje się w dwóch stadninach państwowych,
a mianowicie:
1) w st. Radauti, czyli dawnych austriac
kich Radowcach na Bukowinie (80 klaczy,
w tern: 10 czystej krwi arabskiej, a 70 pół
krwi arabskiej i anglo-arabskiej,
2) w st. Mangalia nad brzegiem Morza
Czarnego, niedaleko Constancy (44 klacze,
w tern: 5 czystej krwi arabskiej 36 półkrwi
arabskiej oraz 3 — anglo-arabskiej.

Jak jedna, tak i druga stadnina opierają
się na dawnej krwi radowieckiej i babolniańskiej.
*} Przyp. Red. Podczas druku nadszedł
bardzo ciekawy i obszerny elaborat Dyrekto
ra stada ogierów w Constancy, D ra J, Nicolesco, obrazujący całokształt hodowli arab
skiej w Rumun) i. Artykułu tego, niestety,
Redakcja nie mogła już umieścić, lecz za
mierza go opublikować w noworocznym nu
merze „Jeźdźca i Hodowcy".

Materjał radowiecki został nabyty przez
Rumunję z repartycji stadnin austrjackich,
dokonanej wiosną 1919 roku w Wiedniu,
materjał zaś babolniański pochodzi z konfi
skaty, którą na Węgrzech przeprowadziły
władze rumuńskie.

Ameryka Południowa
Amerique du
Hodowla koni czystej krwi arabskiej w
Ameryce Południowej istnieje już od lat kil
kudziesięciu.
Argentyna liczy pięć stad prywatnych, z
których najstarszem, gdyż założonem w
1892 r,, i najznaczniejszem jest stado „El
Aduar“, p. Hernan Ayerza. Podniosło się
cno i rozszerzyło dzięki podróżom właści
ciela do Arabji, skąd importowano pierw
szorzędny materjał hodowlany. Ponadto, już
w bieżącem stuleciu, p. Ayerza zakupił sze
reg koni w Crabbet Park i w Babolnie, a w
roku 1931 sprowadził z Arabji, za pośred
nictwem p. Karola Raswana, trzy ogiery i
dwie klacze pustynne. Stado posiada obec
nie 57 klaczy matek, 10 ogierów i znaczną
ilość młodzieży.
W roku 1905 brat właściciela „El Aduar",
p. Alfonso Ayerza, zakłada drugą stadninę:
„Las Hormigas", na podstawie importów z
Crabbet Park i Babolny. Konie tej hodowli
współzawodniczą z wychowankami „El
Aduar" na argentyńskich wystawach żywe
go inwentarza w Palermo, — najpoważniej
szych z pokazów tego rodzaju w Ameryce
Południowej.
Trzecie stado „La Sola“ jest własnością
bratanków p. Hernan Ayerza pp. Rafaela i
Romulo, a konie tej hodowli pochodzą głów
nie z El Aduar.
Czwarte stado p. Jerzego Castex, zało
żone w 1927 r,, powstanie swoje zawdzięcza
ogierom i klaczom, importowanym z najlep
szych stad francuskich.
Piąte i najmłodsze, bo założone w 1928 r.
stado arabskie należy do p. Henryka Ka
retta, a hodowlę swoją opiera na francu
skich i angielskich importach.
Hodowlę koni arabskich w Uruguay«

Sud

zapoczątkował p. Feliks B. y Oribe, właści
ciel stada „Santa Maria“. Po jego śmierci
stado uległo rozproszeniu, a najlepsze jed
nostki poszły do Brazylji, zasilając tamtej
szą państwową hodowlę. Obecnie Uruguay
posiada tylko dwóch prywatnych hodowców
koni arabskich: pp. Fernando Braga i Jose
Luiz Martins. Pierwszy oparł swoje stado na
importach z Francji, drugi — na importach
z Babolny.
Brazylijska hodowla koni arabskich kon
centruje się w stadach państwowych. Pań
stwowe stado „Saican" czerpało swój ma-

Og. RASUL (po Risfan od Raika) stado Er Rasul, Brazylja.
L’etalon RASUL (par Risfan et Raika), Haras de Er Raful, Brćsil.

terjał hodowlany z El Aduar, Santa Maria
i Crabbet Park'u.
Stado „Montenegro“, należące do rządu
stanu Rio Grande do Sul, założone było w
1929 r, i wywodzi się ze stad francuskich,
Jedynem stadem prywatnem w Brazylii
jest „Er Rasul“, własność p. G. Echenique
Filhio y Irnao, a wszystkie konie tego sta
da pochodzą bądź z El Aduar, bądź z Crab
bet Park.
Dzięki licznym fermom ,(,estancias") wy
szczególnionych stadnin, krew arabska roz
powszechnia się bardzo szeroko i odgrywa
wybitną rolę w poprawie rasy^koni krajowej.

2 !. M. AIRE (po Al! od Rana) — stddo Er Rasul, Brazylja.
pouliche de deux ans AIRE (par Ali et Raira) —Haras de Er Rasul, Bręsil.
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Stado W. K. Kellogg’a,

Pomona

(Kalifornjaj. — Alfred hr. Potocki, ordynat łańcucki, sfotografowany podczas zwiedzania stada, między dwoma potomkami słynnego „Skowronka".

(Zdję

cie tygodnika „Światowid").
Le haras de W. K. Kellogg ä Pomona (Californie). — Le comte Alfred Potocki, proprietaire du majorat de Łańcut, photographie au moment de sa visite au haras, entre deux chevaux arabes
descendants du celebre „Skowronek". (Illustration du hebdomadaire „Światowid").

Rok 1932 zaznaczył się w Stanach Zjednoczonych wielkim postępem hodowli i

Stado W. K. Kellogg’a w Pomona
Lady [Wentworth, Crabhet Park

wzmożonym importem konia arabskiego,
Wydawana co pięć lat przez ,,Arabian Hor-

(Kalifornja). Og. RASEYN (po Skowronek od Rayya), ur. 1923 r., hodowli
(Anglja).

(Reprodukcja ilustracji z „The Arabian Stud Book“ v. III. 1927).

Le haras de W. K. Kellogg ä Pomona (Californie). — L’etalon RASEYN (par Skowronek et Rayya), ne en 1923
au haras de Lady Wentworth, Crabbet Park

(Angleterre). (Reproduction d’une illustration de ,,The Arabian

Stud Book" v. III. 1927).

se Club of America“ księga stadna zawie
ra obecnie 543 konie tej rasy. Sekretarzem
klubu w Berlinie (New Hampshire, U. S. A.)
jest p. H. S. Gregory.
W roku 1932 przybyło ogółem 81 koni,
a mianowicie: 63 źrebięta, urodzone w kil
ku największych stadninach krajowych, oraz
18 importów z Egiptu i Anglji.
Klasyfikacji arabów w r. 1932 dokonano
na ośmiu pokazach. Jakkolwiek wystawy te
powodują emulację pod względem zalet i
wyczynów, nie mogą one jednak całkowicie
zastąpić specjalnych prób dzielności dla ko
ni arabskich, które by należało, za przykła
dem Polski, zorganizować w Stanach Zjed
noczonych, celem racjonalnej selekcji materjału hodowlanego.
Podkreślić należy wybitne poparcie ho
dowli przez Urząd Remontowy, który za
kupione ogiery arabskie wydzierżawia licz
nym hodowcom, przeważnie w Stanach po
łudniowych i południowo - wschodnich, ce
lem poprawy rasy koni użytkowych. Urząd
ten jest obecnie w posiadaniu 35 ogierów
czystej krwi arabskiej, które stanowią kla
cze innych ras w stadach prywatnych. Krew
arabska odgrywa doniosłą rolę w uszlachet
nieniu koni krajowych, ustępując pierw -
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szeństwa, co do popularności, jedynie ma
teriałowi hodowlanemu pełnej krwi angiel
skiej.
Prawie wszystkie ogiery państwowe są
zarejestrowane przez Weatherby lub Jockey
Club; pochodzą one przeważnie ze stada
arabskiego w Maynesboro, skąd zostały za
kupione po uzyskaniu przez to stado Puharu
Stanów Zjednoczonych za zwycięstwa w
próbach wytrzymałości pod pełną wagą ka
waleryjską.
Maynesboro jest najstarszem stadem
acabskiem w Staniach Zjednoczonych; zało
żył je w r. 1890 pułkownik Spencer Bor
den, przekazując przed śmiercią p. W. R.
Brown w Berlinie (New Hampshire), autoro
wi książki p. t. „Koń Pustyni“. Stado May
nesboro oparło swą hodowlę na importach,
sprowadzanych przez szereg lat z Wilfred
< od Lady Anne Blunt, założycielki Crabbet Park w Anglji, na potomstwie importo
wanych z Indji do Anglji ogierów „Kismet“
i „Maidan", oraz na importowanych z Egip
tu do Anglji najlepszych przedstawicielach
słynnego stada Abbas Paszy. Araby w May
nesboro cechuje piękny rysunek głowy i
wybitna dzielność.
Stado liczy w danej chwili około 20 koni.
Młodszem, gdyż ufundowanem dopiero w
1912 r. jest stado Kemah w Lake Geneva,
(Winconsin), z filją w Pasadena (Kalifomja).
Powstanie swoje zawdzięcza Albertowi W.
Harris z Chicago (Illinois), a wywodzi się
od pustynnych arabów, uzyskanych z Ho
mer Davenport, z materjału importowanego
z Anglji i Arabji, oraz od nabytych w May
nesboro ogierów i klaczy.
Przychówek tego stada odznaczył się w
wojskowych próbach wytrzymałości, w któ
rych p. Harris osobiście brał udział, wygry
wając jeden z trzech konkursów. Stado to,
liczące około 70 koni, słynie z dzielności i
doskonałej akcji wychowanków.
Trzecie stado, w Pomona (Kalifornia),
należy do p. Kellogg i powstało w 1925 r.
Podwalinę jego stanowią uzyskane z Homer
Davenport importy arabskie; konie, sprowa
dzone z Anglji od Lady Wentworth, która
po matce, Lady Blunt, przejęła część stada
w Crabbet Park — oraz klacze i ogiery, za
kupione w Maynesboro i innych stadach ame
rykańskich. Stado p. Kellogg a jest obecnie
największem w Ameryce (liczy bowiem 95
koni) i co niedziela organizuje pokazy we
wspaniałych swoich stajniach, położonych
niedaleko Los Angeles i Hollywood. Wy
chowanek tego stada, ogier „Hanad", zo
stał odznaczony pierwszą nagrodą na „jar
marku okręgowym“ stanu Kalifomji, w Los
Angeles. W roku 1932 p. Kellogg ofiarował
całe stado, łącznie z przyległem!, wspania
łemu terenami — Uniwersytetowi w Kalifornji, z warunkiem, by utrzymywano je za
wsze na wysokim poziomie centrum hodo
wlanego.
Czwarte stado, założone w 1927 r. w Indiamopolis (Indiana), jest własnością p.
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Stado Maynesboro, W. R. Brown'd, Berlin. —■ Og, ABU ZE YD (po Mesaoud od Rose Diamond).
Le haras de Maynesboro de W. R. Brown, Berlin. —* L’etalon ABU ZEYD (par Mesaoud et Rose Diamond).

Johna A, George. Funkcje czołowego re
produktora w stadzie tern pełni ogier „Ribal , hodowli Maynesboro, wydzierżawio
ny od urzędu remontowego. Stado liczy około 30 koni.
Piąte miejsce przypada stadninie R. C.
Lorce, w Piedmont (Kalifomja), założonej
w 1928 r. Powstała ona głównie z materja
łu, zakupionego w Maynesboro i z impor
tów z Davenport, —■ liczy 26 koni.
Szóste stado należy do J. M. Dickin
son a z Nashville (Temnesy); istnieje dopie
ro od 1931 r., a hodowlę swoją opiera na za
kupionych w Maynesboro ogierach i kla
czach, specjalizując się w produkcji koni
rodu Seglavy Jedran. W stadzie tern ogier
„Bazleyd , po Abu-Zeyd, pochodzący z
Maynesboro, zdobył Championat Stanów
Zjednoczonych, odnosząc zwycięstwo nad
15-tu premjowanemi ogierami arabskiiemi, na
stanowym jarmarku w Ohio. Stado liczy 17
koni.
Siódme miejsce zajmuje stado p. Ro
ger a A. Selby, założone w 1932 r. w Ports
mouth (Ohio), z materjału, importowanego
od Lady Wentworth. Ogier tego stada „Mirzam“ zdobył na stanowym jarmarku w
Ohio pierwszą nagrodę, w dziale „arabów
czystej krwi pod siodłem“. Stado liczy obec
nie 23 konie.
Prócz wymienionych największych ośrod
ków hodowlanych, „Arabian Horse Club of
America“ skupia w danej chwili 73 mniej
szych hodowców oraz właścicieli koni arab
skich, a liczba członków klubu ciągle roś
nie, pozwalając przewidywać dalszy, irrten-

sywny rozwój hodowli orientalnej w Sta
nach Zjednoczonych.
ARABIAN HORSE BREEDING IN THE
UNITED STATES.
During 1932 much progress was made in
the breeding and importation of Arabian
horses in the United States. At present
there are 543 living Arabian horses regis
tered in the Arabian Horse Club of Ameri
ca, which keeps up and publishes a Stud
Book every fifth year. H. S. Gregory is Se
cretary at Berlin, New Hampshire, U. S. A.
Of the 81 additions in 1932, 63 colts
were bred for the most part by the six
or seven largest Studs, and 18 horses were
imported from Egypt and England.
Arabian classes at shows were filled in
eight horse shows in 1932. These exhibitions
gave a stimulus to quality and performance,
but the feature of testing Arabian horses
on the race track, which is being done in
Poland, so desirable in weeding out the ser
viceably unfit, has not as yet been tried
in the United States. The United States
Remount however has performed a great
service in buying and distributing Arabian
stallions for breeding purposes and the im
provement of the average, cavalry colt in
many of the states, especially those of the
South and Southwest, where the breeding
of cattle horses is still kept up. At the pre
sent the Remount owns some 35 pure blood
Arabian stallions, and leases them out
yearly to individuals who have mares o.
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and holds special exhibitions every
any other blood and desire to cross
Sunda / at its beautiful stables, which
breed. In numbers and popularity
are but a short distance from Los
the Arabian is second only for
Angeles and Hollywood, California,
improvement purposes to the Tho
Hanad, a stallion from this Stud, took
roughbred. Most of the Govern
first prize at Los Angeles Country
ment Arabian stallions have WeaFair
in the State of California. During
therby or Jockey Club registra
the year 1932 this Stud and magnifi
tion, and were purchased from
cent grounds, fully endowed for the
Maynesboro Arabian Stud in the
future, were generously presented
years following the winning by that
by Mr. Kellogg to the University of
Stud of the United States Moun
California, to be kept for all time
ted Service Cup for endurance
as
a horse breeding center. It num
tests under full cavalry weights
bers
95 head.
and conditions. This Stud is the
The fourth Stud is that of John
oldest Stud now existing in the
A. George, established in 1927 at
United States, having been esta
Indianapolis, Indiana. The horses
blished by the late Colonel Spen
of this Stud were collected by in
cer Borden in 1890 and turned over
dividual purchases in America. Rijust before his death to W. R.
bal the premiere stallion was bred
Brown of Berlin, New Hampshire,
at Maynesboro Stud and is a loan
author of „The Horse of the De
from the United States Remount.
sert". The stock of this Stud was
It numbers 30 head.
obtained by importations over
The fifth Stud is that of R. C.
many years from Wilfred and Lady
Force at Piedmont, California, esta
Anne Blunt, who founded Crabbet
Stado Travelers Rest Farm, ]■ M. Dickinson a, Nashville. — Og. BAZLEYD (po Abu
blished in 1928 with stock conrng
Stud in England; from descendants
Zeyd od Bazrah), hodowli st. Maynesboro.
of the Arabian racing stallions Kis Le haras Travelers Rest Farm de J. M. Dickinson d Nashville. — Uetalon BAZLEYD from Maynesboro Stud and the Da
venport importations. It numbers 26
(par Abu Zeyd et Bazrah), eleve au haras de Maynesboro.
met and Maidan, imported to En
head.
gland from India; and from the best
The sixth Stud is that of J. M. Dickin
stock of the Abbas Pasha Stud, imported
importations from Arabia; by purchase
from Egypt. It is especially distinguished for
from Lady Wentworth in England, daugh son of Nashville, Tenn., established in 1931,
mainly from stock secured from Maynes
beautiful heads and ability to perform. At
ter of Lady Anne Blunt, who took over
present it numbers about twenty two head.
boro Stud, and a few elsewhere. He is spe
part of Grabbed Stud; and recent purchases
from Maynesboro Stud and others in Ame cializing in the Seglawi Jedran strain. His
The second in time of founding is the
Kemah Stud at Lake Geneva, Wisconsin, rica. This stud is now the largest in America stallion Bazleyd, son of Abu Zeyd and bred
at Maynesboro Stud, was
with a branch at Pasadena,
awarded the United States
California, established in
Championship over all Arab
1912 by Albert W. Harris
prize winners in a class of 15 at
of Chicago, Illinois, from
the Ohio State Fair. It num
stock obtained from the Ho
bers 17 head.
mer Davenport importations
The seventh Stud is that
from Arabia; by purchase
of
Roger A. Selby, Ports
from Maynesboro Stud and
mouth, Ohio, established in
others in America; and a
1932. His stock consists
few importations from En
mainly
of importations from
gland and Arabia. Horses
the Stud of Lady Wentworth
from this Stud contested
in England. The stallion
with much success in the
Mirzam of this Stud took
Army Endurance tests, Mr.
first prize for pure bred
Harris riding personally in
Arab horses under saddle
three of them and winning
at the Ohio State Fair. It
one. This Stud maintains a
numbers 23 horses.
high standard of stoutness
In addition to the above
and performance. It num
there are 73 smaller and
bers some 70 head.
breeding members of the
The third Stud is that of
Club, and the numbers
W. K. Kellogg at Pomona,
are constantly increasing.
California, established in Stado Maynesboro XV. R. Brown’a, Berlin. — Og. NASR (po Rabdan od Bint Yamama), importowany
H S. Gregory,
z Egiptu przez p. W. R. Brown’a w 1932 r.
1925, who obtained his stock Le haras de Maynesboro de W. R. Brown, Berlin. — L’etalon NASR (par Rabdan et Bint Yamama),
Secr.-Treasurer of The
from the Homer Davenport
Arab. Horse Cl. of Am
imports d’Egypte par W. R. Brown en 1932'
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Turcja-Turquie
Równolegle ze zmianą politycznego i go
spodarczego ustroju, Turcja współczesna ra
cjonalnie reorganizuje swoją hodowlę.
Ze względu na obronę państwa, chów ko
ni cieszy się tam speejalnem poparciem czyn
ników rządowych i choć dopiero osiąga na
leżyty poziom, — przewyższa już wszelkie
inne działy hodowli omaz produkcji zwierzęcej.
Poza dwoma prywatnemi zrzeszeniami
„Islah ve Yaris Eucümeni", czyli Towarzy
stwem dla uszlachetnienia koni i dla sportu
konnego, w Ankarze i Związkiem hodowla
nym w Uzunyayla), cała turecka hodowla
jest skoncentrowana w rękach państwa, pod
legając Departamentowi weterynarji i hodo
wli zwierząt Ministerstwa Gospodarstwa
Krajowego.
Hodowlę tę reprezentują: główna stadni
na w Karacabey (vilayet Bursa), założona w
1925 r. Jest ona najważniejszym ośrodkiem
państwowej hodowli arabów i już w roku
1929 liczyła 4 reproduktory, 27 matek oraz
34 sztuki przychówku czystej krwi, poza
większą ilością klaczy półkrwi orjentalnych;
stadnina w Sultansuyu (vilayet Malatya), za
łożona w 1929 r.; stadnina w Qukurova (vi
layet Cebeli Bereket), nanowo uruchomiona
z końcem ubiegłego roku; główne stado ogie
rów w ęitteler-Mahmudiye (vilayet Eskisehir), oraz stada ogierów w Sinus, Adana i
Muralli.
W sąsiadującej z Syfją okolicy stadniny
Qukurova krew arabska zawsze była bardzo
rozpowszechniona, to też stadnina ta słynęła
przed 30 laty, jako pepinjera najlepszych ko
ni kawaleryjskich, które produkowała drogą
krzyżowań krwi anatolijskiej z arabami Nedżdu. Konie z Qukurova odznaczały się, we
dług słów Ihsan'a Abidin'a (publikacja z 1918
roku) doskonałym ruchem, piękną, małą gło
wą, dość długim krzyżem, szeroką piersią i
żelaznemi nogami.
Państwowe stada ogierów w Turcji po
siadają przeważnie materjał orjentalny czy
stej lub półkrwi; najwięcej, bo aż 17 reproduk
torów czystej krwi liczyło w roku 1929 głów
ne stado państwowe w Qifteler-Mahmudiye.
Turcja zaczerpnęła swój materjał hodo
wlany bądź z dawnych dóbr i stajen
sułtariskich, które importowały ogiery i kla
cze bezpośrednio z Arabji, bądź z południo
wo-wschodnich, sąsiadujących z Syrją prowincyj Anatolji, gdzie zwłaszcza w okoli
cach Urfy spotkać można stosunkowo najlep
sze araby.

Klacz arabska AL NAS LI, z grupy pokrojowej typu konia Przewalskiego. (zdjęcie oryginalne Dy. F. Csiki).
La jument arabe AL NAS LI, appurtenant au groupe d’exterieur du type ,,equus Przewalski“ (photogra
phic authentique du Dr. F. CsikiJ.

Ograniczona ilość koni czystej krwi arab
skiej spowodowała zakaz eksportowania
przedstawicieli tej rasy poza granice pań
stwa.
W ostatnich czasach Turcja rozwinęła bar
dzo swoją hodowlę, stwarzając cały szereg
nowych stadnin i stad państwowych, oraz
importując z Arabji pewną ilość ogierów i
klaczy pustynnych.
Wychów, trening i próby dzielności koni
arabskich zorganizowane są w Turcji według
nowoczesnych zasad, a ufundowana przez to
warzystwo „Islah ve Yaris Eucümeni" z ini
cjatywy d-ra Esiki Szkoła Jazdy i Powoże
nia (przy stadninie państwowej w Karacabey)
służyć może za wzór innym państwom, które
takich szkół nie posiadają.
Studjiijąc tureckie araby, zauważyłem
wyraźny podział na dwie grupy pokrojowe, a
m. grupę typu Tarpana oraz grupę typu konia
Przewalskiego. Konie pierwszej grupy nadają
s ę specjalnie pod wierzch, drugiej — do
lekkich zaprzęgów. Analiza rodowodów ara
bów tureckich wykazuje związek grupy po
krojowej typu Tarpana z typami genealo
gicznymi arabów pustynnych Saqlawi i Munigi, zaś grupy pokrojowej typu konia Prze
walskiego — z genealogicznym typem Kuhaylan.
Rasa arabska w Turcji odznacza się o wie
le większą zmiennością form, aniżeli w kra

jach europejskich, co przypisać należy natu
ralnym, a często nawet całkiem prymityw
nym warunkom bytu, oraz przyrodniczym
czynnikom selekcyjnym.
Wśród państw, produkujących araby,
Turcja zajmowała niegdyś czołowe miejsce,
z radością więc witamy jej energiczne dąże
nie do odbudowy krajowej hodowli.
Dr. Tadeusz Vetulani.

Klacz arabska SAKLAVI, z grupy pokrojowej typu Tarpana.
(zdjęcie oryginalne Dr. F. Csiki).
La jument arabe SAKLAVI, appartenant au groupe d'extirieur du type Tarpan. (Photographie authentique du Dr. p.
Csiki).
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Węgry-Hongrie
Krew arabska była zawsze podstawą wę
gierskiej hodowli, a każdy czynny hodowca
zdaje sobie sprawę z jej doniosłego wpływu
na uszlachetnienie wszelkich ras krajowych.
Rząd węgierski, świadomy nieocenionych za
let araba, jako regeneratora, nie cofa się
przed znacznemi nawet ofiarami, by utrzymać
hodowlę orjentalną na wysokim poziomie.
Węgry nie posiadają wprawdzie specjal
nych okręgów, produkujących wyłącznie ara
by, ale konie tej rasy spotkać można we
wszystkich rejonach hodowlanych, szczegól
niej tam, gdzie rozpowszechniony jest anglo
arab, a prawie każda stacja ogierów rozpo
rządza bodaj jednym reproduktorem arab
skim.
Główną pepinj erą czystej krwi oraz „ra
sy arabskiej" jest stara, królewska stadnina
w Babolnie, która dostarcza rozpłodowców stadom i stacjom państwowym całe
go kraju; stąd też czerpią materjał hodowla
ny prywatni hodowcy, nie wyłączając drob
nych włościan.
Królewsko-węgierska stadnina w Babolnie
założona została w 1789 r. początkowo, jako
oddział stadniny w Mezöhegyes, opierającej
swą hodowlę na czystej krwi arabskiej. Jak
kolwiek w pierwszych latach istnienia stado
baboiniańskie nie mogło przestrzegać abso
lutnej czystości krwi swoich wychowanków,

zachowane do dziś dnia ks'ęgi stadne świad
czą, że od roku 1800, czyli od lat 133, Babolna produkuje wyłącznie araby. Rodowody
węgierskich arabów są nadzwyczaj ciekawe,
gdyż sięgają 1800 r. Już blisko 150 lat stad
nina używa tylko reproduktorów arabskich,
które bardzo często importuje bezpośrednio

z Arabji, dlatego też określa się dzisiaj korne,
uszlachetniane od szeregu pokoleń czystą
krwią arabską, nie jako „półkrew , lecz jako
„rasę arabską“.
Stado liczy około 30 matek czystej krwi
i około 80 — „rasy arabskiej", czyli przed
stawicielek słynnych, ustalonych rodów pół
krwi arabskiej, ze względu jednak na rosnące
zapotrzebowanie, ilość tych ostatnich klaczy
ma być jeszcze zwiększona.
Głównym celem stadniny jest dostarczenie
hodowli krajowej szlachetnych, silnych, koś
cistych i rączych reproduktorów arabskich,
przeciętnej nrary (taśmowej) 160—165 cm.
Cel ten osiągnięto, rozwijając hodowlę czy
stej krwi arabskiej, przyczem rody importo
wanych ogierów, które się wykazały dużemi
zaletami, są troskliwie utrzymywane, co po
zwala zawsze odnawiać krew z wypróbowa
nego już źródła.
Babolna przyjęła za zasadę wychowu ruch,
intensywne żywienie i hartowanie młodzieży,
tą bowiem tylko drogą zapewnić można nie
zbędną odporność. Zarówno klacze matki, jak
i źrebięta, spędzają całe dnie na pastwiskach
i, niezależnie od pogody, zażywać muszą ru
chu w ciągu dwóch godzin dziennie. Pięcio
letnie ogiery i klacze biorą udział w orga
nizowanych przez stado biegach myśliwskich
za chartami, lub też przechodzą, bądź w za
przęgu, bądź pod siodłem, forsowną pracę i
próby dystansowe.
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BÄBOLNA

Podwórze pałacu w Babolnie z widokiem na krytą ujeżdżalnię stadniny.
Cour du chateau de Bdbolna avec vue sur le manege d'hiver du haras.

Ogier czystej krwi arabskiej KUHAILAN ZAID (po Kuhailan Abu Junub od Kuhaila
Al Ziyadach), importowany z Arabji tu r. 1931 przez B. Ziętarskiego.
KUHAILAN ZAID, etalon arabe pur-sang (par Kuhailan Abu Junub et Kuhaila Al
Ziyadah), Importe d’Arabie en 1931, par M. B. Ziętarski.

Konie rodu SHAG YA w zaprzęgu. — Attelage des SHAGYA.

Ogier czystej krwi arabskiej SIGLAVY BAGDADY III (po Siglavy Bagdady od KalgaJ.
SIGLAVY BAGDADY III, Stolon arabe pur-sang (par Siglavy^ Bagdady et Kalga).

Magazyn uprzęży w Babolnie.
Magasin de harnais au haras de Bdbolna.

Ogier czystej krwi arabskiej MERSUCH II (po Mersuch I od io Gazal).
MERSUCH II, etalon arabe pur-sang (par Mersuch I,et io Gazal).

JEŹDZIEC I HODOWCA

Nr. 33

719

Czołowym reproduktorem stada jest obec
nie oryginalny Kuhailan Zaid, po Kubali an
Abu Junub od Kuhaila Al Ziyadah, importo
wany z Arabji przez p. B. Ziętarskiego, ra
zem z part ją pustynnych arabów, nabytą dla
stadniny ksęcia Romana Sanguszki, w Pol
sce. Dzięki uprzejmości i znawstwu p. B.
Ziętarskiego, Węgry zyskały w roku 1931
reproduktora, który daje nadzwyczaj szla
chetne i prawidłowe potomstwo.
Poza Kuhailan Zaid'em stado używa je
szcze trzech ogierów czystej krwi arabskiej.

Ogier ,,rasy arabskiej“ SHAGYA XXV,

(po Shagya XVII

od 142 Koheilan III).
SHAG YA XXV, etalon de , .race arabe'' (par Shagya XVII
et 142 Koheilan III).

Ogiery, przeznaczone dla stacyj państwo
wych, wykazują swą dzielność na wojskowych
i prywatnych polowaniach par force. Ceni się
je przedewszystkiem, jako konie dla Whip'ów, W próbach dystansowych obowiązuje
przebycie w ciągu 3 dni dystansu 250—300
kilometrów, ponadto czwartego dnia współ
zawodnicy winni dokonać przebiegu 30—35
kilometrów z przeciętną szybkością 1 kim.
na 3 minuty.

Mersuch 11, po Mersuch I od 10 Gazal,
jest półbratem sprzedanego do Polski Ko
heilan a, który dał tam doskonałe, obdarzo
ne wielką szybkością, potomstwo. Matka oby
dwóch, bardzo dobra, sucha i mocna klacz
czystej krwi arabskiej, 10 Gazal, była córką
oryginalnej Scherife.
Siglavy Bagdady IV, po Siglavy Bagda
dy II od 16 Kismet, zajął miejsce Siglavy
Bagdady 111-go, po Siglavy Bagdady od Kalga, ponieważ stado chce utrzymać ten ród
wartościowy.

Znając pogląd kierownika węgierskiej ho
dowli, który uważa krew arabską za nieod
zowną podstawę krajowej produkcji koni, je
stem pewien, że hodowla nasza utrzyma i na
dal swój wysoki poziom, osiągnięty właśnie
dzięki przedstawicielom tej szlachetnej rasy.
Wartość hodowlaną araba zrozumiały zre
sztą i inne kraje, o czem najlepiej świadczy
wzmożony popyt na reproduktory arabskie;
w roku bieżącym sprzedaliśmy już do Bułgarji dwa, do Słowacji dwa i do Italji cztery
og'ery trzyletnie, a Brazylja chce zakupić na
Węgrzech 5 reproduktorów dla hodowli pań
stwowej.

Młode klacze poddawane są również, w
piątym roku życia, poważnej próbie dystan
sowej, na przestrzeni 763—800 kim., którą
należy pokryć w ciągu dni dziesięciu. Przed
wojną podobnym sprawdzianem dzielności
przyszłych matek był wyścig płaski na dy
stansie 3.000 metrów.
Wymagania tego rodzaju nadzwyczajnie
podn'osly użytkową wartość węgierskich ara
bów. Pamiętam, że przed 30 laty, gdy nie
poddawano ich jeszcze równie poważnym pró
bom, wykazywały one bardzo przykrą nerwo
wość. Nowy system hodowlany uspokoił je
tak dalece, że młode i starsze klacze chodzą
teraz pod trębaczami orkiestry babolniańskiej,
uczestniczą w pokazach, turniejach i t. d. i
wogóle znoszą bardzo dobrze atmosferę najruchkwych zbiorowisk.

Ogier ,,rasy arabskiej“. SHAGYA XXVI, (po Shagya XIX
od 425 Shagya X).
SHAGYA XXVI, etalon de „race arabe“ (par Shagya XIX
et 425 Shagya X).

Ogier ,,rasy arabskiej“ GAZAL II (po Gazal I od 74 Shagya
XVI).
GAZAL II, etalon de ,,race arabe“ (par Gazal Iet 74Shagya

Ajeeb, po Skowronek od Alfaruso, pocho
dzi ze słynnej stadniny Lady Wentworth, w
w Anglji.

Kończę mój artykuł gorącem „szczęść Bo
że“ Polsce, która należycie oceniła zalety
najlepszych, najszlachetniejszych i najpięk
niejszych koni — arabów, oraz prośbą, by
polscy hodowcy nie zapominali, że mimo bez
nadziejnej prawie sytuacji gospodarczej Wę
gier, my również w naszym rozdartym, sko
łatanym kraju zachowamy wierność trady
cyjnej hodowli tej rasy.
Kierownik Królewskiego Stada w Babolnie
Major Tibor Pettkö
Szandtner von Felsödriethoma

W dziale hodowli „rasy arabskiej" czyn
ne są reproduktory:
O Bajan VII, po 0‘Bajan VI od 197 Sha
gya XVIII,
Gazal II, po Gazal I od 74 Shagya XVI,
Shagya XXIII, po Shagya XX od 138 Mer
such,
Shagya XXV, po Shagya XVII od 142
Koheilan III,
Shagya XXVI, po Shagya XIX od 425
Shagya X.
Trzy ostahre pochodzą z rodu Shagyi,
importowanego z Arabji w 1838 r.
Klacz czystej kiwi arabskiej KOHEILAN IV (po Koheilan
IV od 10 Gazal).
KOHEILAN IV, jurnent arabe pur-sang
et

to

Gazal).

(par Koheilan IV

Konie rodu Shagya są bardzo poszukiwa
ne ze względu na ich szlachetność, wytrzy
małość, doskonałe chody i dobrą miarę.

Klacz , ,rasy arabskiej'' 46 SHAGYA XVII (po Shagya XVII
od 197 Shagya XVIII).
46 SHAGYA XVII, jument de ..race arabe", par Shagya XVII
et 197 Shagya XVIII).
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Rasa arabska w perspektywie tysiqcleci
La race arabe a travers Ies siecles
Różnorodność typu i pokroju osobników rasy arabskiej rzu
ca się w oczy nawet niezbyt krytycznemu hodowcy. Beduini —
właśnie zależnie od typu i pokroju — dzielą, jak wiadomo, swe
konie „asil“ na dwie zasadnicze grupy: ,,A1-Khamsa‘‘ i „Ad-Dinari“. Na każdą z tych grup składa się po pięć rodów; na pierw
szą: Kuhailan, Saklawi, Ubayan, Hamdani i Hadban; na drugą: Munighi, Dżilfan, Abu-Urkub, Dahman i Szueiman. Najbardziej cha
rakterystyczne dla grupy pierwszej są Kuhailany i Saklawi, —
dla drogiej — Munighi i Dżilfany. Pierwsze cechuje szerokie czo
ło, względnie krótka część twarzowa, a długa — mózgowa, wklęsła
linja profilu głowy, zwięzłość budowy, wytrwałość; Munighi i Dżil
fany zaś posiadają głowy o prostej, a nawet o garbonosej linji
profilu, względnie wąskie czoło, długą część twarzową, a krótką
mózgową, budowę o długich linjach, a w związku z nią — -szyb
kość.
Tę różnorodność typu i pokroju osobników rasy arabskiej
wyjaśniają nam badania archeologiczne, etnologiczne i kranjometryczne, które nadspodziewanie się pokrywają, a nadto uzupeł
niają się wzajemnie.
Przedewszystkiem więc wykopaliska, wykazując w war
stwach krajów Azji Przedniej z przed roku 2000 przed Chrystu
sem brak jakichkolwiek szczątków konia, stwierdzają, że w kra
jach tych konia w stanie dzikim nie było! Z wykopalisk tych
natomiast dowiadujemy się, że do krajów Azji Przedniej koń zo
staje wprowadzony wkrótce po roku 2000 przed Chr. z wędrów
kami ludów pochodzenia indo-europejskiego, i to z dwóch stron
prawie równocześnie; od zachodu i od wschodu.
Zachodnia fala plemion indo-europejskich, osiadłych w Eu
ropie, wpadła poprzez Azję Mniejszą do Mezopotamji i, położy
wszy tu kres potężnej dynastji Hammurabiego (ok. 1760 prz. Chr.),
wydała Babilon na łup Kassytów; sama zaś cofa się do Azji Mniej
szej i zakłada tu około r. 1500 prz. Chr. trwające blisko 300 lat
państwo Hatti. Plemiona te wprowadzają ze sobą nieznanego tu
dotychczas konia, którego nazywają ,,eque".
Wschodnia fala indo-europejskich najeźdźców, składająca się
z aryjskich Indów i Jrańczyków, najechała z Turami kraje Azji
Przedniej. Ludy te przyjęły z biegiem ezas-u język tubylców, za
chowując własne wyrażenia w pojęciach sportowych, a głównie
sportu konnego, któremu jeszcze w swej praojozyźnie oddawali
się z wielkiem zamiłowaniem. Z tych czasów posiadamy podręcz
nik wyścigów konnych, który podaje cały szereg technicznych
wyrażeń sportu konnego, pochodzenia aryjskiego. Wyścigi konne
na rydwanach były szczególnie ulubionym sportem w państwie
Mitanni, założonem przez aryjskich najeźdźców ze wschodu nad
górnym Eufratem, gdy Babilonja pod wodzą Kassytów stawiła im
silny opór. Konia określali wyrazem „aswa1'.
Z powyższego widać, że kraje Azji Przedniej otrzymały ko
nia drogą najazdów ludów Azji i Europy, a więc, że w kształto
waniu się ras końskich tych krajów musiały brać udział dwa od
rębne typy końskie, bo powstałe w odrębnych warunkach kli
matu i gleby. I rzeczywiście badania archeologiczne przeprowa
dzone w Anau w Turkiestanie, skąd wyruszyli aryjscy Indowie
i Irańczycy, uzupełnione badaniami kranjometrycznemi wykaza
ły, że typ konia, spotykanego tam nawet w najstarszych war
stwach, należy do pod-gatunku Equus caballus Pallas, którego
główny przedstawiciel, koń Przewalskiego — żyje jeszcze dzisiaj

w tamtych stronach w stanie dzikim. Kopalne natomiast czasz
ki małego konika europejskiego z okresu dyluwjalnego, różniąc
się zasadniczo od typu E. c. Pallas, wykazują wybitne podobień
stwo z czasżkami koników, które przetrwały w stanie dzikim na
stepach południowej Rosji do ostatnich dziesiątków lat wieku
ubiegłego pod nazwą — Tarpanów, a zaliczonych do pod-gatunku
Equus caballus Gmelini, Czaszki arabskie natomiast bądź wyka
zują typ pod-gatunku E. c. Pallas, bądź też — E. c. Gmelini.
Typ Tarpana różni się wybitnie od typu konia Przewalskiego; oba małe, Tarpan jednak o znacznie zwięźlejszej i szlachet
niejszej budowie, niż koń Przewalskiego, o raczej rozwlekłym tu
łowiu i grubszym kośćcu. Odnóża u obu nadzwyczaj suche o krótkiem nadpęciu, u Tarpana o bardziej wydatnych ścięgnach. Gło
wa Tarpana o szerokiem czole, profilu wklęsłym z względnie
długą częścią mózgową, w części twarzowej znacznie krótsza, o
szerokich ganaszach, robi wrażenie grubej; u konia Przewalskie
go — cięższej budowy, o nieco węższem czole, długiej części twa
rzowej, a krótkiej mózgowej, o lekko wygiętym profilu, ma cha
rakter prymitywny. Maść u obu dzika; u Tarpana ciemniejsza —
wilczata (gelMichbraun wg, Simonoff i Moerder), u konia Przewal
skiego jaśniejsza — bułana (gelbfalbe wg. Simonoff i Moerder).
Mając na uwadze wyniki badań archeologicznych, etnologicz
nych i kranjometrycznych, jasnem się staje, że grupa „ATKhamsa" wykazuje cechy pod-gatunku E. c. Gmelini, grupa zaś ,,AdDinari“ — cechy pod-gatunku E. c. Pallas. Nawet szybkość osob
ników grupy „Ad-Dinari“ jest wytłumaczona selekcją, prowadzo
ną wieki całe przez aryjskich Indów i Stańczyków, których okre
ślenie konia „aswa“ oznacza — „ten, który szybko bieży“.
Wybitny zmysł hodowlany Arabów ocenił odrębności podgatunkowe w pogłowiu końskiem zdobytych krajów Mezopotamji i pozwolił po 25 włókach, stosując podświadomie zasadę „po
dobne z podobnem" i selekcję na dzielność, wytworzyć specjalne,
skonsolidowane rody. Tej konsolidacji w rodach zawdzięcza rasa
arabska siłę dziedziczenia i przelewania cech w krzyżówkach
uszlachetniających, mimo, że powstała z dwóch wybitnie różnych
pod-gatumków.
Dr. Edward Skorkowski.

Koń Mezopotamii z płaskorzeźby asyryjskiej.
Le cheval de Mesopotamie d’apres un bas-relief assyrien.
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TABLICA POGLĄDOWA,
uwidoczniajqca pochodzenie rasy arabskiej od koni pierwotnych
TABLE DEMONSTRATIVE,
illustrant la descendance de la race arabe des chevaux primitifs

E. c. Gmelini

KUHAILAN HAIFI, po og. Kuhailun Kharas ( „Al-Khamsa“).
KUHAILAN HAIFI, par Kuhailan Kharas (,,Al-Khamsali).

E, c. Pallas

SZEIKHA, po og. Dahman Szueiman (,,Ad-Dinarilt).
SZEIKHA, par Dahman Szueiman („Ad-Dinari"1).
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Oryginalny nagłówek rodowodów koni arabskich'stadä Wacława hr. Rzewuskiego.
Une intiłulation des certificats genealogiqu.es des chevaux arabes du haras du comte'Wenceslas Rzewuski.

Emir Rzewuski
„L'Emir Rzewuski", illustre voyageur et orientaliste, figure romanesque
du XIX siecle, amateur et eminent connoisseur de la race arabe, contribua
au developpement de l’elevage de la race orientale en Europe en important
137 chevaux du desert.
O Emirze Rzewuskim i romantycznych jego przygodach na
Wschodzie pisano bardzo wiele i postać ta często występuje w li
teraturze pamiętnikarskiej XIX stulecia. Pierwsze prace mono
graficzne pozostawili nam; Lucjan Siemienski, Dr. Antoni J. (Rol
le), Leon Kapliński i wielu innych, nie mówiąc już o poetyckich
utworach Adama Mickiewicza, Juljusza Słowackiego, Wincente
go Pola oraz ukraińskiego poety Tymka Padury. To też, przy
taczając na końcu niniejszego artykułu wykaz celniejszych prac
0 Wacławie Rzewuskim, zajmę się teraz dziedziną mniej dotych
czas opracowaną — działalnością Emira na polu poznania rasy
koni arabskich i podniesienia hodowli krajowej przez import ze
Wschodu najcenniejszych koni pustynnych.
Wacław hr. Rzewuski, urodzony w 1785 r., był synem ostat
niego hetmana polnego koronnego Rzeczypospolitej Polskiej, Se
weryna hr. Rzewuskiego i Konstancji z Lubomirskich.
W ówczesnych pamiętnikach nie znajdujemy prawie żadnych
szczegółów z dziecinnych i młodzieńczych lat Emira. Dopiero
od chwili zawarcia związków małżeńskich z Rozalją Lubomirską
(1805 r.), kasztelanówną kijowską, posiadamy nieco więcej da
nych o życiu hr. Wacława. Między innemi wiadomem jest, że
służył w armji austrjackiej w sławnym pułku huzarów Kinmajera
1 że w roku 1809 odznaczył się w bitwie pod Aspern, walcząc
przeciwko Napoleonowi, chociaż skądinąd był wielkim jego zwo
lennikiem i wielbicielem.
W wojsku przesłużył hr. Rzewuski niedługo, już bowiem w
roku 1811 podał się do dymisji, mając wówczas zaledwie lat 26.

Zapewne służba w tym świetnym pułku jazdy spotęgowała je
szcze zamiłowanie do koni oraz sztuki jeździeckiej. Według ów
czesnych pamiętników Wacław Rzewuski był niezrównanym jeźdźcem, imponującym swą postawą i umiejętnością zażycia konia, za
równo w Wiedniu, w okresie kongresu, jak i na Podolu, pośród
braci szlachty, której wtedy nie było łatwo pod tym względem
zaimponować.
Początek i rozwój tak niezwykłej pasji hr. Rzewuskiego do
koni wogóle, a szczególnie do arabów, niestety, nie jest znany.
Przechowały się tylko luźne wzmianki o stopniowem wzrastaniu
tej namiętności.
Matka Emira była właścicielką rozległych dóbr Grzywałowskich w Tarnopolskiem, słynnych ze znajdującej się tam stadniny
koni tarantowatych, założonej jeszcze przez Wieniawskich.
Zaraz po ślubie hr. Wacław urządził sobie rezydencję w
Kuźminie na Wołyniu i otrzymał od ojca nabyte dobra Sawrańskie. Z Kuźmina odwiedzał często Sławutę, Antoniny, Białącerkiew, nabierając coraz większegoo ^amiłowa^ią do rasowych koni
Ówrcrc zyiiski,-łci<W
arabskich. Ko&ius-zewija.jda
rzyjaźdżdi- swamł^ezasre pe-kenre- do Aca-bji; opawiadałf nra- c«'
fla g tych kraiarrraterjćrie hodowlanym -puskvni.
Trzeba wszakże zaznaczyć, że zainteresowanie przyszłego Emira
Wschodem nie było jedynie wynikiem pasji koniarskiej. Mając
lat zaledwie 13, zetknął się hr. Rzewuski ze swoim wujem, zna
nym podróżnikiem i uczonym, Janem hr. Potockim, który właśnie
w r. 1797 powrócił do kraju ze swych dalekich wschodnich podró
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ży. Hr. Potocki zwiedził wówczas Konstantynopol, Egipt, Tunis
i Marokko. Bawiąc przez kilka miesięcy u rodziców hr, Wacła
wa, opowiadał o cudach dalekiego Orjentu. Na młodym i wrażli
wym chłopcu opisy te wywarły niezatarte wrażenie i natchnęły
go chęcią poznania Wschodu. Rozpoczął on naukę języków
wschodnich, szczególnie arabskiego, a z czasem oddał się cał
kiem poważnie studjom orjentalnym.
Okoliczności tak się złożyły, że w roku 1807 osiadł we
Wiedniu uczony orjentalista Hammer, z którym młody Rzewuski
nawiązał szczerą przyjaźń. Od tego czasu studja nad Wschodem
pochłonęły go całkowicie. Łożył z własnych funduszów olbrzy
mie sumy na wydawnictwa naukowe, prowadzone przez Hammera,
korespondował z uczonymi, kolekcjonował rzadkie dzieła i ręko
pisy w językach wschodnich. Wtedy to już sprawił sobie strój
beduiński, który chętnie przywdziewał. Skupywać też zaczął ko
nie arabskie do stadniny w Kuźminie. Widzimy więc, że wbrew
utartym mniemaniom, stado arabskie Emira powstało jeszcze nadługo przed wyjazdem hr. Rzewuskiego do Arabji. Istnieją dane,
według których stado sawrańskie liczyło już w okresie, poprze
dzającym podróże Emira, 60 klaczy matek i sto kilkadziesiąt
sztuk młodzieży *). Zdaje się, że konie latem tylko przebywały
w Sawiraniu, zimując w Kuźminie, gdzie były budynki wzniesione
przez Emira.
Chęć wyjazdu na Wschód od szeregu lat nurtowała hr. Rze
wuskiego. Kongres Wiedeński w roku 1815 nastręczył ku temu
sposobność. Europa, po krwawych i długotrwałych wojnach na
poleońskich ogołocona została z koni. Rządy państw wojujących
zaczęły się zastanawiać nad środkami zaradczemi, i od tej chwili
w wielu krajach datują pierwsze koncepcje zakładania stadnin
państwowych, celem zapewnienia należytego rozwoju hodowli i
źródeł koni remontowych **).
Wacław hr. Rzewuski propagował usilnie wobec zebranych
na kongresie możnowładców konieczność dźwignięcia hodowli ko
ni, jako jedną z najistotniejszych potrzeb militarnych. Trzeba
mu przyznać, że się zajął tą sprawą umiejętnie i w rezultacie po
wierzono mu, jako wybitnemu znawcy, zakup koni w Arabji dla
Cesarza Aleksandra I-go i Króla Wiirtemberskiego.
Rzewuski wyjechał na Wschód z końcem 1817 roku, biorąc
ze sobą orszak kilkunastu ludzi. Prócz służby stajennej wyru
szyli z nim: nadworny lekarz hrabiego Konstanty Chotyniecki, któ
ry pełnił funkcje sekretarza, Antoni Zakrzewski — skarbnik,
Schütter — weterynarz, wierny sługa Marcin i kozak dworski
Sokół, mający pod sobą ośmiu stajennych.
Rzewuski zatrzymał się najprzód w Konstantynopolu i uło
żył plan wyprawy z przedstawicielami rządu rosyjskiego Butienjewym i Stroganowym, którzy mieli polecenie ułatwiać mu po
dróż.
W czasie pobytu w Konstantynopolu Rzewuski otrzymał list
od królowej Wiirtemberskiej, Katarzyny (rodzonej siostry cesa
rza Aleksandra I), który, jako wyraz zamiłowania do koni, przy
taczam in extenso:
„Panie Hrabio! Dowiaduję się z listu radcy dworu p. Butienjewa, że jesteś w Stambule i rad wspominasz o przejeździć
moim przez Radziwiłłów, gdzie miałam przyjemność poznać Pa
na i zachować go w mojej pamięci. Pisze mi p. Butienjew, jako
Hrabia chcesz mi dać dowód swej życzliwości, podejmując się po
kierowania zakupem koni arabskich, do których dojść pragnę —
czem oddasz mi prawdziwą przysługę. Nadzwyczajnie bowiem za
miłowana jestem w koniach; mam już piękne stado i rok rocznie
staram się o poprawę rasy. Oddawna niczego tak nie pragnę, jak
dostać Koheijlana; jeżeli mógłbyś go nabyć, zrobiłbyś mi wielką
uciechę. O co mi idzie wyłożyłam najszczegółowiej panu Butienjewowi, obligując go, aby się z Panem porozumiał, tak co do
kupna, jak transportu. Potrzebuję trzech ogierów, a do stada
*) Rolle, sir, 222.
**) Wyrazem tego ruchu było, między innemi, założenie przez
Aleksandra 1. stada w Janowie Podlaskim w 1817 r.
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trzy klacze pierwszego rzędu, bez żadnej wady. Wierz mi, Panie
Hrabio, że zawsze zachowam w pamięci tę twoją uprzejmą propo
zycję, choćby i kupno nasze nie miało się udać.
Zostaję z Wysokiem poważaniem i życzliwością".
(—) Katarzyna.

W pierwszych dniach stycznia 1818 r. odpłynął Rzewuski z
Konstantynopola do Syrji na statku rosyjskim, oddanym do jego
dyspozycji, który miał oczekiwać powrotu hrabiego z pustyni, gdyż
spodziewano się szybkiego zakończenia ekspedycji.
Jako główną swą bazę Rzewuski obrał Damaszek i stąd czy
nił wypady na pustynię. Zdołał zakupić w tych okolicach 13 ogie
rów i 14 klaczy. Wyczerpanie środków pieniężnych spowodowało
powrót do Konstantynopola. Rzewuski nie zadowolił się jednak
tym pięciomiesięcznym pobytem w pustyni, postanowił więc ure
gulować tylko w Konstantynopolu sprawy materjalne i znów wyru
szyć na dalsze wyprawy.
Konie, zakupione podczas pierwszej podróży, przeznaczył dla
•królowej Würtemberskiej. W Konstantynopolu dokonał rozrachun
ku z pełnomocnikiem królowej, Butlenjewym i transport odesła
ny został przez Livorno do Stuttgartu. Królowa Katarzyna nie zo
baczyła już jednak z taką niecierpliwością wyczekiwanych ara
bów, :— zmarła bowiem przed przybyciem transportu. Konie przy
jął król Wilhelm I, wcielając je do stadniny w Weil. Rzewuskie
mu przesłał list z podziękowaniem oraz złotą tabakierkę, którą
przeznaczyła dla niego królowa. W archiwach stada Weil do dziś
przechowywana jest korespondencja z Emirem Rzewuskim.
Po uregulowaniu w Konstantynopolu spraw materialnych i
otwarciu sobie kredytu u tamtejszego bankiera Dautza, wyruszył
Rzewuski do Arabji po raz wtóry. Miało to miejsce z początkiem
1819 roku. Odpłynął na tyin samym, co poprzednio, statku rosyj
skim, pozostawionym znów do jego dyspozycji.
Tym razem, jako bazę główną, wybrał Alep, przybywając tam
z końcem stycznia 1819 roku. W Alepie wynajął piękny pałac, oto
czył się wielkim zbytkiem i urządzał wspaniałe przyjęcia. Stąd
też dokonał trzech swoich wielkich wypraw na pustynię, które
trwały po kilka miesięcy. Z każdej z nich przywoził plon obfity.
Ogółem wyprowadził z pustyni 137 koni.
Podczas tej drugiej bytności w Arabji uzyskał tytuł Emira,
początkowo jednego plemienia, a następnie szesnastu innych,
sprzymierzonych, Rzewuski prawdopodobnie pozostałby w Arabji
znacznie dłużej, gdyby nie okoliczności, które go zmusiły do na
głego wyjazdu.
Dnia 22 października 1819 roku wybuchła w Alepie rewolucja
przeciwko rządowi tureckiemu, w którą Emir, pomimo chęci, zo
stał wmieszany. Na czele powstania stanął przyjaciel Rzewu
skiego, Hassan i to poniekąd przesądziło o udziale Emira w za
mieszkach. Gdy po trzech miesiącach władze tureckie stłumiły
powstanie, Rzewuski, zagrożony więzieniem, znalazł się w trudnej
sytuacji. Sprawa przybrała tak poważny obrót, że Emir musiał
porzucić na los szczęścia cały swój dwór oraz wszystkie konie
i tylko w towarzystwie wiernego sługi Saida uciekać konno przez
Małą Azję do Konstantynopola.
Pomimo wielkich trudności i niebezpieczeństw podobnej
ucieczki, osiągnął jednak bez szwanku cel swojej podróży w lu
tym 1820 roku.
W Konstantynopolu czekały go tarapaty pieniężne. Był wi
nien wielkie sumy bankierowi Dautzowi, a z kraju zasiłki nie nad
chodziły, z powodu rozprzężenia interesów. Zaczął pertraktować
o odzyskanie koni z ambasadorem rosyjskim w Konstantynopolu,
Stroganowym, pertraktacje te nie dały wszakże pozytywnych re
zultatów. Zniecierpliwiony Dautz nałożył areszt na importy i wy
słał je wbrew woli Emira do Francji, gdzie miały być rozsprzedane.
Niezwykłe dzieje tego transportu są powszechnie znane, nie
będę więc nad niemi się rozwodził. Po długich przygodach konie
wróciły do Emira. Stanęły one w Sawraniu w kwietniu 1821 ro
ku, w liczbie 78. Emir zgotował im tryumfalne przyjęcie.
W rok później przybył do Kuźmina głównodowodzący jazdą
rosyjską, generał Witt, celem nabycia kilku koni dla Cesarza Ale
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ksandra I. Wybrał 8 sztuk, które wysłane zostały do Petersburga.
Ponadto Emir ofiarował Cesarzowi dwa konie własnej hodowli, za
co w rewanżu otrzymał wspaniały pierścień brylantowy.
Lata 1820—1830 spędził Rzewuski przeważnie w dobrach swo
ich na Wołyniu i Podolu. Wówczas to zasłynął, jako postać nie
zwykła, otoczona romantyczną tajemniczością. Liczne wzmianki o
Emirze w różnych pamiętnikach z ubiegłego stulecia dotyczą naj
częściej tej epoki jego życia.
Gdy w roku 1831 wybuchło powstanie na Wołyniu, Rzewuski
stanął natychmiast w jego szeregach, jako dowódca szwadronu
jazdy. Zginął dnia 14 maja, w bitwie pod Daszowem, w sposób
tajemniczy. Ciała Emira nigdzie nie znaleziono.
Po stłumieniu powstania majątki Rzewuskiego uległy konfi
skacie i kolonizacji wojskowej („wojennyja posielienija“). Co się
stało z końmi — dokładnie niewiadomo, dość, że rozeszły się po
świecie, nie przynosząc hodowli takiego pożytku, jaki by przynieść
powinny. Pewien wpływ stada Emira spotykamy w dziejach hodo
wli Małopolski Wschodniej. Pozatem rząd rosyjski nabył w 1822 r.
dla państwowego stada w Janowie Podlaskim dwa ogiery pochodzą
ce od Rzewuskiego, a m.: Tjj£issan'a i Alabadżak‘a. Pierwszy nie
pozostawił po sobie nic godniejszego uwagi, drugi natomiast stwo
rzył w Janowie całą epokę. Okazał się szczególniej cenny, jako
ojciec klaczy. Córki jego, łączone z ogierami pełnej krwi, dawa
ły doskonałe potomstwo, które święciło tryumfy na pierwszych na
szych wyścigach i wystawach w Warszawie, w czwartem i piąłem
dziesięcioleciu ubiegłego wieku.
Krew Alabadżaka do dziś ma swoich przedstawicieli w sta
dzie Gębarzewo (z. Radomska) p. Stanisława Gajewskiego, przez
ogiera Mateyko, janowskiej hodowli *).
Emir pozostawił, jak wiadomo, rękopis pamiętników swoich
z podróży po Arabji, zatytułowanych: „Sur les chevaux orientaux et provenants de races orientales". Cenny ten manuskrypt
przechodził różne koleje, aż wreszcie został nabyty, kilka lat te
mu, dla Bibljoteki Narodowej w Warszawie. Wydanie jednak
drukiem rękopisu wymagałoby zaopatrzenia go w wyczerpujący
komentarz, pamiętnik bowiem napisany jest bardzo dziwnie, do
tyka najrozmaitszych dziedzin, które traktuje chaotycznie, zaś
brak wszelkiego planu utrudnia czytanie i zrozumienie. Część, po
święcona koniom — również zagmatwana i niełatwo w niej się
zorjentować. Pamiętnik zdobią liczne ilustracje, wykonane ręką
Emira, są one wszakże bardzo drobne, a więc nieodpowiednie
do reprodukcji.
*) Rolę Ałabadżaka w naszej hodowli omawiałem szczegóło
wo w Nr. 10, sir. 124—125, „Jeźdźca i Hodowcy" z 1928 r.
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Staraniem Towarzystwa Hodowli Konia Arabskiego dotyczą
ce koni wyjątki zostały przetłumaczone i opublikowane w niniej
szym numerze.
Dla tych, co się bliżej interesują niezwykłą postacią Emi
ra — ująłem w krótkie zestawienie znane mi źródła literackie
i wiadomości o Wacławie hr. Rzewuskim.
LITERATURA O WACŁAWIE RZEWUSKIM.
1) Siemieński Lucjan: „Wacław Rzewuski i przygody jego
w Arabji". („Przegląd Polski", Kraków 1871 r,, str. 310—496; oraz
„Portrety Literackie", Poznań 1875 r,, tom IV., str. 147—393),
2) Dr. Antoni J. (Rolle): „Opowiadania", serja czwarta,
tom I, str. 161—253. Warszawa 1884 r, Najbardziej wyczerpująca
monografja biograficzna Rzewuskiego.
3) Kapliński Leon: „Emir Rzewuski", Poznań 1881 r., na
kładem Bibljoteki Kórnickiej.
4) Bykowski Jaxa Piotr: „Resztki zeszłowiecznych orygi
nałów" („Kłosy") 1879 r., tom I, str. 2—189. Sporo wiadomości
nieścisłych.
5) Bystroń Jan: „Polacy w Ziemi Świętej, Syrji i Egipcie",
Kraków, 1930 r„ str. 9—110.
6) Mann Maurycy: „Podróż na Wschód", Kraków, 1854—
1855 r., tom III, str. 177—234. Przedruk dość znacznej ilości wier
szy, pisanych przez Rzewuskiego. Opis podgatunków koni w pustyni.
7) Iwanowski Eustachy (Hełlenjusz).- „Wspomnienia polskich
czasów dawnych i późniejszych", Lwów 1894 r„ tom II przy
końcu.
8) Raczyński Adam: „Z pamiętników Adama Raczyńskie
go, majora b. wojsk, polskich", Ateneum 1898 r., tom III.
9) Strutyński Juljan (Berlicz Sas): „Ukraina. Obrazki czasu
i ludzi", („Dziennik Literacki", Lwów 1869 r. Nr. 37—51).
10) Rutkowski Teofil: „Wiadomości o rassach koni arab
skich", („Bibljoteka Warszawska" 1866 r„ tom IV, - zeszyt 12,
str. 442—462). Dużo wyjątków z prac Rzewuskiego, dotyczących
koni.
11) Bojanowski Stefan: „Sylwetki koni orjentalnych i ich
hodowców", Kraków, 1906 r„ str. 27—37. Oparte na monografji
Rolle'go.
12) Wołowski Stanisław: „Emir Wacław Rzewuski" („Jeź
dziec i Hodowca"? 1926 r. Nr/Nr. 15—18.
13) Wasylewski Stanisław: „U Księżnej Pani", rozdział
„Parys na kongresie".
14) Adamowa hr. Rzewuska: „Wielka rodzina w wielkim
narodzie,', rękopis w zbiorach Rapperswilskich.
Witold Pruski.
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Półwysep Basra w zatoce Perskiej. — La presqu'ile de Basra dans le golfe Persiąue.
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STADO W REŁK1NIACH
księcia Witołda Czartoryskiego
Le Haras de Pełkinie du prince W. Czartoryski

Klacz ZORZA PEŁKIŃSKA (po Nana Sahib 1 od Pomponia II), cz. krwi arab.,
ur. w 1930 r.
La jumenł ZORZA PEŁKIŃSKA (par Nana Sahib 1 et Pomponia II), pur s. ar.
nee en 1930.

Klacz anglo-arabska

POGOŃ (po Mazepa I od Eunice), ur. w 1924 r.

La pouliniere anglo-arabe POGOŃ (par Mazepa 1 el Eunice), nee en 1924.
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Przyczynek do historji konia
(w krajach: Palestyny, Egiptu i Arabii, na podstawie najstarszych źródeł)1)
Dzięki uprzejmości Pana Inż. Stani
sława Kierznowskiego, jun., mogłem ko
rzystać z dzieła Jana Dawida Michaeli®*
pod tytułem: „Mosaisches Rocht“, wyda
nego w 1793 roku, które w dodatku koń
cowym omawia najstarsze istniejące źró
dła wiadomości o koniu. Podejmuję próbę
opracowania zawartych w dziele tern uwag
i przyswojenia ich naszemu piśmiennictwu.
Przy uzgodnieniu dat i nazw posługiwa
łem się dziełem: „Weltgeschichte-Hans
F. Felmolt, Leipzig u. Wien, 1901".
Józef Weitzkorn,
lekarz wet.
,

App.ndice ä 1‘histoire du cheval"
dans les pays de Palestine, Egypte et
Arabie, d'apres les sources historiques les
plus anciennes.
Ze znanych nam odmian koni, jedynie arab służyć może do
uszlachetnienia wszelkich ras, we wszystkich krajach. W przeci
wieństwie do Zachodu, Arabja nie uznaje krzyżowań i najwyżej ce
ni konia, który od stuleci jest arabem. Następstwa przytoczo
nego pojęcia oraz wyradzanie się koni arabskich, chowanych w czy
stości po za granicami swej ojczyzny, zrodziły może hipotezę, że
Arabja jest praojczyzną konia. Dalsze wywody udowodnią jednak
stosunkowo późne zjawienie się koni w Arabji, jak również niewąt
pliwe ich przybycie z innych krajów. Otwartą natomiast pozostaje
kwestia, czemu właśnie w Arabji konie nabrały cech owej słynnej rasy.
Koń, który jest obecnie stworzeniem bardzo rozpowszechnionem, był n-egdyś zjawiskiem względnie rządkiem i występował tylko
w nielicznych krajach.
Musiała istnieć pewna łączność między węd ówką szczepów
semickich, a opuszczeniem przez Abrahama około 2000 r. przed Chr.
kraju, położonego prawdopodobnie pośród mórz Czarnego i Kaspij
skiego, najstarszego osiedla Chaldejczyków. Z całym swoim do
bytkiem. stadami- owiec, kóz, bydła, osłów i wielbłądów, udaje się
’) Przyp. Red.: Ciekawy elaborat p. J. Weitzkorna zmuszani
byLśmy, ze względu na brak miejsca, zamieścić w skróceniu.

Nozdrza konia arabskiego.— Les narines du cheval ärabe.

Oko konia arabskiego.

L'oeil du cheval arabe.

Abraham drogą przez Mezopotamię do kraju Kanaan (Palestyna)
(I. Ks. Mojż. 24, 14). Król filistyński, przy nieznanej bliżej okazji,
obdarza go owcami, bydłem i niewolnikami (I. ks. Mojż. 20, 35).
Bardzo ciekawy jest dar króla Egiptu dla Abrahama; jako za
dośćuczynienie za obrazę (I. ks. Mojż. 12, 16). Pośród darów ofia
rowanych przez władcę pierwszej historycznie stwierdzonej ojczyzny
konia, która do czasów Salomona była dla Azji źródłem najlep
szych koni — nie znajdujemy tych stworzeń zupełnie. Przyjąć
wszakże musimy za pewnik istnienie konia w tej epoce na ziemiach
Egiptu, ponieważ za czasów Jakóba używano go nietylko do jazdy,
lecz i do zaprzęgu. Między jednym a drugim sposobem użycia mi
jają niekiedy wieki. Brak więc koni w słynnym darze królewskim
tłumaczą prawdopodobnie następujące przyczyny: Egipcjanie mogli
uważać, że koń nie znajdzie w kraju Abrahama odpowiednich wa
runków bytu, lub że nie potrafią go tam zastosować do pracy.
W czasach Mojżesza koń jest już zjawiskiem bardzo częstem
Mojżesz grozi królowi egipskiemu zarazą bydła, owiec, osłów, wiel
błądów ? koni (2 ks. Mojż. 9, 3). Po opuszczeniu Egiptu przez
szczepy izraelickie, Faraon ściga je arm ją, złożoną z 600 wozów
wojennych i kawalerji (2 ks. Mojż. 14, 6, 7, 9). Królowie egipscy
rozporządzali już, jak widać, dosyć liczną jazdą, i może nawet na
niej polegała główna siła armji. Przytoczone dowody upoważniają
do przypuszczeń, że Afryka była ojczyzną konia jeszcze w czasach,
kiedy sąsiednie kraje azjatyckie nie hodowały go zupełnie, Praojczyzną nie musiał być koniecznie Egipt, który mógł konia zawdzię
czać innym okolicom. Fauna egipska jest naogół mało urozmaicona,
a perjodyczne wylewy Nilu powodowałyby ucieczki dzikich koni na
pustynię. Wszystko więc przemawia raczej za tern, że nie z Egiptu
wywodzą się pierwotne rasy. Dzięki jednak wysokiej kulturze,
Egipcjanie potraf'li już dawno wykorzystać konia dla swoich celów. *
Mojżesz, oczekując spotkania z armją nieprzyjacielską, zale
cał ludowi, w razie natarcia kawalerji i wozów wojennych, nie oka
zywać trwogi i ufać pomocy Bożej. Wszystkim zdobytym koniom
każe przecinać ścięgna.
Dawid prowadzi już wojnę z nieprzyjaciółmi, bogato wyposa
żonymi w kawalerję. Nad najsilniejszym wrogiem Aram Sobą, kró
lem Armenji, odnosi zwycięstwo i bierze do niewoli 20.000 piecho-
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ty, 7.000 koni oraz 1.000
wozów wojennych. W
następnej wojnie ten
sam król przeciwsta
wia znów Dawidowi sil
ną jazdę. Ze zdobycznemi końmi Dawid po
stępuje w myśl wska
zówek Mojżesza i tylk.
100 koni zostawia dla
swojej
przybocznej
gwardji. Zjawienie s ę
na północy tak znacz
nej ilości koni nasuwa
nam hipotezę, że Ar
men j a była północną
ojczyzną konia. Z Ar
men j i czerpał konie
Tyr w Fenicji (Ezech.
27, 14), stąd mieli je
również najprawdopo
dobniej północni Kananejczycy. /.niszcze
nie 7000 koni wojsko
wych wykazuje, że Da
wid uważał kawalerję
za broń dla siebie nie
potrzebną, a konie —
za zbędne przy upra
Szeik
wie. roli.
W tym okresie nie spotykamy nigdzie wzmianki o istnieniu
konia w Arabji. Wiemy, że Midjanici nie posiadali koni, nie miały
ich również inne szczepy arabskie. Częste walki ze szczep am pu
styni pozwalają stwierdzić, że szczepy te są równie niezliczone, jak
ich wielbłądy i że „nawet ich królowie jeżdżą na wielbłądach .
(Sędz. 6, 5, 8, 21). Za panowan'a Saula szczepy izraelickie, osiadłe
po drugiej stronie Jordanu, prowadzą zacięte wojny z czterema
szczepami arabskiemi, z których jeden zamieszkuje k-ainę Heg ar,
czy Hedżar, położoną nad zatoką Perską. Zwycięstwo odnoszą izra
elici, ale wśród łupów całkiem niema koni (I. ks. Kron. 5, 21).
Zdobycz wojenna składa się z 50.000 wielbłądów, 250.000 owiec,
2000 osłów, niewolników i niewolnic.
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ze swoją świtą. — Le Sheik el sd suite.

kesz" (I. Król. 5, 8/4, 26). Kawalerję rozmieszcza Salomon w mia
stach, na wzór egipski.
Przytoczone dowody nie pozwalają uznać Arabji za praojczyznę konia. Swoistem zwierzęciem był wielbłąd, natomiast koń
przyszedł o wiele później. Świadczy o tern zresztą sam język arab
ski, który pojęcie „jeździć" ujmuje w dwa czasowniki, arab bo
wiem nazywa jazdę na wielbłądzie „rucban", jazdę zaś konno —
„furfan".
Strabo, pisząc o Arabji, zaznacza nieobecność koni, i nigdzie
nie znajdujemy wzmianki, skąd pochodzą późniejsze araby, ani ja
kiej pierwotnej rasy byli ich protoplaści. iNie ulega natomiast kwe
st ji, że w kraju tym hodowla rozwinęła się i udoskonaliła bardzo
szybko i że szczepy arabskie nieświadomie może nawet dążą od po
Salomon pierwszy stwarza kawalerję w sile 12.000 jeźdźców
czątku do stworzenia najlepszej rasy świata. Już za czasów przedmai 1400 wozów wojennych (I. Król. 5, 6; 4, 26; 10, 26). Spisy na do
hometańskich poeci arabscy op:ewają konie i jeźdźców. Jeżeli wie
stawę jęczmienia i słomy wymieniają dwa gatunki koni: , sus" i „rerzyć arabskiemu historykowi Nuveir, — genea
log ja najcelniejszych koni sięga epoki z przed
lat dwóch tysięcy! Wiadomości te jednak są
dziwnie sprzeczne z zapewnieniami Strabona,
który za swoich czasów nie spotkał w Arabji
konia. Sam historyk arabski dodaje, że najlep
sze konie widział nie w Arabji, lecz w Parsa,
Merdin i Syrji. Genealogię rodu Koechlani wy
prowadza od klaczy ze stadniny króla Sa
lomona.
Jednym z głównych czynników rozwoju i
udoskonalenia koni arabskich musiały być nie
wątpliwie wyścigi. Nie należy również pcmijać
wpływu środowiska, klimatu i paszy.
Krajem, w którym Biblja stwierdza po raz
p'erwszy obecność konia, jest Egipt. Biorąc
jednak pod uwagę daną koniowi nieegipską na
zwę, trzeba przyjąć, że Kananejczycy musieli
go spotkać przedtem w innym kraju, wobec zaś
perskiego brzmienia obu nazw — prawdopodob
nie w Persji.
■Slado p. R. Kuimiczü w Buczaczu. Og. AMULET (po Kohejl-Ibn-Mazepa od Zorka II), ur. 1929 r.,
W ten więc sposób Persja byłaby drugą
w barwach, st. P. i Si. Zarczewskich.
le haras de Mr. Kuimicz ä Buczacz. L’ttalon AMULET (par Kohejl-Ibn-Mazepa et Zorka II), ne en
azjatycką praojczyzną konia.
1929, portant les couleurs de 1’ćcurie de P. et St. Zarczewski.
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Tajar
„Tajar”, celebre etalon, importe
en 1812 par le baron Fechtig, achełe
pour le haras du comte Hunyadi
ä Kessi, qui a inaugure l’elevage des
pur-sang arabes en Hongrie.
Og. TAJ AB, or. ar., importowany przez barona v. Fechtig w 1812 r., nabyty przez hr. Hunyadi do stadniny
w Kessi (Wigry). Reprodukcja z obrazu Hess'a, który portretował Tajara w r. 1826, kiedy ogier len miał
jut lat 37.
L’etalon TAJAR, imporli d’Arabie par le baron v. Fechtig en 1812,

acheli par le comte Hunyadi pour

son haras de Kessi (Hongrie). Reproduction du tableau de Hess, qui a execute ce portrait en 1826, lorsąue
Tajar etait age de 37 ans.

Bezkresne równiny węgierskie hodowały od stuleci lekkiego,
sprężystego konia, którego rola nie ograniczała się do użytku jeź
dzieckiego, lecz który nabrał znaczenia w chwili, gdy zaczęła po
wstawać szybka i zwrotna kawalerja. Długoletnie panowanie
Turków przyczyniło się do pojawienia w krajach naddunajskich
krwi wschodniej. Po zdobyciu Węgier przez wojska cesarskie,
krew arabska przenika również z hiszpańskich i neapolitańskich
posiadłości Habsburgów.
Z początkiem XlIX wieku następuje świeży dopływ krwi
arabskiej, głównie dzięki baronowi v. Feehtigowi. Fechtig, znając
stosunki na wschodzie, sprowadza morzem konie czystej krwi
arabskiej i zakłada stadninę w Styirji, którą następnie przenosi do
Lenyeltóty na Węgrzech. Z owych transportów pochodzi Mizzar,
praojciec arabów weilowskich, oraz kasztanowaty ogier Gidran,
który w Babolnie i Lipicy stał się twórcą rodu, istniejącego po
dziś dzień.
Tajar, po arabsku — lotny, pochodził z rodziny Kohyel i był
wzorem prawdziwego bieguna pustynnego. Sprowadzony przez
bar. V, Fechtiga w roku 1812 z Egiptu, miał już za sobą burzliwą
przeszłość. W ojczyźnie swej Tajar współdziałał w tworzeniu
historji świata. Miejscem jego urodzenia była stadnina własna
beja Mameluków w Gizeh, którą następnie zniszczyły wojska na
poleońskie. W czasie bitwy pod Piramidami, Murad-bej na Tajarze prowadził swoją jazdę do ataku na piechotę napoleońską.
Po śmierci Murada przeszedł Tajar na własność Latif-paszy, jadnego z szeików Mameluków, którzy po odejściu Francuzów utrud
niali Turkom panowanie nad Egiptem.
W dniu 1 marca roku 1811 namiestnik turecki MohamedAli zaprasza naczelników opornych Mameluków do swego pałacu
w Kairze na konferencję porozumiewawczą i ucztę. Dla zaproszo
nych stało się to śmiertelną pułapką. Zamkniętych w pałacu na
czelników otacza gwardja namiestnika, złożona z Amautów albań
skich, i wycina wszystkich w pień. Konie pomordowanych na
czelników przechodzą na własność zwycięsców, od których bar.
V. Fechtig nabywa Ta jara bezpośrednio po owej nocy.
Tajar nie był już wówczas w młodzieńczym wieku, gdy w
Aleksandrji został załadowany na zupełnie zresztą nieodpowiedni
żaglowiec. Prócz prawie 20-tu lat, dźwigał ślady przeżyć w swej
burzliwej Ojczyźnie. Blizna na gardle po ukłuciu lancą, ślady
po głębokich ranach na szyi i na nadpęciu były widomemi zna
kami niepróżniaczego życia,

Podróż nieodpowiednim żaglowcem oraz burza morska, która
spowodowała duże otarcia skóry na zadzie, obok już istniejących
blizn, była być może przyczyną rozczarowania miłośników, gdy
Tajar został wyładowany w Trjeście. Jednak ani ten wygląd, ani
nieco jelenia szyja nie ukryły wartości Tajara przed doświadczonem okiem barona Appla, kierownika stadniny hrabiego Hunyady ego. Baron Appel nabywa Tajara za 1500 dukatów dla hunyadowskiej stadniny w Kessi.
W roku 1826, gdy Hess malował Tajara, był nim zachwyco
ny. W tym czasie ogier liczył 37 lat; był już nieco łęgowaty,
lecz suche nogi, stalowe, twarde kopyta, obok żywego oka i rozdę
tych chrap, wskazywały jego pochodzenie. Artysta opisuje, jak ży
wość Tajara przeszkadzała w rysowaniu: „Mimo swej długości, chwi
lami zdaje się skracać równomiernie. Bardzo zwraca uwagę na
swoje otoczenie: spogląda na obłoki, przelatujące zaś ptaki wpra
wiają go w taki zachwyt, że ma się wrażenie, jakby w każdej
chwili był gotów puścić się w zawody; dlatego, stojąc, jest cią
gle w ruchu. Gdy po osiodłaniu wydostanie się w step, przypo
mina sobie bezkresy swej ojczyzny i ledwo go można utrzymać.
W ruchu wyciąga się i wydłuża, patrzącemu zaś zdaje się, że ma
przed sobą najlżejszą istotę, która, narówni z kozicą, pruje po
wietrze". Doglądający Tajara stary Misko, weteran wojen napo
leońskich, opowiadał, że, śpiąc w jego boksie, jest zawsze w de
likatny sposób przezeń budzony, ilekroć w sąsiedniej stajni urwie
się koń. Rankiem natomiast Tajar porusza się zawsze ostrożnie,
by nie zbudzić swego przyjaciela ze snu.
Obok żywotności, posiadał Tajar i tę zaletę, że, mając lat 37,
był w pełni reproduktorskich sił: nie było skoku bez wyniku. Po
tomstwu przekazywał w całej pełni swe szlachetne cechy.
Ufność do ludzi, wyższa inteligencja obok pewnej samodziel
ności jest właściwością, którą podziwiamy u arabów — chociaż
nie zawsze łagodnie obchodzą się z nimi w ich ojczyźnie. Beduin potrafi układać piękne hymny na cześć swoich koni, lecz to
nie przeszkadza mu zakładać najostrzejszych wędzideł, których
używa w brutalny sposób. Wargi i język Tajara nosiły również
ślady przyrządów, jakiemi posługiwali się jego poprzedni właści
ciele.
Wierzchowce arabskie, dopomogły nam do stworzenia konia,
który pozwala zrozumieć, ,,że największe szczęście na ziemi na
końskim spoczywa grzbiecie".
Według artykułu v. Gaylinga w „St. Georg", Nr. 9, 1928.
Opracował Oksza.
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Złoty Lew
„Le Lion d’or“, d’apres les versions, recueuillies
en Arabie par le comte Jules Dzieduszycki sur
la personnalite de 1’Emir Rzewuski, fort populaire
en Arabie.
W r. 1857, jako odbitka z „Czasu“, wyszła 56-stronicowa
broszura Bartłomieja Arbuzowskiego p, t. „Wyprawa do Arabji
po konie“.
Og. KARAGOS (po Ali-Pasza od Kisił), ur. 1927

Autorem jej, ukrywającym się pod wyżej podanym pseudo
nimem, był znany literat Szczęsny Morawski. Treść broszury
swej osnuł na opowiadaniach Juljusza Kossaka, który czerpał
wiadomości z relacji ustnej Juljusza hr. Dzieduszyckiego. Wobec
tego, że wiadomości, w ten sposób zebrane, nie są z pierwszej rę
ki, broszura zawiera mnóstwo nieścisłości, w kolorycie jednak
i tonie ogólnym jest bardzo ciekawa.
Podajemy z niej ustęp, świadczący, jaką czcią otoczone by
ło wśród Beduinów imię Emira Rzewuskiego.
„...Emira Rzewuskiego imię z czcią i wdzięcznością wspo
minają pokolenia Arabów, między któremi kilka lat gościł. Pa
miętne im bowiem, jako człek obcy i pan zamożny z za lądów
i morza do nich przybył, jako między niemi osiadł, i w drogie
nieurodzajne czasy całe pokolenia złotem polskiem od głodowej
strasznej śmierci zachował. A miewał tego złota pełne trzosy
i nie żałował go biednym synom puszczy. Całemi karawanami
sprowadzał dla nich durę i pszenicę egipską i żywił ich, i żony,
i niewolniki, i dzieci ich. Więc też arabskie plemiona pamięć
jego czczą i wielbią i wieczorami, koczując, przy ogniskach śpie
wają o skarbach i złocie Emira, i o dobroci jego, i jak onego w
jeździe żaden Arab nie przeszedł, ani w odwadze i śmiałości nie
przewyższył. Szeik, do którego hrabia od Ormianina pismo miał,
na Ukrainie pustyni koczował z plemieniem swem: do niego wy
słano naumyślnego gońca. Niebawem wrócił goniec, a z nim
przyjechał sam szeik, siwobrody, kościsty, smukły, dużego wzro
stu. Odbierając pismo, przycisnął go do czoła i serca na znak, jak
wielce poważa tego, od którego pochodziło; przeczytawszy zaś,
uradował się wielce, i z dumą opowiadał: iż nie tylko znał Emi
ra Rzewuskiego, którego „złotym lwem“ czy jakoś podobnie na
zwał, ale dodał, jako w wielkiem u niego był poważaniu. Poczem
przyjął zaprośmy, usiadł na kobiercu, skrzyżowawszy nogi, i pił
kawę, i palił lulkę, i, oddalając się, zapewnił o swej życzliwości
dla brata Emira „złotego lwa", — z którym pod jego namiotem
lulkę palił i kawę pił. Hrabia wedle nauki Ormianina, nie za
pomniał obdarzyć go błyszczącemi nowiusieńkiemi dukatami i żyw
nością. A onemu oczy zabłysły promieniem r adości, i złożył ręce na
piersi, i rzekł: — Allah Kerim! — i obiecał, że nie marne będą
hrabiego zabiegi, że kupi konie, jakich nikt w Arabji nie kupił —
że może nawet Kohejlana dostanie.
W kilka dni przypędziło kilku Beduinów na ognistych ogie
rach i, zsiadłszy, witali hrabiego imieniem szejka i całego pokole
nia swego, i zapraszali, aby ich odwiedził na puszczy, gdyż kilka
pokoleń, dzielne konie posiadających, zebrało się razem i radeby
przywitać i ugościć brata „lwa złotego".

r., hodowli

ks. Odescal-

chi w Inocencduor, importowany z Jugosławfi przez R. ks. Sanguszkę w

1928 r. wygrywa pod płk. Rómmlem, w barwach stajni „Osęk“, pierwszą go
nitwę dla koni arabskich we Lwowie, dn. 14 maja 1933 r.
Uótalon KARAGOS (par Ali-Pasza et Kisił), ne en 1927 au haräs d'Inocencdvor du prince

Odescalchi,

imports de

Yougoslavie par le prince R.

Sanguszko en 1928 r., monte par le colonel Rómmel, porlant les couleurs
de l'ecurie „Osęk”, gagne la premiere course de haies pour chevaux arabes
ä Lwów, le 14 Mai 1933.

Stajnia ,,Arabian". — Vecurie „Arabian".

Państwowa stadnina koni w Janowie

Podlaskim. — KI. czystej krwi arab.

JAGODA, derbistka r. 1932, po roku idealnie pracująca w zaprzęgu.
Le haras National de Janów Podlaski.—Lu jument pür-sang arabe JAGODA f
gagnante du Derby 1932, en alletage.
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Pierwsze gonitwy płotowe koni arabskich we Lwowie (r. 1933) — Od lewej do prawej: og. KABAGOS (po Ali-Pasza od Kisił), ur. 1927 r., hodowli hs. Odescalchi
(Jugosławia) pod ppłk. Rómmlem, og.

VALI (po Gazal-1 od Valide), ur. 1927 r., tejże hodowli, kl. JUNONA (po Koheilan I od Zulejma), ur. 1928., hodowli sl.
Państwowej w Janowie Podlaskim.

La premiere course de haies pour cheuaux arabes d Lwów (1933). — De gauche ä droite: Vetalon KARAGOS (par Ali Pasza et Kisił), ne en 1927 au haras du
prince

Odescalchi

(Yougoslavie), monte par le colonel Rómmel; Velalon V ALI (par Gazal-1 et Valide), ne en 1927 du mime eleuage; la jument J UN ON A (par
Koheilan I el Zulejma), nee en 1928 au haras National de Janów.

Próby dzielności koni arabskich w 1933 r.
ilość długości, od kaszt. Nemera (El wyżej wymienionych gonitwach Kaszmir po
Wyścigi koni arabskich w 1933 r. odbyły
zostawił za słupem trzeciego i dalszych
Sbaa
— Ninon) R. ks. Sanguszki, hodo
się, jak zwykle, w trzech sezonach: wiosen
współzawodników,
wli st. Pompadour;
nagrodę Antonin,
nym i jesiennym we Lwowie, oraz letnim w
W nagrodzie im. Fryderyka Jurjewicza na
przeznaczoną dla porównania koni trzy
Lublinie, Uczestniczyło 76 koni: 41 trzylet
dyst.
2800 m. zdystansował jedynego współ
letnich ze starszemi, na dyst. 1600 m.,
nich, 35 czteroletnich i starszych. Ogółem ro
zawodnika,
siwego Bib-Dodę (Dynamit—Bah
łatwo
o
4
długości
od
tegoż
Nemera.
W
zegrano w 122 gonitwach (106 płaskich i 16
ra) St. barczewskiego, ho
płotowych) sumę 283.826
dowli Braci Mencel.
zł., łącznie z premijami hoW ostatnńn swym tego
dowlanemi.
rocznym
wyścigu, o nagrodę
Na czele
zwycięskich
Janowa, Kaszmir ustanowił
czteroletnich i starszych ko
rekord dla koni arabskich,
ni stanął siwy ogier Kasz
pokrywając
dyst. 3200 m. w
mir (Parys II — Hebda po
3'50“,
drugim
był Nemer,
Hermit or. ar.), urodzony w
trzecim—siwy Karagos (Alistadninie janowskiej, włas
Pasza—Kisi) stajni „Osęk",
ność St. Zawadzkiego, wy
hodowli
jugosłowiańskiej.
grywając 39.791 zł. Ogier
Kaszmir
wygrał w ciągu
ten wygrał w kapitalnym
roku nagrody: Derby, Anto
stylu sześć klasycznych na
nin i Jurjewicza, czem po
gród, a mianowicie: nagro
szczycić
się mogła dotych
dę Białocerkwi na dyst.
czas
od
początku istnienia
2200 m,, bardzo łatwo o 16
wyścigów arabskich w Polsce
dl. od kaszt. Afronta (Bakjedna tylko Dywersja (Wal
szysz — Afryka) stajni
lis
II — Lutecja), derbistka
„Osęk“, hodowli W. dolskie
1929
roku, hodowli R. i Jgo; nagrodę im. Romana E.
hr. Potockich. Obecnie Kasz
ks. Sanguszki (Derby) na
mir został nabyty przez Wi
dyst. 2400 m., dowolnie o 23
tolda ks. Czartoryskiego dla
dl. od siwej Konfederacji
stadniny w Pełkiniach, któ
(Parys II — Koalicja) stajni
rej klacze wykazują prądy
„Arabian“, hodowli państwo
Wyścigi koni arabskich we Lwowie. — Słoja od prawej do lewej: Aleksander hr. Dziedukrwi, identyczne z prądami
wej ; nagrodę Arabian, prze
szycki, prezes T-wa Hodowli Konia Arabskiego, pik. Władysław Anders, Kazimierz hr.
krwi
rodowodu tego ogiera,
Rostworowski i Władysław hr. Piniński, prezes Małopolskiego T-wa Zachęty do Hodowli Koni.
znaczoną dla zakwalifikowa
a
mianowicie:
krew impor
Courses pour chevaux arabes ä Lwów. — De droite ä gauche, le comte Alexandre Dzienych przez specjalną komi
duszyeki, president de la Society d'Klevage du Cheval Arabe; le colonel Ladislas Anders,
towanego
Hermita,
El-Kebisję ogierów, na dyst. 2400
le comte Casimir Rostworowski et le comte Ladislas Piniński, president de la Societe
ra
i
innych
arabów
Dziedum., dowolnie o niezliczoną
d’encouragement ä l'idea age de chevaux d Lwów.

Stado Pelkinie W. ks. Czartoryskiego — Og. KASZMIR (po Parys II od Hebda), ur. 1029 r., hodowli sl. Państwowej

w Janowie Podlaskim.

Zwycięzca Produce

1932 r. i Derby 1933 r.
Le haras Pelkinie du prince W. Czartoryski.—Velalon KASZMIR (par Farys II et Hebda), ne en 1929 au haras National de Janów Podlaski. Gagnanl du Produce de 1932 et du Derby 1933.

ezyckich. Z tego też względu nabycie Kaszmira dla stadniny pełkińskiej jest niezmier
nie korzystne.
Specjalną nagrodę dla klaczy, im. Juljusza hr. Dzieduszyckiego — Oaks — na dyst.
2100 m. wygrała bardzo typowa kaszt. Ko
strzewa (Koheilan I — Dziewanna po Bakszysz) stajni „Arabian", drugą była Konfe
deracja, trzecią — kaszt. Safta ((Pielgrzym Thuja — Łysa) St. Żarczewskiego, hodowli
A. Wołk-Łaniewskiego, rodzona siostra ze
szłorocznej oaksistki Mabruchy.
Na dyst. 2800 m., poza nagrodą Frydery
ka Jurjewicza, rozgrywane są jeszcze dwie
nagrody; nagroda Jarczowiec i nagroda Bła
waty. Warunki obu gon'tw wykluczają derbistę i oaksistkę. W gonitwach tych zwycię
stwo przypadło koniom francuskiej hodowli,
należącym do R. ks. Sanguszki, a mianowi
cie: pierwszą wygrał Nemer, drugą — kaszt.
Kartoum {El Sbaa — Kioumi). Za Nemerem
drugim był Bib-Doda, trzecim —■ Karagos; za
Kartoumem — Kaid i Bib-Doda.
Nagrodę Gumnisk na dyst. 2400 m., z któ
rej również wykluczono derbistę i oaksistkę,
wygrał kaszt. Emir-Handżar (Koheji-Ibn-Mazepa — Azja) St. Żarczewskiego, hodowli W.
Dunki de Sajo; drugie i trzecie miejsce za
jęły Bib-Doda oraz Konfederacja.

Karjera wyścigowa Kaszmira
PERFORMANCE:
1932 r. Lublin dn.
„
„ r.
„
„ rLwów
„
M
,,
„
„ r.

23.W/. dyst. 1200 m- I
.............................
800 zł.
7.400
„
.......................................
31.V1I.
„ 1400 „ I
1600 „ 1 (Bronice) . . . . 3.000 „
7 Will. „
//./X ' „ 1800 „ 1 [Produce) . . . . 9.585 „
1600 ,, I (Antoniny) .... 6.000 „
/S./X.
20.785 z7.

ł933 r. Lwów
r.
r.
r.
r.
r.
r.

UW.
28.V.
25W1.
10.IX.
17.IX.
24.1X.
l.X.

„
„

,,
„

1*
V

600 z7.
2000 ,, II (Otwarcia)
. . .
2200 „ Z (Białocerkwi) . . . 3.000 „
2400 „ 7 (Derby)........................... 17.191 „
2400 „ I (Arabian) .... 3.000 „
1600 „ I (Antoniny) . . . . 6.000 „
2800 „ Z (im. Fr. Jurjewicza) 6.000 „
3200 „ 1 (Janowa) . . . . 4.000 „
39.791 zł.

OGÓŁEM WYGRAŁ 60.576 zl

Wyścigi koni arabskich we Lwowie, 1933 r. — Grupa sporlsmenów.
Les courses des chevaux arabes ä LwóWj 1933. — Un groupe de sportsmen.
Stoją od lewej do prawej (de gauche ä droile) pp.:: por. Tomaszewski, por. Rutkowski,
W. hr. Piniński, Z.

Horodyński,

S. Pohoski, R. hr, Potocki,

F. Scazighino,

Na czoło najlepszych trzylatków wysunął
się siwy ogier Lotos II [Parys II — Dzie
wanna po Bakszysz), stajni „Arabian", zwy
cięzca nagrody im. Emira Rzewuskiego (Pro
duce) na dyst. 1800 m. Drugim w tej nagro
dzie był gn. Aksak (Damaszek — Basta)
F. Żnrgrodzkiego, trzecim — kaszt. Lowelas
(Koheiian I — Elegantka po Bakszysz), staj
ni „Arabian". Za najlepszą klacz trzyletnią
uchodzi kaszt. Libja (Koheiian I — A,starte
po Amurath), stajni „Arabian", zwyciężczyni
nagrody Sahiby na dyst. 1800 m., w której
drugie miejsce zajęła gn. Tagarma (Dama
szek — Kikimora) F. Żmigrodzkiego, a trze
cie — bardzo piękna i typowa gn. Zorza

S. Mattauszek, por. Goszczyński,

W. Gutowski, dr. E. Skorkowski,

B. Zielarski,

K. hr. Rostworowski, M. Gaykowski,

hr. Siemieński-Lewicki,

T. Babecki, R. Kruszewski,

płk. Polen.

Petkińska (Nana-Sahib I — Pomponia II)
W. ks. Czartoryskiego.
Nagrodę Bronie na dyst. 1600 m. wygrał
gn. Fellel (Lux — Guenina) R, ks. Sangusz
ki, hodowli francuskiej, drugim był siwy Kair
(Fakir — Koncha) J. hr. Potockiego, trze
cim — siwy Adamas (Kohej 1-Ibn-Mazepa —
Arabella po Pielgrzym) St. Żarczewskiego,
hodowli Braci Mencel. Nagrodę Laurowa na
dyst. 1800 m. wygrał Aksak, bijącFellelaiLibję.

Pierwszą płotową gonitwę wygrał pod
płk. Rómmlem ogier Karagos, bijąc Kaida,
Lafiego i Valego. Największą klasę w pło
tach wykazał Nemer, najwięcej pierwszych
nagród zdobyła Jeremjada (Koheiian I —
Dada), hodowli państwowej, stajni „Osęk",
po której zaraz idzie Karagos, tejże stajni.
Dobrze biegał i wygrał dużo wytrzymały Kaid
(Ali-Pasza — Kara) L. i Er. Wójcików, ho
dowli jugosłowiańskiej.

Zapoczątkowane w r. b. gonitwy płotowe
koni arabskich są nietylko w Polsce lecz i na
całym iwiecie nowością, dotychczas bowiem
nie poddawano arabów próbom tego rodzaju.

Pierwsze wyścigi płotowe były dla koni
arabskich rodzajem egzaminu, który przeszły
z doskonałym wynikiem.

Państwowa stadnina w Janowie Podlaskim. — KI HEBDA (po Hermit or.
Stado Olyka J. ks. Radziwiłła. — Og. Wallis II (po Wallis I od Halabar

ar. od Amurath), ur. w Badowcach 1913 r., importowana do Polski w 1919

da II), ur. 1918 r., hodowli SI. Czackiego.—Ojciec derbislki Dywersji (1929).

r., małka derbisty Kaszmiru.

Le haras Ołgka da prince J. Radziwiłł.—L'Aulon Wallis II (par Wallis I

Le haras National de Janów Podlaski. —La pouliniere HEBDA (par Her

el Halabarda II), nś 1918 au harus du comte St. Czacki. — Pśre de Dy

mit imp. ar. et Amurath), nće en 1913 au haras de Radautz,

wersja, gägnanle du Derby en 1929.

1919. Mirę dc Kaszmir, gagnant du Derby en 1933

imporłće en

W yścigi w e L w ow ie

— KASZMIR

w ygryw a.

Les c o u rse s ä Lw ów

— KA!
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KRONIKA
TOWARZYSTWO HODOWLI KONIA
ARABSKIEGO.
Walne Zebranie Towarzystwa Hodowli
Konia Arabskiego odbyło się dnia 6 listo
pada b. r. w lokalu Towarzystwa Zachęty
do Hodowli Koni w Polsce, Mazowiecka 16.
Prezes Aleksander hr, Dzieduszycki, po
zagajeniu zebrania, wygłosił sprawozdanie z
działalności Towarzystwa za rok 1933, które
w streszczeniu podajemy.
Wstąp.

Towarzystwo Hodowli Konia Arabskiego,
w ciągu swej siedmioletniej, intensywnej
działalności, zachowało linję polityki hodo
wlanej pierwszego Dyrektora Departamentu
Chowu Koni ś. p. Fryderyka Jurjewicza,
utrzymując jakna j ściślejszy kontakt we
wszystkich posunięciach, a nawet drobnych
szczegółach swojej pracy, z Ministerstwem
Rolnictwa i Reform Rolnych.
Z każdym rokiem zakres prac się roz
szerza; po za celami, wytkniętemi przed sie
dmiu laty, -— wypływa szereg nowych zadań,
każdy rok przynosi nowe doświadczenia, a
tern samem zmusza do inicjatywy w kierunku
coraz większych udoskonaleń.
__

--.’i .

•

Księgi stadne.
W bieżącym roku nakładem Towarzystwa
Hodowli Konia Arabskiego wydane zostały
I-sze dodatki do tomów pierwszych;
„Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich
Czystej Krwi",
„Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich,
Chowanych w Czystości Krwi",
„Polskiej Księgi Stadnej Koni AngloArabskich Czystej Krwi",
„Polskiej Księgi Stadnej Koni AngloArabskich Wysokiej Półkrwi",
zawierające przychówek i wiadomości
stadne z 1932 r. oraz szczegóły, które do
tyczą zmian właścicieli koni.

Arabskiego 2 nagrody dodatkowe sezonu
letniego i jedną — sezonu jesiennego; 9 na
gród podzielonych, na skutek zbyt licznych
zapisów koni trzyletnich, w gonitwach sezonu
letniego i jesiennego (z których 5 przypada
na Lublin, a 4 na Lwów); nagrodę „Ara
bian", pokrytą z zeszłorocznych oszczędno
ści tej stajni; nagrody 16 gonitw płotowych,
dotowanych częściowo przez Małopolskie
Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni, czę
ściowo zaś przez Towarzystwo Hodowli Ko
nia Arabskiego, — oraz 11 dodatkowych na
gród sezonu jesiennego, które ofiarowało Ma
łopolskie Towarzystwo Zachęty do Hodowli
Koni.
Tegoroczne gonitwy płotowe były świato
wą nowością, nigdzie bowiem dotychczas nie
poddawano arabów próbom tego rodzaju.
Doskonałe wyniki pierwszych gonitw z pło
tami potwierdzają raz jeszcze dzielność koni
tej rasy.
Trenowano ogółem do wyścigów 91 koni,
z których 76 wzięło udział w gonitwach. Za
pisy były tak liczne, że musiano dzielić go
nitwy.
Nagrodę „Arabian" Towarzystwo Hodo
wli Konia Arabskiego przeznaczyło wyłącz
nie dla ogierów o wybitnym pokroju, które
kwalifikowała specjalna komisja. Wyścig
ten wygrał tegoroczny derbista Kaszmir, ho
dowli janowskiej, bijąc dowolnie szybkiego
Nem era, wychowanka stadniny Pompadour.
Stajnia „Arabian".
Umowa pomiędzy Towarzystwem Hodo
wli Konia Arabskiego a Ministerstwem Rol
nictwa i Reform Rolnych, dotycząca stajni
„Arabian", została w roku bieżącym prolon
gowana; ogólna suma wygranych stajni w
roku 1933 wynosi zł. 55.936.—.
Wyścigi anglo-arabów.
W roku 1934 Towarzystwo organizuje po
raź pierwszy próby dzielności dla anglo-ara
bów, których hodowla specjalnie leży w in
teresie armji. Naocznym dowodem tej uzgod
nionej polityki hodowlanej jest piękna na
groda honorowa, ofiarowana przez Szefa Re
montu dla hodowcy konia, który wygra
pierwsze „Derby" anglo-arabów.

Wyścigi.

Kalendarz wyścigowy. Międzynarodowy nu
mer arabski „Jeźdźca i Hodowcy".

Wyścigi koni arabskich odbyły się, jak
zwykle, w trzech sezonach; wiosennym i je
siennym we Lwowie oraz letnim w Lublinie.
Ogółem rozegrano w 72 dniach wyścigo
wych 122 gonitw, na łączną sumę, wraz z
premjami hodowlanemi, zł. 283.826. Su
ma ta obejmuje, poza nagrodami i premja
mi, przewidzianemi programem, — finanso
wane przez Towarzystwo Hodowli Konia

Towarzystwo wydało w roku 1933 ob
szerny Kalendarz Wyścigowy i przystępuje
do opracowania podobnego wydawnictwa na
rok 1934, które, jak zwykle, zawierać będzie
ilustrowane opisy stadnin arabskich. Ponad
to, w naszym organie oficjalnym „Jeździec
i Hodowca" ukazał się szereg ciekawych ar
tykułów o stadach prywatnych w Polsce. Pożądanem jest, aby hodowcy i nadal nadsyłali

wiadomości ze swoich stadnin, dołączając fo
tograf je nietylko koni, lecz i własne, oraz
zdjęcia krajobrazów, rezydencyj, stajen,
urządzeń i t. p.
W najbliższym czasie wyjdzie z dru
ku specjalny międzynarodowy numer „Jeźdź
ca i Hodowcy", poświęcony przeglądowi
hodowli arabskiej na całym świecie.
W numerze tym uwzględniono około 20
krajów zagranicznych; zawierać on bę
dzie również wyczerpujący opis stadniny
Państwowej w Janowie Podlaskim, historję dawnych stad polskich, oraz liczne,
rozsiane wiadomości z prywatnych, współ
czesnych stadnin.
Szczegółowego opisu naszej prywatnej ho
dowli arabów nie podajemy, ponieważ od
nośne publikacje zamieszczają normalne nu
mery „Jeźdźca i Hodowcy", a nasz Kalen
darz Wyścigowy poświęca im rok rocznie
obszerny dział ilustrowany.

Po wygłoszeniu sprawozdania Komis j'
Rewizyjnej, Walne Zebranie udzieliło Za
rządowi absolutorjum.
Zebranie przyjęło preliminarz budżetowy
na rok 1934, uchwalając, by Zarząd starał
się o uzyskanie od Ministerstwa Rolnictwa
na nagrody wyścigowe i premje hodowlane
wyższej sumy (około 350.000 zł.), ponieważ
wobec coraz większej ilości koni arabskich
i ogólnej krytycznej sytuacji zarówno stad
nin prywatnych, jak stajen wyścigowych, —
przewidziana preliminarzem kwota nie jest
wystarczająca.
Zostali wybrani: na członka Zarządu p.
Tadeusz Filipowicz, na zastępcę członka
Zarządu p. Józef Mencel, na delegata na
Zebrania Stewardów (ponownie) p. Zdzisław
Poklewski-Koziełł, do Komisji Rewizyjnej
(ponownie): pp. Stanisław Haman, Stanisław
Pohoski i Bogdan Ziętarski.
Rozpatrzono wniosek D ra E. Skorkowskiego — „Począwszy od 1937 r. do gonitw
o nagrodę im. Romana E. ks. Sanguszki
(Derby) i o nagrodę im. Juljusza hr. Dzieduszyckiego (Oaks), oraz od 1938 r. do go
nitwy o nagrodę im. Emira Rzewuskiego
(Produce) — winny być dopuszczone jedynie
ogiery i klacze, względnie klacze (Oaks),
czystej krwi arabskiej".
Po wyczerpującym referacie inż. Jana
Grabowskiego—Walne Zebranie przyjęło do
wiadomości uchwałę Zarządu z dnia 16 paź
dziernika b. r., którą to uchwałą propono
wane przez D-ra E. Skorkowskiego terminy
zostały przesunięte o rok jeden, —• z tym
dodatkiem, że przekazuje Zarządowi dezy
derat, by te same postanowienia były mia
rodajne od roku 1938 także dla nagrody im.
Emira Rzewuskiego (Produce),
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COMPTE-RENDU
du Comte Alexandre Dzieduszycki, Pre
sident de la Societe d'Elevage du Cheval
Arabe en Pologne, ä l'occasion de l'Assemblee Generale du 6 Novembre 1933.
Introduction.
La Societe d'Elevage du Cheval Arabe
en Pologne, durant le premier septezinat de
son activite energique, n'a jamais cesse de
suivre la ligne de conduite, traces par feu
M. Frederic Jurjewicz, premier Directeur du
Departement d'elevage des chevaux. Elle est
toujours restee en contact etroit avec le Miaistere de 1'Agriculture en tout ce qui concerne son travail j usque dans les moindres
details.
D'annee en annee ce travail tend a s'elargir et ä embrasser non seulement le champs
d'action qui a ete marque il y a sept an®,
mais encore des champs nouveaux; chaque
annee nous fournit des experiences nouvelles, en nous foręant ä un surcroit d'initiative pour introduire des ameliorations im
portantes.
Les „Studbooks“.
Pendant l'annee courante la Societe d'E
levage du Cheval Arabe a public les 1-ers
supplements aux tomes premiers du:
„Studbook polonais des chevaux arabes
pur-sang",
„Studbook polonais des chevaux arabes
pres-du-sang",
„Studbook polonais des chevaux angloarabes pur-sang",
„Studbook polonais des chevaux angloarabes pres-du-sang",
qui contieninent les notes sur la produc
tion, ainsi que sur les haras en 1932, et en
meme temps les details, concernant les changements des proprietaires des chevaux.
Courses.
Les courses de chevaux arabes out eu
lieu, comme d'habitude, pendant trois Sai
sons: celles du printemps et de .l'automne a
Lwów et celles de Tete ä Lublin.
Au total en 72 journees on organise 122
concurrences, pour une somme globale de
283.826 zloty, les primes d'elevage y compris. Cette somme est composee des prix et
primes, prevus par le programme, et en plus
des primes, offertes par la Socie'.e d'Elevage
du Cheval Arabe, du prix „Arabian" et des
prix supplementaires, crees par la Societe
d'Encouragement ä l'Elevage des Chevaux de
Lwów.
Les courses de hales, organisees pendant
l'annee courante, sent une nouveaute pour le
monde entier; nulle part encore les chevaux
arabes n'ont ete sounds ä des epreuves de ce
genre. Les excellents resultats des premieres
courses de haies confirment encore une fois
la valeur de® chevaux de cette race.

Somme toute, 91 chevaux ont ete mis ä
l'entrainement; sur ce nombre 76 ont prispart
aux epreuves. Les inscriptions ont atteint un
chiffre si eleve qu'il fallut diviser les cour
se®.
Le prix „Arabian" est destine par la So
ciete d'Elevage du Cheval Arabe aux etalons de prem ere qualite qui ont ete choisis
par une commission speciale. Dans cette
course Nemer, du haras de Pompadour, re
pute pour sa vitesse, a ete facilement battu
par letalon Kaszmir, du haras de Janów,
gagnant du Derby de l'annee courante.
Ecurie „Arabian“.
L'accord entre la Societe d'Elevage du
Cheval Arabe et le Ministere de l'Agriculture, concernant l'ecurie „Arabian", a ete
renouvele cette annee; la totalite des prix,
gagnes par cette ecurie en 1933, remonte
ä 55.936.— zloty.
Courses de chevaux anglo-arabes.
En 1934 la Societe organise pour la pre
miere fois des epreuves de qualite pour les
chevaux anglo-arabes, dont lelevage est d'un
interet special pour l'annee, Comme preuve
de 1'unanimite, regnant sur ce point de la po
litique d'elevage, on peut citer le beau pr'.x
d'honneur que le Chef de la Remonte a tenu
d'instituer pour l'eleveur du cheval gagnant
le premier Derby des anglo-arabes.
Calendrier des Courses. Numero interna
tional arabe de la revue „Jeździec
i Hodowca".
En 1933 la Societe a edite un Ca
lendrier des Courses et commence actuellement ä elaborer une publication pareille
pour l'annee prochaine; on y trouvera, comme
precedemment, des descriptions illustrees des
haras de chevaux arabes. Au surplus noire
organe officiel „Jeździec i Hodowca" a public
une serie d'articles interessants sur les haras
prives en Pologne. II est ä desirer que les
eleveurs veuillent bien continuer ä nous tenir
au courant de la situation de leurs haras, en
y joignant non seulement les photographies
de leurs chevaux, mais aussi les leans, ainsi
que des vues des paysages, des residences,
ecuries, installations etc.
La Societe editera bientöt un inumero
special du „Jeździec i Hodowca", consacre
ä lelevage des chevaux arabes dans
le monde entier. On y a tenu compte
de 20 pays etrangers; il contiendra en plus
une description detaillee du haras d'Etat
ä Janów Podlaski, l'histoire des anciens ha
ras polonais et enfin maintes informations
sur les haras contemporains prives.
Nous nous abstenons de donner une des
cription de notre elevage prive, parce que
les numeros courant® du „Jeździec i Ho
dowca" sen occupent normalement et notre
Calendrier des Courses leur consacre chaque
annee un ample texte illustre.

REPORT
presented by the President Count Alexan
der Dzieduszycki at the General Meeting of
the Arab Horse Breeding Society of Poland
on the 6 November 1933.
Introduction.
The Arab Horse Breeding Society has
followed during its seven years of intense
activity the breeding policy initiated by the
first Director of the Department of Horse
Breeding, the late Frederick Jurjewicz, main
taining also the strictest contact with the
Ministry of Agriculture, down to the smallest
details.
Year by year the sphere of its work has
widened out, new tasks have arisen, reaching
beyond the aims, pursued seven years ago.
Every year has brought fresh experiences,
which have forced on initiative towards ever
greater improvements.
Stud books.
In the current year the Arab Horse Breed
ing Society has published and issued the
first supplements to the first volumes of:
„The Pol'sh Arabian Stud Books",
„The Polish Anglo-Arab Stud Books",
containing produce and stud information
for 1932, also notices as to changes among
horse owners.
Races.
Arab horse races have taken place as
usual during three seasons: Spring and Au
tumn in Lwów and Summer in Lublin.
fin general 122 races were run on 72 race
days for the amount of 283.826 zlotys
including prizes and breeding premiums.
This year's hurdle races were a world
novelty, as till now Arab horses were never
subjected to trials of this kind. The excel
lent results of the first hurdle races again
confirm the exceptional qualities of the
horses of th's breed.
On the whole 91 horses were trained
for racing, of which 76 ran the races.
Engagements were so numerous, that the
races had to be divided.
The Arab Horse Breeding Society has
designed the reward „Arabian" exclusively
for good looking stallions, qualified by
a special commission. This race was won
by the Derby winner of the year Kashmir, of
the Janow State stud, who easily beat the
speedy Nemer, a produce of the Pompadour
stud.
The „Arabian“ stables.
The agreement between the Arab Horse
Breeding Society and the Ministry of Agri
culture, concerning the stables „Arabian"
was prolonged in 1933; the total sum won by
the stable® in the current year amounting
to 55.936.—- zlotys.
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Anglo-Arab races.
In 1934 the Society will organize for the
first time trials for Anglo-Arabs, the breeding
of which lies specially in the interests of the
Army. An obvious proof of the agreement
as to breeding policy is the handsome honor
ary reward offered by the Chief of the
Cavalry Remount Service for the winner of
the first Anglo-Arab Derby.
Racing Calendar. International Arabian
number of „Rider and Breeder".
The Society has published in 1933 a large
Racing Calendar and is now proceeding to
compile a similar publication for 1934, which
will contain the usual illustrated descrip
tion of stables of Arabian horses. Besides
there have appeared in the official organ
,, Jeździec i Hodowca“ („Rider and Breeder")
a series of interesting articles on private
studs in Poland. It is desirable, that breeders
should send in information about their studs,
enclosing not only photographs of horses,
but also of themselves, and of the surroun
ding landscapes, residences, stables, arrange
ments, etc.
By the efforts of the Society a special
international number of „Rider and Breeder"
is being prepared and will soon appear in
print, devoted to a survey of Arabian breeds
in the whole world. About 20 foreign coun
tries are dealt with in this number, which
will also contain a detailed description of
the State stud in Janów Podlaski, a history
of former Polish studs, and copious, and
varied information from private contempo
rary studs. We are not giving a detailed
description of our own private studs, as the
respective information is contained in the
usual numbers of „Rider and Breeder" and
much space in the Racing Calendar, with
illustrations is devoted to it every year.

Starł gonitwy o nagrodą Antonin (Lwów, r. 1932).
Start pourle prix „Antoniny“ (Lwów, 1932).

KOMUNIKAT Nr. 4. TOWARZYSTWA
HODOWLI KONIA ARABSKIEGO
z dnia 14 października 1933 r.
PRÓBY DZIELNOŚCI DLA KONI PÓŁ
KRWI ARABSKIEJ.

ciele koni, zechcą przesłać do Sekretariatu
Towarzystwa przed końcem stycznia 1934 r„
wykazy koni półkrwi arabskiej, będących
w treningu.

Trzyletnie ogiery, wpisane w dziale koni
półkrwi-arabskiej, obecnie powstających Re
gionalnych Ksiąg Stadnych, będą mogły uczestmczyć w roku 1934 w szeregu go
nitw płaskich dla koni arabskich i w ten
sposób odbyć racjonalne próby dzielności,
nim zostaną przedstawione komisjom za
kupu ogierów dla Państwowych Zakładów
Chowu Koni.
Poza tern wszystkie 4-letnie i starsze ko
nie półkrwi arabskiej (ogiery, wałachy i
klacze), wpisane do Ksiąg wyżej wymienio
nych, będą miały prawo udziału w gonit
wach płotowych.
Ażeby umożliwić odpowiednie ułożenie
programu, P. T. Hodowcy, względnie Właści

KOMUNIKAT Nr. 5. TOWARZYSTWA
HODOWLI KONIA ARABSKIEGO
z dnia 17 października 1933 r.
KALENDARZ WYŚCIGOWY NA ROK 1934.
Kalendarz będzie się składał z dwóch
części: oficjalnej i nieoficjalnej. Część nie
oficjalna zawierać będzie ilustrowane ogło
szenia stad arabskich i anglo-arabskich.
Format Kalendarza: 12 X 17 cm. Cena
jednej strony ogłoszenia: 50 zł.
Tekst i fotografje (wyłącznie pełnowar
tościowe zdjęcia) należy nadsyłać do biura
Towarzystwa, Warszawa, Al. Ujazdowskie
39, najdalej do dnia 15 grudnia 1933 r.
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TREŚĆ Nr. 34.

Uwagi hodowlane — Józef Mencel.

Z dekady.

Istota

krajowej hodowli w narodowo-socjalistycznem państwie — przeł. z nie

mieckiego mjr. Chodowiecki. Gordon Richards - Fred Archer — Sch. & W. W pole z chartami — Z. Dłużewska Kańska. Wyścigi
zagranicą — Anglja — Brown

Jack, Francja - Sans le Sou. Pod znakiem św. Huberta — T. G. — Na czasie — C. K. Kronika

krajowa i zagraniczna.

ROK XU.

WARSZAWA, ON. 1 GRUDNIA 1933

Fragment biegu myśliwskiego Warszawskiego Klubu Jazdy.
Foto N. Pełczyński — Warszawa.
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Uwagi hodowlane
Wobec rozwoju hodowli i jeździectwa u naszych za
chodnich sąsiadów, gdzie do decydującego głosu przy
szedł niestrudzony pionier hodowli koni i sportu kon
nego, G. Rau, i u nas dają się zauważyć symptomaty
większego zainteresowania się temi zagadnieniami.
Refleksem, dążącym do wzmożenia aktywności w tej
dziedzinie i u nas są artykuły p. pułk. Dembińskiego i
świetnie ujęty całokształt hodowli koni w artykule p. inż.
Grabowskiego. W związku z temi artykułami chciałbym
dorzucić kilka uwag, by specjalnie oświetlić stosunki na
wschodzie, w okolicach rozsiedlenia mierzyna, będącego
niestety w zaniku, a wypieranego przez zalew degene
ratów, dla których określenie „koń“ nie będzie wogóle
wkrótce właściwe, Okolice takie, ciągnące się szerokim
pasem kilku województw wzdłuż wschodniej granicy, to
jeszcze zupełna pustynia hodowlana, gdzie nieliczne ogie
ry państwowe i prywatne nie mogąc, przy znikomej w
stosunku do pogłowia, swej liczbie, wywrzeć jakiegokol
wiek wpływu na ogólną hodowlę, ograniczają się tylko
do tworzenia oaz, przeważnie u wielkiej własności, a
tylko wyjątkowo w bardzo nielicznych działających
związkach włościańskich, które swe istnienie zawdzię
czają wyłącznie energji kilku niestrudzonych ziemian.
Na tym tak niskim stopniu hodowlanym zawodzą
zupełnie takie wypróbowane środki, jak rejestracja kla
czy, premjowania, przeglądy i pokazy, a zaczyna zale
dwie działać opodatkowanie nieuznanych ogierów i
wzmożona wskutek tego kastracja, ograniczająca mno
żenie tego końskiego proletarjatu. Ostatnie statystyki
wykazują zmniejszenie ilości koni w Polsce o 4.3%
i to przeważnie w dziale źrebiąt, co niewątpliwie jest
tego skutkiem.
Zważywszy z drugiej strony jednak niezwykle wy
soką liczebność tego pogłowia, trzymanego często bez
żadnego celu i ponad rzeczywistą potrzebę, przy tak
trudnym do zwalczenia wstręcie naszych włościan do
pracy krowami — wartoby i te ilośęi koni dziś dla celów
obrony Państwa nieużyteczne, ze względów ekonomicz
nych zaś obciążające tylko produkcję rolną, bo nie pła
cące za swe utrzymanie pracą, wciągnąć w jakiś sy
stem stopniowego ulepszania.
Polska posiada ogółem 3.771.000 koni, brak jednak
statystyk, któreby wykazywały ilość tego mizernego, bez
wartości prawie pogłowia, ale zdaje mi się nie będzie
przesadą, gdy się je na 1% miljona określi, a licząc od
powiednio liche utrzymanie tylko 50 gr. dziennie, docho

dzimy do ogromnej cyfry 273 miljonów zł. zjadanej pa
szy rocznie, za którą konie te przez większą część roku
niewyzyskane stoją w stajniach, lub pasą się na gmin
nych pastwiskach, gdy zaś są w pracy, brakiem sił unie
możliwiają głębszą uprawę i postęp kultury rolnej u wło
ścian. Dlatego analogicznie do tak sympatycznie brzmią
cego hasła „na koń“ należałoby tu powiedzieć, „precz
z koniem, który na swe utrzymanie nie zarabia i jest
tylko ciężarem gospodarstwa“. W czasach tak ciężkiego
kryzysu rolnego i w kraju tak bardzo od komjunktur rol
niczych zależnym, walka z tego rodzaju pasożytem nie
jest też bez znaczenia. Czy jednak nie byłoby wprost
nakazem chwili zajęcie pewnego stanowiska w stosun
ku do tego proletarjatu końskiego, z tą myślą przewod
nią, aby przez poprawienie jego jakości, dążyć do zmniej
szenia ilości? Wydaje mi się, że system obecny tworze
nia oaz czy wysp nie doprowadzi nigdy do tego celu*).
Dążymy w nim bowiem ustawicznie do uszlachetniania i
chcemy wyprodukować odrazu remonty, co oczywiście
jest możliwe na pewnym tylko stopniu zamożności wło
ściańskiego hodowcy i przy materjale już poprawniejszym. Do ogółu klaczy włościańskich stosować należało
by może inną metodę, mając to na względzie, że koń wło
ściański musi być przedewszystkiem jedynym prawie
i niezawodnym motorem w rolnictwie, a do tego celu
trzeba go wpierw uczynić poprawnym i silnym. Dopiero
potem, o ile produkty jego służyć mają celom wojsko
wym, użyć można ogierów szlachetnych i to tylko w tych
okolicach, które dają gwarancję, że wychów może być
racjonalny i w ilości, która może zapotrzebowaniu armji i rynku odpowiadać. Chcieć jedną receptą produko
wać i konia dla armji i motor rolniczy, nie wydaje mi
się możliwe i prowadzi tylko do zniechęcenia, bo dla
szerokiego ogółu hodowców włościańskich praca na roli
odrzuconym remontem, dla którego zby tu niema, jest pra
wie niemożliwa, zaś wychowanie dobrego 4-letniego re
montu, prawie tak trudne jak dla przeciętnego stada
pełnej krwi klasycznego zwycięzcy.
*) Z tym poglądem Sz. Autora Redakcja się nie zgadza, uwa
żając system tworzenia oaz hodowlanych za jedynie właściwy i
umożliwiający wciąganie, w orbitę hodowli coraz szerszych zastę
pów drobnych rolników, a przytem zupełnie nie kolidujący z pro
ponowanym przez Sz. Autora uszlachetnianiem pogłowia dopiero
tam, gdzie już mogło się wyprodukować poprawny typ konia miej
scowego.
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Podobny podział typów koni istniał przed wojną
(dziś stosunków tam nie znam) w tak kwitnącej hodowli,
naprawdę zasługującej na miano krajowej, w Hanowe
rze. Gdy obserwowało się klacze matki, był to przeważ
nie materjał mało szlachetny, gruby, bardzo poprawny
i bardzo odpowiedni do pracy na roli, dopiero z nich po
follblucie przeważnie, produkowano materjał na sprze
daż, cieszący się takiem wzięciem jako koń pod dużą
wagę, do dalszego zaś chowu zatrzymywano przeważnie
produkty ogierów półkrwi mniej uszlachetnione. W ten
sposób i rolnik miał odpowiedni materjał: spokojnego
konia do pracy i istniała możność, przy pomocy follbluta, produkowania rzeczywiście cennego sprzedażnego
materjału. Podobnie w hodowli holsztyńskiej zastosowa
no z doskonałym rezultatem, przed trzydziestu kilku la
ty radowieckiego Amuratha, po którym już w kilka lat,
9 synów pełniło funkcje reproduktorów.
W naszych warunkach na wschodzie, wśród panują
cego tu jeszcze prymitywizmu i ekstensywności gospo
darczej, koń jeżeli się ma rozwijać pomyślnie, musi być
bardziej niż gdzieindziej produktem gleby, zaaklimaty
zowanym i zahartowanym do ciężkiej swej doli pomoc
nika i towarzysza w pracy na roli wieśniaka, który sam
żyje jeszcze w niesłychanie prymitywnych warunkach.
Uszlachetnianie, podnosząc jego wymagania, tylko za
szkodzić mu może, natomiast potrzebuje koniecznie po
prawy exterieuru i powiększenia, by praca jego stała się
wydatniejszą i przez to ilość mogła być ograniczona.
Ideałem byłby tu poprawny, dobrym wychowem powięk
szony, mierzyn, koń pierwotny i zaaklimatyzowany, a
nie degenerat po szlachetnym ojcu i miejscowej klaczy,
którego tak często spotyka się na wschodzie, jako od
straszający przykład nieodpowiedniego doboru hodowla
nego, złego wychowu i zupełnego zabiedzenia źrebięcia.
Niestety mierzyny, z wyjątkiem Huculszezyzny, wobec
zupełnej bierności wszystkich powołanych czynników w
Polsce (przed wojną pierwszy zwrócił na nie uwagę i
zaczął popierać br. Enis, kierownik depot ogierów w Są
dowej Wiszni), są w stałym zaniku i coraz rzadziej spo
tyka się poprawnego konika. Znaleść je jednak jeszcze
można, bez cech degeneracji w całej okazałości pierwot
nej tężyzny i wytrzymałości. Te okazy należałoby prze
de wszystkiem ocalić i do reprodukcji użyć. W braku zaś
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typowych koników, należałoby wybierać możliwie po
prawne konie z danej okolicy, wyróżniające się krótkonożnością, dobrem użytkowaniem paszy, łagodnym tem
peramentem i na każdą gminę nałożyć obowiązek posia
dania takiego ogiera. W dzisiejszych czasach, gdy gmi
nom porucza się tyle i tak trudnych nieraz obowiązków,
ten niebyłby najuciążliwszy i najkosztowniejszy, gdy
utrzymanie ogiera, przy możności użycia go do pracy,
nioby nie kosztowało, zakup zaś ograniczyłby się dziś
do wydatku kilkuset złotych zaledwie. Przeprowadzać
musiałaby go wszakże bardzo wykwalifikowana komisja,
dla możliwie dużej połaci kraju, by pewna myśl hodo
wlana i typ mogły być zachowane. W kwalifikacji do za
kupu wystrzegaćby się należało z jednej strony koni z
domieszką krwi zimnej, a z drugiej wybitnie podrasowa
nych, szukać zaś typu najbardziej dla danej okolicy cha
rakterystycznego, tylko o poprawnej budowie i grubszej
kości.
Dopiero gdy w każdej gminie ogier taki w kilku ge
neracjach będzie działał i wytępi się wśród pogłowia
kardynalne dziś braki w budowie, a powiększy się wzrost
dobrem żywieniem, można pomyśleć o dodaniu krwi
szlachetnej, ale tylko tam, gdzie są dane, że taki źrebak
półkrwi może być należycie wychowany. To powinno
być zadaniem ogierów państwowych, które dziś w poło
wie przynajmniej stanówek się marnują, kryjąc klacze
włościan, którzy absolutnie nie mogą i nawet nie zamie
rzają chować remonty i gdzie chodzi wyłącznie o konia
do pracy.
I można się tu spierać długo i szeroko, co jest
lepsze arab czy anglik, podczas gdy całkiem napewno
ani jeden ani drugi, tylko właśnie koń odpowiedni do
pracy na roli, pokrewnego pochodzenia i typu, a poprawniejszej budowy. Gdy się nadal tę kwestję konia robo
czego pozostawi swemu losowi, to wkońcu choć może,
przy przysłowiowej bierności naszych włościan, nie za
raz, zacznie i tu przesiąkać zimna krew, gdyż te naj
lepsze w Polsce ziemie wprost wołają o lepszą i głębszą
uprawę, której oczywiście dzisiejsze końskie pogłowie
podołać nie jest w stanie, więc poprawny, niezbyt raso
wy ogier dla każdej gminy, oto hasło bardzo aktualne,
szczególnie na wschodzie.
Józef Mencel.
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MELLON (Mah Jong- Pulwa) 2 I. og. c. kaszt. p. B. Hessena, wygrywa gonitwą 1.000 zł. —1.100 m., bijąc pod żok. Stasiakiem: Fenicjanką, Princesse, Regenta,
Taorminę i Korda.
Foto N. Pełczyński—Warszawa

Z DEKADY
Sezon dodatkowy.-Zakończenie sezonu wyścigowego 1 933 r.
żyły się na to, że sezon dodatkowy zakończył się obustronnym
Po zakończeniu oficjalnego sezonu, rozpoczął się dnia 4 li
pełnym sukcesem,
stopada sezon dodatkowy, który wobec sprzyjającej pogody trwał
W pierwszym dniu (4.XI) rozegrano 9 gonitw, z których 3 by
do dnia 18 listopada.
ły Sprzedażne, każda wyposażona nagrodą 2,500 zł. Sprzedażną
Zarząd Towarzystwa Zachęty do Hodowli Koni w Polsce
dla 3 1. i et. na dyst.
rozpisując propozycje dni
2.100 m. wygrał 5 1. Cha
dodatkowych, dał moż
peau Bas (Illuminator —
ność wygrania stajniom
Prim Lass), który nabyty
mniejszym, mniej szczę
na przetargu przez p. L.
śliwie w głównych sezo
Dydyńskiego, przypomniał
nach biegającym, nie
sobie dawną swą dobrą
zbędnych środków na
formę i odniósł następnie
przezimowanie koni i cel
dwa piękne zwycięstwa w
ten w istocie został olepszych kompaniach. Na
siągnięty.
bytek więc okazał się b.
Liczne zapisy świad
korzystnym i z ciekawo
czyły naocznie, że wła
ściciele stajen zrozumieli
ścią oczekiwać należy
przyszłorocznych wystę
dobre intencje T. Z. do
pów tego syna IlluminatoH. K. w Polsce, które w
ra. Gonitwę na dyst. 2.400
dzisiejszych ciężkich cza
sach w ten sposób im
m. wygrała w zaciętej
dopomogło, a równocześ
walce od połowy prostej
5 1. Gortyna (King's
nie i samo miało możność
w części choć wyrównać
Idler — Cochera) od
Eclaira, ongiś tryumfato
dość dotkliwy deficyt —
znamię ciężkich dzisiej
ra w Wielkiej Warszaw
skiej.
szych czasów.
Drugiego dnia naj
Publiczność tłumnie
ciekawszą gonitwą była
odwiedzała tor mokotow
ski, gra była ożywiona i FARINELLI (Fandango albo Illuminator — Gambja), og. c. siwy, hod. A. margr. Wielopolskiego, nagroda 2.500 zł. — 1.600
wszystkie czynniki zło
Wi. p. S. Endera.
F°to N. Pełczyński—Warszawa. m., w której piękne zwy-
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DEFILADA (Stavropol — La Renterja) 4 I. kl. gn. hod. i wł. p. Z. Dobiecklego
(j. W. Balcer)
Foto N. Pełczyński—Warszawa.
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Ferrydora, Gogo, Sobótkę II, Elitę, Essora, Dniepra i Agryppę.
Zanotować również wypada powtórne zwycięstwo Surmy III w
gonitwie 1.800 zł, — 1.100 m.
Dobrze zapowiada się potomstwo ogiera The Cheetah (Ab
bot's Trace — Cherimoya po Cherry Tree), nr. 1924 r. w Anglji,
znajdującego się obecnie w st. Grabowo płk. W, Wysockiego.
Qui pourras? przyszedł widocznie do formy, wygrał już bowiem
drugi wyścig w sezonie dodatkowym. Defilada (Stavropol — La
Renteria) 4 1. kl. hod. i wł. p. Zb. Dohieckiego pobiła we wtorek
14 listopada Eclaira, Bib i Hanum i Hurysikę. W ostatnim swym
występie na tarze odniosła Gortyna efektowne zwycięstwo nad
Egonem, Do-re-mi, Parbleu, Roxane i t. d. Wartościowa ta klacz
zostanie w tych dniach odesłana do stada i będzie z całą pewno
ścią jedną z cenniejszych matek w Kuflewie.
W ostatnim dniu odniósł nareszcie zagir. niem, Ferrydor (Graf
Ferry — Doremie) pierwsze od sezonu łódzkiego zwycięstwo w
gonitwie 2.500 zł. — 1.800 m., bijąc Egona, Wagrarna, Metę, Kol
czugę, Bantama, La Vale tlę i Rewira, a dawno w szrankach nie
widziany 3 1. Grand Seigneur (Bafur — Elaunay) wygrał takąż sa
mą nagrodę od Sobótki II, Maratona, Edena II i Arva Varalji.
Sezon dodatkowy spełnił więc swoje zadanie, jak już na

SURMA III (Thunlchtgut — Sigtuna) 2 1. kl. gn. p. R. Rogowskiego,
wygrywa nagrodę 1.500 zł. 1.100 m., bijąc pod żok. Jagodzińskim: Me
lodię, Satrapę, Kunatę i Srlsette III.
toto N. Pełczyński — Warszawa.

cięstwo odniósł 5 letni Essor (Bafur — Elaunay), derbista 1931 r.,
bijąc Metę, Frajera, Dominatora, Bibi Hainum, Eclalira II i Gogo.
W trzecim dniu 3 1. Loterja (Villars — Habe) odniosła swe
powtórne zwycięstwo w sezonie dodatkowym, a 2 1. Korea II (Bal
thazar — Fiume), która niedawno nabyta została z wyścigu sprze
dażnego przez p. M. Wąsowskiego odniosła w nowych barwach
zwycięstwo nad Myram, Fenellą, Krasawicą i t. d.
Zagr. niem. Roxane (Priesterwald — Radune) przybyła na tor
mokotowski ze Lwowa, sprawiła rzetelną niespodziankę, bijąc na
dyst. 1.600 m. Do-re-mi, Korsarza, Szarżę i t. d., który to wy
czyn uczcił totalizator wypłatą 102.50 za 5 zł.
Dobrą dwulatką okazała się Surma III (Thunichtgut — Sig
tuna), która czwartego dnia wygrała gonitwę 1,500 zł. — 1.100 m,
W dniu tym święciło zwycięstwo rodzeństwo 2 1. Rzepa i 3 1.
Pieprz (Kings Idler — Kalaena) hod. p. B. Szwejcera.
W piątym dniu odniósł piękne zwycięstwo Chapeau Bas, bi
jąc Metę, Karin, Burzana, Dolę III, Nerva i Kohortę. Farinelli,
2 1. og. siwy (Fandango albo Illuminator — Gambja), który w Łodzi
dobrze biegał, w Warszawie jednak naogół zawiódł, wygrał w
pięknym stylu nagrodę 3.000 zł. — 1.200 m., bijąc Toreadore,
Amora II, Tamkę, Lorraine, Heliodora, Gubernatora i Karasu —
nawiązując tern zwycięstwem do swej dobrej łódzkiej formy.
Stajnia „Chrzczonów" w sezonie dodatkowym też zbiera laury — dwulatki jej każdego prawie dnia wygrywają wyścig, dosia
dane przez znajdującego się w wielkiej formie j. Kusznieruka.
W niedzielę 12 listopada gwoździem dnia była gonitwa
3.000 zł. — 2.100 m., którą wygrał znowu Chapeau Bas, bijąc

wstępie zaznaczyliśmy. Stajnie mniejsze, które w ciągu głównych
sezonów mniej szczęśliwie biegały zdołały na zimę coś nie coś
zapracować; w pierwszym rzędzie zaliczyć do tych stajen należy:
stajnie St. kr. Korzbok-Łąckiego, p, B. Hessena, Chrzczonów,
J. Boryckiego, M. Łuszczkiewicza i t. d.

MELLON (Mah Jong—Pulwa) 21. og. c. kaszt., hod. W. i Woje. bar. Heydel,
wł. p. B. Hessena (żok. Stasiak).
toto N. Pełczyński — Warszawa.
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Istota krajowej hodowli
w narodowo-socjalistycznem państwie
Odczyt naczelnego koniuszego stadnin państwowych G. Raua, wygłoszony na rocznem zebraniu „Niemieckiego Towarzystwa nauki
o hodowli" w Weimar.

„Pomimo wielkich i licznych wyczynów
w hodowli koni, tak w pojedynczych stadni
nach, jak i w całych okręgach, nie dosz'iimy
do uzgodnienia w sprawie dróg i sposobów
do osiągnięcia doskonałości. Historja hodo
wli koni przepełniona jest walkami o jaknajlepszy materjał hodowlany dla poszczegól
nych okolic kraju i o najlepszy system pro
dukcji konia, mającego odpowiadać miej
scowym potrzebom i wymaganiom. Pomimo
rozporządzania całą masą doświadczeń, z
których możnaby ułożyć jasne i pewne dy
rektywy dla zdobycia powodzenia, znajdo
wali się i znajdują się obecnie tacy, którzy
wprowadzają inowacje i plany, nie mające
podstaw i racji. Dążenie do wybicia się w
szeregu, do sprzeciwiania się wskazanym ce
lom, było silnie rozwinięte zwłaszcza w ho
dowli koni. Przytem każdy hodowca miał
możność występować indywidualnie, w gra
nicach swego okręgu i danej rasy, uznanej
za odpowiednią przez organizacje hodowlane
i władze. Ale fałszywie pojęta chęć uznania
i amatorstwa stawiały wielu z hodowców w
sprzeczności z oznaczonemi zadaniami, co
do określonej rasy w danym okręgu.
Tak jak tylko te państwa prosperują w
czasach normalnych i ciężkich, które posia
dają wielkich wodzów, a eonaj mniej wodzów
rozumnych, zrównoważonych i zdecydowa
nych, tak i hodowla koni wtedy oprze się
skutecznie różnym pokusom, płynącym ma
sowo z chaotycznie myślących głów, jeśli po
siadać będzie kierowników urodzonych, fa
chowo wyszkolonych, którzy pomyślny roz

wój hodowli stawiać będą ponad wszystko,
i n e będą pobłażać nierealnym życzeniom.
Jak w życiu narodów i państw wielki wódz
jest ucieleśnieniem wielkiego rozwoju nacji,
tak i w hodowli koni rozkwit jej i osiągnię
cie wyżyn ściśle jest związane z jej właści
wym kierownikiem. O ile brakuje głowy,
nadającej kierunek, powstaje chaos i zamie
szanie, jeśli zaś państwo nie występuje czyn
nie i planowo — hodowla upada. Historja
w tej dziedzinie przemawia przekonywująco,
i kto ją zna, ten znajdzie różnicę między ho
dowlą, prowadzoną przez kierownika, a ho
dowlą idącą samopas.
Państwo dzisiejszych czasów rządzone mu
si być zdrowym rozumem. Toż samo dotyczy
hodowli.
Niemiecka hodowla wita z wielkiemi na
dziejami trzecie państwo, państwo autoryte
tu, porządku, jedności i posłuchu. Nastąpiła
wielka godzina dla niemieckiej hodowli, kiedy
wszystkie dobre cechy niemieckiego hodow
cy, a więc zrozumienie zadań hodowli, dą
żenie do udoskonalenia wychowu i drzemią
ca w każdym rolniku chęć uczenia się i osią
gania coraz lepszych wyników, mogą się za
znaczyć pod jednolitym kierownictwem.
Znajdujemy się w epoce, kiedy dla hodowli
padną wszelkie tamy, które dotąd hamowały
jej wznoszenie się do doskonałości.
Zasada autokratycznego kierownictwa mu
si być zasadą każdej krajowej hodowli. Róż
nice zapatrywań i zdań w związkach i ko
misjach, w mniejszych i większych organi
zacjach, z głosowaniami i rezolucjami więk-

szóści, nie mogły dotychczas prowadzić nas
tam, dokąd powieść może uznana powaga po
jedynczych utalentowanych kierowników.
Dotychczas znaczna większość znajdowa
ła bardzo naturalnem, że o kierunku i środ
kach w hodowli decydowali nie ci, którzy
posiadali wysoką wiedzę i umiejętność, lecz
masa, która do tego zadania nie dorosła. Je
śli mimo to zdołaliśmy postawić naszą ho
dowlę na tak wysokim poziomie, to tylko dro
gą współzawodnictwa poszczególnych wybit
nych jednostek, zwalczających z poświęce
niem istniejące przeszkody, oraz przez usta
lone i trafne ujęcie sprawy przez czynniki
państwowe, a przedewszystkiem przez za
rząd stadnin. Lecz i te czynniki, posiada
jące kierowników, zależnych od danych wa
runków i partyj politycznych, zmuszone były
do ustępstw i zgadzania się na różne zmiany
w planie hodowlanym. Poszczególny poseł
parlamentu, usprawiedliwiając się swym wy
borcom, przeprowadzał w sejmie bezsensow
ne wnioski i żądania, godzące w kierunek
hodowli. Parlamentaryzm uczynił wiele szko
dy hodowli niemieckiej.
Ten tylko nadaje się na kierownika, kto
potrafi poznać istotę rzeczy, kto bierze pod
uwagę wszelkie spostrzeżenia, uchwały i po
stanowienia innych, oparte na doświadcze
niu. Właśnie w hodowli koni, gdzie wiefcuiście panować będą różne zastrzeżenia i wąt
pliwości, kierownik nigdy nie pominie in
stancji doradczej i zdania doświadczonych.
Lecz ostateczne i decydujące postanowienia
zależne będą tylko od niego.
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Uporządkowana hodowla nie może odtąd
ulegać wstrząsom i narażać się ma niebez
pieczeństwo dla osobistych korzyści poszcze
gólnych osób lub grup.
Niedopuszczalne np. będą takty, że w da
nym okręgu, hodującym konia szlachetnego,
zmienia się go po 5 latach na zimnokrwiste
go, gdyż takie wymagania stawiała pewna
grupa osób. A po następnych pięciu latach
wraca się do konia gorącokrwistego, gdyż
tego znów wymagała inna grupa. Lub też, co
jest jeszcze gorsze, wprowadza się bezplanową krzyżówkę i ustanawia się, dajmy na
to w ciągu 30 lat, rekord w użyciu ogierów
sześciu różnorodnych ras.
W każdym kraju lub jego części winny
być uszanowane miejscowe rasy koni, po
wstałe zdawna ze ^kombinowanych warun
ków miejscowej gleby i klimatu i silnie z tą
glebą związane.
Niemcy posiadają stare rasy, odznacza
jące się samodzielnością, t. j. zdolnością do
zachowania i uzupełniania się bez pomocy
obcych krwi. Rasy wprowadzane z zewnątrz,
wymagają wciąż dopływu obcej krwi i bar
dzo trudno się przyjmują na nowym grun
cie. Pewne gospodarcze względy wymagać
mogą nieraz wprowadzenia ras zagranicz
nych, które przez długie czasy pozostaną
jako obce ciało w miejscowej hodowli.
Co do dwuch zasad powodzenia w krajo
wej hodowli koni panuje zupełne zrozumie
nie. Muszą one być przyjęte i uznane na
zawsze:
1. Tylko chów w czystości (ReinZucht)
daje proporcjonalność, wyrównanie i zapew
nia powodzenie;
2. Chów w czystości danej rasy winien
rozprzestrzeniać się na możliwie największy
okręg. Powołuję się, jako na dowody, na
hodowlę w prowincji reńskiej w odniesieniu
do krwi zimnej, i na prowincję Hannover co
do krwi szlachetnej. Te dwie hodowle i in
ne, im podobne, są silnie i niewzruszenie
skonsolidowane.
Jest, rzecz prosta, możliwe, że w jednym
i tym samym okręgu mogą istnieć obok sie
bie dwie różne rasy, oczywiście bez krzyżo
wania. Wskażę tu Westfaję, gdz:e klacz
zimnokrwista pokrywana jest tyko ogierem
tejże rasy, a klacz szlachetna tylko ogierem
gorącokr wistym. Taka podzielona miejsco
wa hodowla ma uzasadnienie, gdyż rasy te
chowane są w czystości. Ale lepiej jest, je
śli w danym okręgu panuje jedna tylko rasa,
gdyż wtedy unika się różnic w zapatrywa
niach, pokus co do inowacji i zapewnia się,
spokój, niezbędny przy każdem tworzeniu.
Rozważając zagadnienie krajowej hodo
wli koni musimy poruszyć ujemną jej stronę,
mianowicie krzyżowanie. Dążenie do krzyżo
wania między sobą dwóch ias zachodnich
ciężkich lub dwóch ras szlachetnych pojawia
się wtedy, jeśli chów danej rasy w czystości
nie daje w swej produkcji tego, czego wy
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maga zapotrzebowanie, t. j. typu, formy, ka
libru, ruchu i t. d., w stopniu doskonałości.
Wiemy, że nietydko w Niemczech, lecz i w
innych krajach krzyżowanie bywa szeroko
stosowane. Wielu twierdzi, że wszystkie ra
sy biorą początek swój ze skrzyżowania. No
wą rasę może zapoczątkować jedynie poje
dynczy utalentowany hodowca, nigdy zaś
krzyżówka, która prowadzona przez masy ho
dowców nie może dać dodatnich wyników dla
miejscowej hodowli. O ile krzyżówka nie
jest poprowadzona planowo i nie podlega
ciągłej bardzo surowej kontroli, to niechyb
nie kończy się chaosem i obniżeniem gatunku
w masie, skąd tylko przypadkowo wyłonić
się mogą udane osobniki. Przewodnią zasa
dą miejscowej hodowli musi być tworzenie
zwierząt o wyrównanym, dobrym typie. Cel
osiągnięty zostaje wtedy, jeśli każdy pro
dukt jest wartościowy.
Pragnąłbym zatem nasze rasy tak pocią
gowe ciężkie, jak i szlachetne doprowadzić
do takiej doskonałości, któraby wyłączała
potrzebę krzyżowań. W wielu pruskich okrę
gach kwestja ta już została rozwiązana.
Może się zdarzyć, że zajdzie potrzeba
zmiany istniejącej rasy, jako nie odpowia
dającej potrzebom gospodarczym, za pomocą
krzyżówki „wypierającej" (VerdrängungsKreuzung) , kiedy klacze pierwszej generacji
oraz następne pokrywa się tylko ogierami
rasy, mającej być wprowadzoną. Przy la
kiem postępowaniu możemy z całą jasnością
wskazać na rozszczepienia (Ausspaltungen)
według zasad mendelizmu, na pojawianie się
w następujących pokoleniach takich osobni
ków, które są odbiciem niepożądanego typu.
Temu możemy zaradzić jedynie przez używa
nie takich ogierów, które posiadają wspól
ne sobie prądy krwi. Musimy stosować chów
w bliskiem pokrewieństwie osobników o no
wej krwi, aby otrzymywać jednolitą masę,
dziedziczącą się, z wyłączeniem rozszcze
pień.
Możnaby, jeśli zajdzie konieczność go
spodarcza (wymagania gospodarcze są zmien
ne i hodowca zmuszony jest do przeobraża
nia swego modelu, o ile pragnie nie być po
bitym przez konkurencję), przeznaczać pro
dukty pierwszej krzyżówki tylko dla celów
użytkowych, a nie do hodowli. Nie wolno
dalej z nich wyhodowywać. W ten sposób
zapobiega się przemieszaniu i zmusza s'ę ho
dowcę do utrzymania w czystości rdzennej
rasy.
Pragnąłbym utwierdzić zasadę: o ile
chodzi o szersze masy, zmieniamy cechy ko
nia w dotychczasowej hodowli w czystości
rasy prędzej przez odpowiedni wybór (se
lekcja), niż przez krzyżowawe. Jest ono w
skutkach zawsze niepewne, tymczasem przez
właściwy wybór w danej czystej rasie pręd
ko można typ pogrubić, powiększyć lub po
mniejszyć wzrost, pogłębić i rozwinąć ożebrowanie. Tu wykaże się planowe postępo
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wanie hodowcy, a nie przypadek krzyżówki,
w osiąganiu zamierzonego celu.
Proszę mi nie mówić o powodzeniu krzy
żowań w Irland) i. Irlandzka hodowla kwit
nie tam, gdzie prowadzona jest w czystości
rasy. Gdzie stosowana jest krzyżówka, po
dlega ona przypadkowości wszystkich krzy
żowań; daje pewną ilość udanych produk
tów, lecz także wiele materjalu malowartościowego. Przytem zaś irlandzka gleba, ła
godny klimat, całoroczne zielone pastwiska
wpływają nadwyraz dodatnio na harmonijny
rozwój konia, co też powoduje wyrównanie
form i typu. W Irlandji formują konia Wa
runki gleby i klimatu. W Niemczech zaś roz
waga i praca hodowcy. Powtarzam, że krzy
żowanie może przynieść korzyść w rękach
poszczególnego., utalentowanego:, prywatne
go hodowcy, ale nie wolno krzyżówki stoso
wać jako zasady ogólnej w miejscowej ho
dowli gdyż nie może ona dać trwałości w
typie. Utrwalenie typu, proporcjonalność
form i wyrównanie jest wszystkiem w krajo
wej hodowli.
Temat krzyżowania jest straszakiem, gdyż
pojęcia o niem w szerokich masach hodow
ców są zupełn-e mętne, i nie daje się wyczer
pać w dyskusjach i rozprawach, skoro się go
tylko poruszy.
Musimy być też przeciwni krzyżowaniu,
gdyż niszczy, rozszczepia i rujnuje cenne
rdzenne rody żeńskie, zrośnięte z miejscową
glebą. Cala silą hodowli koni mieści się w
starych, czystych rodach klaczy. One wła
śnie są najpoważniejszym i decydującym
czynnikiem w każdej hodowli. Kto je ni
szczy powinien być oddany pod sąd hodo
wlany. Wskazuję na trakeńskie dwustulet
nie rod> żeńskie, które w swych zaletach i
wadach przebijają się silniej od ogiera, o ile
tenże nie posiada silnej indywidualności,
stwierdzonej przez stulecia. Ciągłość hodo
wli utrzymuje się z łatwością przy posiada
niu pierwszorzędnych starych rodów żeń
skich, chowanych w czystości rasy. Te rody,
jeśli się talk można wyrazić, same utrzymują
rasę, a ogier jest do pewnego stopnia tylko
mechanicznym łącznikiem dla podtrzymania
gatunku. Mogłem wielokrotnie stwierdzić,
że dla klaczy starego, czystego rodu. ogier
średniej wartości nie jest szkodliwy, gdyż
najpewniej klacz oddaje pożądany ustalony
model w potomstwie. Przy jednolitej sile
dziedziczenia się u klaczy starych rodów,
trudno jest wykorzenić usterki i wady w ich
bydowie przez łączenie ich z pierwszorzęd
nymi ogierami. Właściwości klaczy powta
rzają się zawsze w potomstwie. Wyplenie
nie wad szkieletu i form u klaczy daje się
uskutecznić jedynie przez eliminowanie ich z
hodowli, o ile nie mamy szczęścia otrzyma
nia takiego ogiera, który się silniej przebija
niż klacz. Powodzenie zależy od tego, aby
pozostawić dla hodowli najlepsze młode kla
cze, inaczej hodowla przeobrazi się w becz
kę bez dna. Najlepsze żeńskie źrebięta win
ny być prem j o wane i przeznaczane do ho
dowli. Sprzedaż ich winna być karana.

744
Chów w pokrewieństwie, stosownie do
warunków i rodzaju osobników, — bliższy
lub dalszy, musi być stosowany dla otrzy
mania wyrównanego typa w swych formach
i gatunku. Chów taki, przy zadawalniającej wartości, łączonych osobników, zapew
nia równe i silne dziedziczenie istniejących
cech. Tylko chowem w pokrewieństwie moż
na szybko osiągnąć w danej czystej rasie ta
kie wyrównanie typu, że jeden koń jest naj
zupełniej podobny do drugiego.
Jest rzeczą niezmiernie trudną uświado
mienie szerokich mas hodowców co do za
sad wychowu. Jak tu sobie poradzić? Jak
pouczyć ich, że dwie trzecie ogólnego roz
woju konia przypada na pierwszy rok jego
życia, i że w tym okresie musi być on in
tensywnie żywiony. Można żywić dobrze i
jednocześnie tanio. Można żywić obficie i
jednocześnie wpadać w błąd. Daje się np.
źrebięciu rasy szlachetnej podczas pierw
szego roku, przy kilku funtach owsa, je
szcze do 10 f. wysokoprocentowej białkowej
paszy, i siana ad libitum.
To prowadzi do zatrucia organizmu biał
kiem, do produkcji wielkich, przerośniętych
koni z miękką kością, z opojami, do zatrace
nia typu i zdolności do chodów.
W ostatnich latach nauka wykazała, że
po za owsem, sianem i pastwiskiem mamy
do rozporządzenia wiele nieznanych jeszcze
a tanich artykułów żywności dla koni. Jed
nak w hodowli konia szlachetnego pozosta
wałbym przy owsie, sianie i pastwisku z, do
datkiem do dwóch funtów paszy, z wysoką
zawartością białka. Przy lakiem żywieniu
otrzymamy normalną miarę rozwoju i mocną
kość. Ten system stosowany jest w Trakehnach, gdzie nie dodaje się więcej jak 2 fun
ty paszy białkowej, Spasanie koniezyska da
je też nadzwyczajne rezultaty. Kto przetrzy
muje jak najdłużej swe konie na pastwisku,
ale dobrem pastwisku, u tego rozwijają się
one doskonale. Konie takie są wogóle łatwe
do wyżywienia (leichtfüttrig).
Na fermie Bockelholm w Szlezwigu wi
działem nadzwyczajnie wyrośnięte konie po
ciągowe ciężkie, które cały rok przebywały
na pastwisku i otrzymywały paszę treściwą
tylko w pierwszym roku, i to w ilości 6 fun
tów, w tern po 2 f. owsa, śrutowanej soji i
lnianych makuchów. Pastwisko (tylko dobre)
jest cudownym środkiem w hodowli; daje
harmonijne formy, zdrowie, wytrzymałość
dobrą mechanikę, jednocześnie wstrzymuje
nadmierny wzrost lub zapobiega karłowa
tości.
Przy tendencji pogrubiania, tej trosce w
hodowli wszystkich typów, zawsze groził nam
przerost w postaci wielkich, wąskich koni.
Jest to skutk'em przekarmiania koni niewłaściwemi paszami, przy braku pastwisk.
Niezbędne jest potanienie wychowu; ta
nio ale dobrze, aby wychować twardego ko
nia, którego produkcja mogłaby się opłacać.
Musimy stworzyć konia taniego, wytrzymu
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jącego konkurencję motoru. Ogólne dzis ejsze warunki gospodarcze wyłączają wysoką
przeciętną cenę konia, ale przy obecnej ryn
kowej cenie hodowca wyjdzie na swoje, je
śli umie konia wychować. Hodowcy koni ro
boczych ciężkich poczynili w te! dziedzinie
ogromne postępy i założyli podwaliny ra
cjonalnych metod wychowu. Natomiast pró
by wytwarzania jaknajroślejszych i najcięż
szych koni tego typu za pomocą zadawania
wielkich ilości pasz treściwych przy za ma
tem stosowaniu pastwisk, — prowadziły do
niebezpieczeństwa zatrucia organizmu biał
kiem i do rachityzmu. Toż samo stosuje się
i do hodowli szlachetnego konia.
Właściwie, tajemnice otrzymywania do
brych form i podwyższonej zdatności są wia
dome, chodzi tylko, aby, dla dobra po
wszechnego, wszyscy hodowcy je znali.
Główną troską w każdej hodowli koni
musi być niedopuszczanie w niej nieodpo
wiednich osobników zarodowych.
Państwo wybiera starannie ogiery, roz
stawiane następnie dla miejscowe! hodowli.
Omyłki przy tern są nieuniknione. Ogiery
własności prywatnej podlegają zakwalifiko
waniu przez komisje licencyjne. Ale na każ
dym kroku trafia się bieda, co bywa też przy
wnoszeniu klaczy do studbuków. Komisyj
licencyjnych jest za wiele, wskutek czego
jednolitość w poglądach nie może być zacho
waną i niestety, komisje zamiast wyróżniać
tylko to, co jest najlepsze, zbyt skłonne są
do różnych ustępstw.
Dla tego pragnąłbym, aby dla każdej pro
wincji lub okręgu był wyznaczony tylko je
den fachowiec, który mógłby, w razie po
trzeby, dobierać sobie pomocnika. Ideałem
moim jest, aby wszystkie ogiery w Prusach
licencjonował jeden człowiek.
Musimy i to osiągnąć, aby licencjonowa
ne były także i te ogiery, które służą wy
łącznie do pokrywania klaczy swego właści
ciela, gdyż napewno kryją one i inne klacze.
Poprawianie miejscowej hodowli może mieć
miejsce tylko wtedy jeśli do rozpłodu uży
wane będą wyłącznie ogiery licencjonowa
ne, bez względu na to, czyją są własnoścą.
Nigdy nie mogłem zrozumieć dlaczego
komisje licencjonujące tak pobłażliwie trak
tują kwestją kopyt. Niepojętem jest, jak
dalece nie zwracano uwagi nu ogólną budowę
konia i jego mechanikę. Także n'e zajmowa
ły się komisje stępem konia, który jest
sprawdzianem innych chodów.
Do istoty krajowej hodowli należą próby
dzielności, którym powinien podlegać każdy
koń. Tej tezie przeciwstawia się okolicz
ność, że w naszych warunkach, klacz matka
pracuje w gospodarstwie i z tego tytułu siłą
rzeczy podlega ciężkim próbom. To jednak
nie wystarcza; powinna ona być wypróbowa
na w trudniejszym egzaminie, abyśmy mogli
z całą pewnością określić jej wartość, wy
trzymałość i gatunek. Codzienna praca kla
czy wykazuje dostatecznie jej zalety, lecz
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chodzi o stwierdzenie jej specjalnie wysokiej
wartości, jako matki, przekazującej swe do
datnie właściwości potomstwu. Takie kryterjum dadzą nam właśnie próby dzielności.
Rodzaj tych prób dla różnych ras jest
kwest ją oddzielną i nie mieści się w ramach
mego odczytu. Jestem jednak zdania, aby
wprowadzić dla całej niemieckiej hodowli
jedną ogólną księgą stadną wyczynów (Leistungs-Stutbuch) na wzór takiej, jaką zapo
czątkował pomorski związek hodowli konia
szlachetnego. W żadnym zaś razie nie uży
wałbym ogierów, które nie przeszły tych lub
innych prób na zdrowie, mechanikę, nerwy
i wytrzymałość. Musimy dojść do tego, aby
posiadać reproduktory, pochodzące wyłącz
nie od wypróbowanych matek. Przedewszystkiem musimy wymagać, aby w hodowli ko
nia szlachetnego używane były tylko ogie
ry, odpowiadające wysokiemu pojęciu konia
wierzchowego. Jestem przekonany, że pro
dukty naszej hodowli konia szlachetnego bę
dą tak wewnątrz, jak i zagranicą, daleko
więcej cenione, jeśli nabywcy będą wiedzie
li, że te walory, jakie posiada dany koń,
posiadali już, w stopniu doskonałości, tak
że jego rodzice. Będziemy dążyć do sto
sowania tej koncepcji także w hodowli ko
nia pociągowego ciężkiego.
Niemieccy hodowcy winni przestrzegać
jedności w swych szeregach co do znaczenia
i ważności konia i przeciwstawiać się moto
ryzacji w swych gospodarstwach. Jak obec
ny wiek mechanizacji przemysłu sprowadził
bezrobocie i nędzę w szerokich masach lud
ności, tak motoryzacja w rolnictwie, za nielicznemi wyjątkami, wywołała biedę u rol
nika, produkującego środki żywności i tylko
podrożyła ogólną produkcję.
Istota krajowej hodowli koni uwypukli
się w swem znaczeniu, treści i oddziaływa
niu, jeśli usuniemy z jej organizacji wszelkie
zaciemniające czynniki i wprowadzimy urzą
dzenia proste i jasne, ogólnie dostępne. Łą
czenie się hodowców w związki i stowarzy
szenia pozostanie, rzecz prosta, nadal, gdyż
inaczej niemożliwa byłaby potrzebna odpo
wiednia produkcja i regulowany zbyt. Ale
nieszczęsne niesnaski i nieporozumienia w
organizacjach muszą ustąpić i wszelkie dy
rektywy oraz rozporządzenia winny pocho
dzić z jednej centrali, z jednego mózgu i
podane jasno i wyraźnie, w sposób możli
wie szybki, do wykonania. Taka nowa orga
nizacja jest zadaniem fachowo-techniezne;
władzy, w'ęc dla Prus zadaniem pruskiego
zarządu stadnin państwowych.
Niezbędne uregulowanie wszystkich zja
wisk, scalenie sił, najwyższe nasilenie czy
nów, wyłączenie błędnych dróg, zmuszenie
hodowców do racjonalnego dzielenia s ę na
grupy i do zwartego marszu naprzód, krót
ko mówiąc sanację w hodowli koni, spo
wodują w przyszłości jedynie obowiązujące
„nowe państwowe prawo hodowli koni“.
Z niem. przeł. Chodowiecki mjr.
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Gordon Richards—Fred Archer
Zwycięstw
Jazd
Rok
Gordon Richards pobił rekord Fred Archer a z 'roku
5 (chorował długo
53
1926
1885 ■— 246 jazd zwycięskich w ciągu roku. Obecnie może on
164
1927
771
wykazać się sumą 259 zwycięstw i ciągle odsuwa się jeszcze
148
1928
863
od rekordu ustanowionego 48 lat temu.
135
777
1929
Rekordy zostają dzisiaj ustanowione — a jutro padają, ale
128
832
1930
rekord, który Gordon Richards pobił, istniał od 48 lat niepobity
145
899
1931
i dlatego zrozumiałe jest ogromne zainteresowanie ogółu tym jego
190
945
1932
wspaniałym sukcesem.
259
975
1933
Byliśmy nieraz świadkami podziwu i hołdu wyrażanego w słowie
piśmie, różnym znakomitościom spor
Suma zwycięskich jazd przdkrotowym, rekordzistom, zwycięzcom oczyła imponującą cyfrę 1400. W jed
limpijskim i t. p., ale to wszystko by
nym roku Richards musiał podzielić
ło cichym szeptem w porównaniu z
honory szampionatu z Elliott'em, z
tern, co się działo w prasie angiel
którym był „głowa w głowę", zaś w
skiej, kiedy padał rekord Fred Arinnym roku F. Fox pobił go o 1
chera — pobity przez bożyszcze entu
punkt.
zjastów wyścigowych, Gordon Ri
chardsa.
Z większych wyścigów — wygrał
Na ustach wszystkich był tylko
Richards dotychczas:
Gordon Richards, dzień w dzień tyl
St. Leger: 1930 Singapore.
ko o nim mówili, o nim pisali, o ży
Oaks: 1930 Rose of England.
ciu jego prywatnem i o karjerze wy
ścigowej.
Jockey Club Stakes: 1933 TaiKról angielski, pierwszy sports
Yang.
man na świecie, polecił wysłać do nie
Doncaster Cup: 1931 Singapore,
go, po ustanowieniu nowego rekordu,
1932 Foxhunt er, 1933 Colorado Kid.
natychmiast następującą depeszę:
Goodwood Cup: 1932 Rrulette.
„I am commanded by the King
Middle
Park Stakes: 1933 Medie
to express to you His Majestys hearty
val Knight.
congratulations on winning you 247th
Champion Stakes: 1932 Camerorace, and by this splendid achievement
nian.
establishing a record in the annals of
racing in this country.—Clive Wigram".
Royal Hunt Cup: 1931 Grand Sa
Król w piękny sposób dał wy
lute.
raz temu, jak oceniać trzeba wytrwa
City and Suburban: 1930 Lucky
łość i wolę zwycięstwa w każdej dzie
Tor.
dzinie pracy ludzkiej. A praca w dzie
National Breeders Produce Sta
dzinie hodowli i wyścigów w Anglji,
kes: 1927 Flamingo, 1932 Myrobella,
zajmuje stanowisko poczesne — jest
1933 Colombo.
pełną powagi w zrozumieniu swej
Gordon Richards.
Jak można scharakteryzować
Foto: Le Sport Universel illustre—Paryż.
roli w gospodarstwie kraju i zgo
techniczną
stronę jego jazdy?
dna z tradycją. Tradycja istnieje
Bardzo
krótkie
strzemiona,
a
długie
cugle.
Ponieważ ma do tego
tylko u narodów wielkich. .. Gordon był przedmiotem licznych
bardzo krótkie nogi, dlatego nazwaliśmy go uprzednio mistrzem rów
i gorących owacji, w czasie których tylko jeden człowiek pozo
nowagi — tern większym, że w wyjątkowych tylko wypad
stał spokojnym, poważnym, a tym był., . żokej Gordon
kach koń wyłamuje mu czy choćby zbacza z linji prostej. Tu
Richards, mały fenomen, znawca tajników możliwości koń
tkwi część jego zwycięstw. Cechą charakterystyczną jego jazdy
skich, mistrz równowagi, duch walki i zwycięstwa, człowiek o ak
jest: nie podejmować decydującej walki przed zapewnieniem so
samitnych a silnych rękach i wielkiej woli.
bie dobrego przejścia i należytej pozycji. Znaczy to: nie finiszo
Zaczął on jeździć w roku 1920, a pierwsze zwycięstwo odwać na chybił trafił. Bata używa rzadko, krótkiemi tylko serjaniósł 21 marca 1921 r. na Gay Lord. Od tej pory Gordon byl
mi. Siła rąk, mimo małego wzrostu, olbrzymia. Wielka odwaga
siedmiokrotnie champion'em i karjera jeździecka jego przedstawia
i dużo serca w walce, kolosalnie zimna krew przy wydostawa
się, jak następuje:
niu się z trudnych pozycji. I jeszcze: wiara we własne siły i wia
Rok
Jazd
Zwycięstw
ra w zwycięstwo.
A wreszcie: kondycja fizyczna; człowiek, który potrafi w ro
47
1921
5
ku
przejechać
1000 wyścigów — musi prowadzić niebyłejaki tryb
1922
72
5
życia, ćwiczyć się rozumnie, aby nie zawiodły mięśnie, nie za
1923
324
49
wiodło serce i oddech. A wyścig płaski — to dużo cięższa rzecz
1924
517
61
1925
niż nie jeden raid!
730
118
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Procent jego zwycięstw nie jest tak wysoki jak Ar eher'a:
w tym roku osiągnął on wyjątkowo wysoki % wyrażający się cy
frą 27; częściej zbliża się jednak do 20%, a w niektórych latach
nie przekraczał 16%.
Redaktor artykułów wstępnych londyńskiego ,,Sporting Life“
Mr. Meyrick Good pisze o sposobie jazdy Richardsa: „Pozwala on
przedewszystkiem koniowi pozbierać się i dopiero, kiedy koń jest
w zupełnej równowadze, podporządkowuje go swej woli; po mi
strzowsku włada szpicrutą. Finiszuje zupełnie wolnemi cugla
mi. Jeździ na strzemionach bardzo
krótkich, których rzemień ma wogóle tylko 3 dziurki — ale też nie na
leży zapominać, że Richards jest sam
bardzo mały. Uważam Richardsa za
większego jeźdźca od Archera, jest on
wogóle cudownem zjawiskiem".
Koledzy żokeja mówią o nim:
„He is a grand little fellow", a znany
żokej M. Beary określił trafnie przy
czynę sukcesów G. Richardsa trzema
słowami: „Courage, confidence and
condition".
Wspaniała karjera jeździecka zo
stała w tym roku ukoronowana. Skro
mny, zawsze zadowolony, prostolinij
ny i uczciwy człowiek, który konia do
siada tylko po to, by zwyciężyć, któ
ry powierzoną mu szansę każdego ko
nia aż do samego celownika broni —
oto obraz nowego championa żokei
świata.
I jeszcze jedną cechę, charakte
ryzującą „morale" G. Richards’a trze
ba podkreślić: jest nią prawdziwa i nie
robiona skromność i brak tego co na
zywa się „zachowaniem primadonny
kapryśnej". Posłuchajmy co mó
wił Gordon w Liverpool'« gdy w
loży prywatnej lorda Derby winszowano mu sukcesu: „Zapewne
zrobiłem wielki wysiłek, aby osiągnąć cel, który sobie z wielką
ambicją postawiłem. Ale nie dokonałbym tego gdybym nie jeź
dził na dobrych koniach i prócz tego na koniach fit, należycie
wytrenowanych. Dlatego wiem ile mego powodzenia zawdzię
czam trenerom, na koniach których jeździłem". A dalej: „Archer
jednak mógł się poszczycić większymi rezultatami — wygrał on

pięć Derby i wieleż klasycznych wyścigów, gdy ja Derby dotąd
wygrać nie mogłem, a klasycznych zwycięzców mam na rozkła
dzie tylko dwóch — Singapore (L) i Rose of England (Oj".
Dodać jeszcze trzeba, że w życiu codziennem cechują go
dwie namiętności: miłość rodziny (żona i 2 synków) oraz hodowla
gołębi, których jest zapalonym zwolennikiem i hodowcą.
*

*

*

Trudno powiedzieć, kto jest większym mistrzem: Archer czy
Gordon Richards? Inne są czasy, in
ny sposób jazdy, inna konkurencja,
ale sądzę, że ciekawe będzie porów
nać karjerę jeździecką tych dwóch
ludzi, którzy przeszli do historji turfu.
Gdy sztuka Gordona jest naby
ta, talent Freda Archera mógł być
odziedziczony, gdyż ojciec jego był
też żokejem, a mianowicie przeszko
dowym i wygrał nawet Grand Natio
nal. Gordon jest maleńki i bardzo
lekki, a Fred był długi choć cienki i
miał całe życie trudności z wagą.
(Miał on u siebie łaźnię turecką w
domu i był twórcą pewnej mikstury
na przeczyszczenie, o której powie
dział znany w Angliji gentlemanrider,
dziś jeden z najstarszych i najlepszych
trenerów: „powiadam wam, że mik
stura Archer'a zrobiona być może
tylko z dynamitu!"). F. Archer jeź
dził na długich strzemionach, Gordon
— na „trzeciej dziurce" w popręgu.
Współczesny champion wygrał
tylko 2 wyścigi klasyczne, gdy Ar
cher mógł wykazać następujący
mi classics: 5 Derby, 4 Oaks,
St. Leger, 4 dwa tys. Gwinei,
2 — tysiąc gwinei. A pozatem:
7 razy Yorkshire Oaks, 7 razy Champagne St., 8 razy Clearwell St.,
6 — Richmond St., 5 — Dewhurst PL, 3 — Middle Park PI, i t. d-,
nie mówiąc o trzykrotnem zwycięstwie w Grand Prix de Paris. I te
go rekordu nie pobije nikt — nikt, nawet Gordon Richards, choć
by pojeździł jeszcze 10 czy 15 lat. Także bardzo ciężko będzie
pobić procent zwycięskich jazd Archer'a: w r. 1885 wyrażał się
cyfrą 36, co przy tak dużej ilości jazd wydaje się nieosiągalne

Gordon Richards, champion żokieji świata, gości swych kolegów w Manchester.
Foto: Sporting and Dramatic—Londyn.
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dla czasów dzisiejszych. Ludzie, którzy patrzyli na karjerę
F. Archer'a tak piszą o nim: „Z chwilą, kiedy Fred dosiadł konia,
stawał się nierozdzielną jego częścią; Archer nie skracał ani nie
przydłużał strzemion — i szli razem, koń i jeździec, w kompletnem

własnym koniu, ale i o koniach współzawodników; nikt tak zna
komicie nie oceniał innych żokejów, jak on. Na finiszu
nie był to najsilniejszy ze współczesnych mu żokejów; finiszo
wał, podobnie jak G. Richards na długim cuglu i koń mu nie
uciekał w bok, lecz zwyciężał on wtedy nie sztuką, ale nadludzką
,,djabelską" energją. Energja ta miała być zdumiewająca i nikt
nie sądził, że może ją wydać tak nikła postawa Archera. Deter
minacja jego w walce była wprost niewiarogodna. Można by setki
stron zapisać jego powiedzeniami, opowieściami o różnych jego
wyścigach, walkach i przejściach życiowych, które wyrzeźbiły za
wsze melancholijny wyraz twarzy i charakter, lecz na to nie
miejsce tutaj. Musiał cierpieć ciężko, skoro nie mógł pogodzić
się z życiem i sam sobie życie odebrał.
Przebieg jego karjery żokiejsfciej przytaczamy poniżej;

Fred Archer.
Foto: Sporting and Dramatic—Londyn.

wzajemnem zaufaniu“. Fred miał też cudowne ręce, a przytem
niewiarogodną intuicję co do charakteru i wartości konia: gdy go
dosiadł, wiedział już co trzeba, żeby z niego maximum i optimum
wydobyć. W wyścigu wiedział on wszystko nie tylko o swoim

W pole z chartami
Charty wzięte na smycz, skomlą podniecone, to nastawiają,
to kładą po sobie ruchliwe uszy. Hołoteckie psy słynne są na
calem Podolu. Zachwycają oczy pięknością swych kształtów, ich
głębokie piersi nie boją się zawrotnego tempa i nie zbraknie im
w gonitwie oddechu. Ich muskularne ciała wstrząsają dreszcze
zniecierpliwienia. Roman z siwego broniaka utrzymuje ład mię
dzy niemi. Ruszamy mglistym rankiem na pierwszą gonitwę. Z ko
ni najbardziej urodny jest gniady „Eros“ — Inki. Mocny, świetnie
związany, dobrej miary wałach, po orjentalnych przodkach odzie
dziczył suchość nóg i śliczny łeb, o szeroko rozwartych nozdrzach,
i błyszczącem wypukłem oku. Syn Wily Attorney‘a, kasztanowa
ty Cow-boy ma pono reproduktorskie zalety, kościsty, silny, stę
puje ospale. Zato „Ten", z wysoką krwią, odziedziczył i nerwy,
niecierpliwi go stęp i sierć na szyi ma wilgną od potu.
0 idącym podemną potężnym kasztanie nic nie wiem nad
to, że w kłusie „wytrząsa duszę", za to w galopie śmiało staje w
szranki z folblutami. Na podjezdkach jadą dwaj chłopcy dziesię
ciolatki i Iwaś na zaprzęgowym karoszu.
Rozciągamy się w linję na podorywie, Roman jedzie pośrod
ku z psami.

Rok

Jazd

Zwycięst'

1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886

15
40
180
422
530
605
662
602
610
570
362
532
564
631
577
667
513

2
3
27
107
147
172
207
218
229
197

232
241
246
170

Razem 8046

2747

120

219
210

Archer nigdy nie wygrał Ascot Gold Cup w Ascot, Goodwood Cup oraz słynnego Cambridgeshire Hep.
Sch. & W.

Przemierzamy rolę z końca w koniec, zajeżdżając kłusem to
prawem, to lewem skrzydłem na zwrocie, a zająca ani widu. Za
czyna się fachowa dyskusja, gdzie się koty ulokowały; szarak to
specjalista, gdy mokro wybiera wysokie miedze, gdy wiatr —
zaciszne dolinki, w zimna najwięcej przypada mu do gustu rola
z przyoranym nawozem. Kazio, który ma już obchodzić złote go
dy gonitw z chartami, decyduje, że na podorywie koło oziminy
będą napewno.
„One i tu są" — stwierdza Roman — „tylko dziś ciepło i
mgła, to śpią, chyba że się koniem najedzie, upatrzeć trudno,
bo jasna rola".
„Hecz-ha, hecz-ha"... na głos Kazia, przed którym na skrzy
dle wyrwał się zając, konie same rzuciły się w galop, mój kasztan
wpatrzony w pomykające charty nie potrzebuje kierowania, w kil
ku susach znosi mnie ze zbocza, przesadza szeroki rów i rwie pod
górę. Szarak, któremu długie skoki przeszkadzały przy zbiegu,
teraz odsądził się od chartów, jeszcze nierozciągniętych. Wpada
my na wzgórze, przed nami nowa kotlinka i wyniosłość... ogłupia
łe charty kręcą się, zająca ani śladu.
„To był gracz, a charty jeszcze nierozciągnięte w pierwszym
dniu" — tłómaczy Kazio niepowodzenie — „jedziemy na podorywę".

Newmarket — 26 uczestników Cambridgeshire Handicap.

Foto: Sporting and Dramatic—Londny

Wyścigi zagrcmicq
ANGLJA.
Debiutant wybitnego pochodzenia. — Sezon jesienny w Liverpool.
Jednym z najciekawszych zdarzeń ostatnich dni wyścigów
płaskich w Anglji, był rezultat Hurst T. Y, 0. Stakes (735 Ł-,
1200 mtr., dla dwulatków]. Wyścig ten wygrał debiutant Umidwar,
ogierek wybornego pochodzenia, które też przytaczamy poniżej.
Umidwar og. gn. nr. 1931 r.
U g a n d a
B a n 1 f 0 d
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Znów stępujemy, a ja się nadziwić nie mogę, jak zając, któ
rego tylko na sekundę straciłam z oczu, tak się „zapadł w zie
mię".
„Co chcesz" — wyjaśnia Inka „szczuty zając potrafi wpaść
do lisiej jamy, albo pod jakimś mostkiem tak przycupnąć, że psy
go dostać nie mogą".

Blandford jest nam dostatecznie znany. Uganda wygrała we
Francji Pr. Royal Oaks i Pr. de Dianę i wywodzi się na znakomitą
Memoir (A. L), której rodzoną siostrą jest La Fleche, matka
John o'Gaunta. Umidwar jest więc inbreed na te dwie siostry,
imiona których są zresztą rozstawione w rodowodzie daleko.
Uganda dała już; Udaipur (Oaks, Coronation St. w 1932 r.), Ukrania‘ę (Pr. de Diane), Ut Majeur (Cesarewitch St., Derby Cup),
wreszcie kl. Una, która w r. b. zwyciężyła sizybką Dorigen w
Lingfield Spring St. —• Umidwar będzie więc interesującym trzy
latkiem, tembar dziej, że w wyścigu wcale nie robił wrażenia debiu
tanta. Ciekawym zbiegiem okoliczności w roku zeszłym ten wy
ścig wygrany był również przez konia, który pierwszy raz w ży
ciu wyszedł publicznie na tor, a mianowicie przez Statesman s,
który zajął w tegorocznem Derby w Epsom trzecie miejsce.
Z końcowych meeting‘ów, które jeszcze odbywają się poza
Newmarket — największe znaczenie mają wyścigi w Liverpool,
które dały następujące rezultaty w ważniejszych gonitwach:
Liverpool St, Leger (Ł. 1015, 2800 mtr.): 1. Attwood pc
Hurstwood i Foliation po Tracery, 2. Tavern (wał.). 3. Young

Kazio, jak smakosz wytrawny, jeszcze raz przeżywa cały bieg
i rzeźbi jego szczegóły, każdy ruch chartów ma dla niego urok
i pełnię wyrazu. „Setki gonitw widziałem“ — mówi — „a każda
jest inna i odmiennie ciekawa",
Ruszamy zwolna,

Kasztan zrywa się do galopu, to z pod niego poszedł kot i
koń go pierwszy zobaczył, ja ze wzruszenia zapominam o zawo
łaniu, chłopcy wrzeszczą „zając, zając", Roman charty puścił, zie
mia bryzga z pod kopyt, równe pole pozwala śledzić całą grę.
Wyciągnięty szarak sunie jakby nad ziemią, za nim charty, „Soko
lik" zaczyna dochodzić, zając w bok się rzucił, pierwszy pęd zła
many, teraz psy kolejno dają obroty; wydaje się, że podają sobie
szarą piłkę. Hamujemy rozpędzone konie, bo prawie pod nogi
wpadają nam skłębione charty i zając. „Czorcik" już chwytał za
nogę, i machnął w rozpędzie potężnego kozła, nagle krótki bek —
to „Sokolik" skończył grę.
„Harap, harap"... — Roman schodzi z
Podnosi zająca i troczy do siodła, jeszcze
rozgorączkowane psy. Czekamy chwilę aż
we jęzory i wyrażą tern gotowość na dalsze
pieściwie „Sokolika".

konia i odpędza psy.
go próbują chwycić
psy pochowają różo
biegi. Roman klepie

Z polowań w dobrach hr. de Vibraye w Herbault (Francja).
Foto: Keystone—Paryż.
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ciete d‘Encouragement pour 1‘Amelioration des Races de chevaux en France — po 5 nagród wartości ogólnej 50.000 fr,, a mia
nowicie:
1-a nagr.
10.000 fr.
6.000 fr.
2-a ,i
4.000 fr.
3-a „
4-a ,,
3.000 fr.
2.000 fr.
5-a ,,

Newmarket — Grupa „gwiazd” końskich: Hyperion, Scalet Tiger
I Thrapston.
Fotof Sporting and Dramatic—Londyn.

Lover, który zwycięzcy musiał dać 22 funty. Grosvenor Cup
(Ł. 830, 1.600 mtr.): 1. Alluvial (Pondoland i Sweepedeca po Swee
per) — dzielny 5-iletni ogier, który tyle razy był z miejscem w
dużych handicap'ach, zawsze surowo traktowany przez handicapera, 2. Ole King Sole (wał.). 3. Totaig. Liverpool Autumn
Foal St. dla 2 1. wygrał Woodhouse (Hurstwood i Eton Wick po
Blink), zaś Liverpool Autumn Cup (Ł. 1170) — Denbigh 4 1, ogier
po Winalot i Friar Palm po Friar Marcus, przyczem drugim był
4 1. og. Leighon, syn Gainsborough.
Derby Cup nie miał żadnego znaczenia w <r. b. — Pozostaje
do rozegrania jeszcze jeden tylko ciekawy wyścig płaski Man
chester November Hep,, o którego rezultacie dowiedzą się Sz.
Czytelnicy z telegramu,
Brown Jack.
FRANCJA.
Premiowanie ogierów. — Zakup ogierów przez Zarząd Stadnin. —
Jubileuszowy Pr. Thomas Bryon. — Ostatnie ciekawe wy
ścigi. — Johnstone zdobywa szampionat żokejów na r. 1933.
Doroczny konkurs ogierów pełnej krwi, specjalnie wskaza
nych jako reproduktory do hodowli konia półkrwi, odbył się, jak
co roku, w dwóch centralach treningowych — Maisons Laffitte
i Chantilly. Dla każdego konkursu przeznaczone było przez So-

„Hycoo, hycoo"... Inka z wypiekami na twarzy zatacza na
koniu magiczny krąg. Już zając zeń się nie wyrwie, aż się nań
wprost nie najedzie.
Nie poznaję mojej bratowej, cichej i łagodnej, w tej zapalo
nej łowczyni. Bystre i nawykłe trzeba mieć oczy, by dojrzeć w
oddalonej na parę stajań bróździe ten brunatny kłak. Charty
podniecone wołaniem, drżą i ciągną. Roman podjeżdża z niemi,
i gdy Inka rusza z okrzykiem „heczha", puszcza smycz, równo
cześnie śmiga w górę zając. Charty wmig go dochodzą, lecz wi
dać odrazu, że to stary wyga, gdyż wyrywa nad niemi „komin
kiem" i nim się opatrzyły, już jest daleko. „Heczka, heczka"...
staczamy się nadół, znów susy szalone przez rowy i miedze:
konie muszą mieć żelazne nogi, by nieść tak pewnie, płuca potęż
ne, by galop po galopie gnać całym pędem, serca gorące, by
samym prowadzić w tej gonitwie zaciekłej.
Najlepsze konie idą tuż za chartami, w tyle zostały podjezdki. Inka podnieca swego wierzchowca, dojrzała, że zając pę
dzi ku blizkiej już pasieczce, próbuje przeciąć mu drogę i w pole
nawrócić. Lecz widać ■—■ szarak, jak wszyscy potem orzekli, nie
pierwszy raz szczuty, miał jasny plan obronny ucieczki, gdyż
dwa razy mlyńca wyciąwszy, dopadł zbawczych krzaków, przed
któremi stanęły osłupiałe charty. Nim Roman dojechał, psy na
gle wbok poszły i, głuche na wołanie, dopadły stada pasących się

W Maisons Laffitte pierwszą nagr. otrzymał Jiweh (Hurry
On), drugą Shelley (Massine), trzecią Mameluck II (Van), czwar
tą Serpolet (Cerfeu'll i piątą Mon Amour III (Tapin). Konkursu
tego nie widziałem, lecz za to na drugi dzień znalazłem się w
Chantilly. Trudno wyobrazić sobie piękniejsze miejsce na ten
cel, niż część lin)i prostej między lasami Chantilly, odzianemi w
jesienne szaty o bogatych, cudownych barwach — od jasno-złotego, poprzez złoto-brunatny i brunatny do czerwonego; tor zaś —
koloru szmaragdu, mimo późnej jesieni. Na przedwstępnym prze
glądzie nie trudno mi było oznaczyć przyszłego zwycięzcę, gdyż
właściwie gust na dobrego konia wszędzie na świecie jest jedna
kowy. Komisja w składzie pp. Hocquart de Turtot, bar. Lejeune
i de St. Palais, przejrzała w stępie, kłusie i galopie pod siodłem,
a później w ręku, 10 ogierów pełnej krwi. Pierwszą nagr. otrzy
mał 4 1. Sigiri po Bruleur — bardzo harmonijny i piękny ogier,
rasowy, któremu jedynie możnaby zarzucić drobiazg w forma
cji przednich pęcin. Śliczna jest dla mnie maść tego ogiera: skaro-gmada, jednolita, z rdzawemi przebłyskami. Szerść miał lśnią
cą, jakby to była wiosna.
Drugą nagr. otrzymał 5 1. Pour le Roi, bardzo poprawny, ro
sły ogier, bardziej kościsty, lecz mniej „gatunkowy" od zwycięzcy.
Trzecią — L'Oiseau Jaune (Ksar), bardzo duży koń, w sza
lonej ramie, o wielkiej kości, o wspaniałej osadzie szyji — lecz
za wysokonożny i za mało harmonijny, aby konkurować z Sigiri.
Czwartą nagr. przyznano 4 L Premier Plan (Teddy), piątą
3 1. Rösch Haschana (Teddy) — przyczem te dwa konie odbiegały
wyraźnie od czołowej trójki.
Zgodnie z regulaminem konkursów, ogiery odznaczone, o ile
pretendują do otrzymania nagrody, muszą być tegoż dnia przed
stawione do zakupu komisji zakupującej ogiery dla francuskich
państwowych zakładów chowu koni, Z ogierów wyróżnionych w
ciągu tych dwóch dni Komisja zakupująca z ramienia Ministerium
Rolnictwa nabyła następujące ogiery: Sigiri, zwycięzcę konkursu

owiec, nim Roman razami harapa ład zaprowadził, już jedna ofia
ra leżała zduszona.
Kazio łajał, że Roman wcześniej psów nie pozbierał. „Do
brze, że jedna" — pocieszała go filozoficznie Inka — „pamiętasz,
jak kiedyś psy posizły i chłopi przed ganek przynieśli 8 sztuk owiec
i kilkanaście gęsi".
Zatarł owczą przygodę nowy galop, na ścierni niespodzianie
pomknął nowy szarak, Na szerokim rowie upadł broniak Roma
na, mali chłopcy odważnie przebrnęli przeszkodę, imponując swą
jazdą. Rozprężony Cow-boy sunął pierwszy, pociemniawszy od
potu, szyja kasztana stawała się coraz bielszą od piany, lecz
sadził równemi susami, gruntując pewnie po zeskokach z wyso
kich miedz, szeroko, z zapasem, biorąc rowy. Zając biegł pro
sto, za nim w odległości kilkunastu kroków śmigały charty. Na
chwilę schowały się za wzgórzem, gdyśmy na nie wjechali, już
szarak leżał, a wokół pomęczone psy.
Ze wzgórza szeroki, wspaniały rozłożył się przed nami kraj
obraz. Zamknięty falami wzgórz Podola widnokrąg oddalił się w
mgły błękitne. Dawnym stepowym rozłogiem swobodnie biegł
wzrok ku Awratynowi... Skąpana w słońcu, które przezwycięży
ło mgły, złociła się kępa drzew już po ,/tamtej stronie ...
Z. Dłużewska-Kańska.
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w Chantilly, który w r. b. wygrał poważny wyścig w Ascot — za
100.000 fr. (35.000 zł.).
Jiweh, zwycięzcę konkursu w Maisona Laffitte — za
40.000 fr. (14.000 zł.), Mameluck II — za 50.000 fr. (17.500 żł.),
I/Oiseau Jaune — 50.000 fr, (17.500 zł.), Premier Plan — 40.000 fr.
(14.000 zł.). Jedna oferta Ministerstwa Rolnictwa, a mianowicie
na og. Pour le Roi nie została akceptowana przez właściciela
p. Emile Marchand. Podkreślić warto, że oferty na kupno ogierów
pełnej krwi wychodzą od Ministerstwa Rolnictwa,
Poza ogierami biorącymi udział w konkursach, komisja za
kupiła jeszcze szereg ogierów, z których najciekawsze, z przezna
czeniem do hodowli półkrwi były: Scolopax (Zionist), zwycięzca w
Pr. Matchem, kupiony za 60.000 fr. (21.000 zł.) oraz Bracken (Phalaris) — za 50.000 fr. (17.500 zł.).
Komisja kupiła też ogiera czołowego z przeznaczeniem do ho
dowli koni pełnej krwi, a mianowicie 4 let. Lacken (Massine i Lady
Alan Breck po Rochester). Był to klasowy koń, który wygrał
francuski St, Leger (Pr. Royal Oak) i zdobył nagrodami z górą
700.000 fr. Lacken zapłacony został sumą zgórą 200.000 fr.
i przeznaczony do centralnego depot ogierów w Le Pin.
Drogą zareklamowania w Pr. de LTElevage, rodzaju wyścigu półsprzedażnego dla ogierów, będących materjałem na reproduktory,
Zarząd Stadnin P. nabył innego ogiera czołowego 3 let, Kephte,
za którego właściciel łącznie z nagrodą, prernją i ceną zakupu osiąg
nął również 200.000 fr. Kephte biegał w r. b. w najlepszem towa
rzystwie, wygrał kilka dobrych wyścigów i jest wybornego pocho
dzenia — ze słynnej linji żeńskiej Kasbah (m. in. Ksar). Tutaj
zresztą był on drugi — Prix d'Elevage wygrał bowiem Sunny Boy.
Wychodząc z założenia, że kryzys dotyka ciężko hodowlę ko
ni, państwo stara się płacić możliwie wysokie ceny za ogiery peł
nej krwi, uważając sumy płacone za nie, za część odszkodowania
za koszty poniesione na hodowlę i zachętę na przyszłość. Najlep
szym tego wyrazem jest system zakupowania z ofertami ze stro
ny komisji zakupującej; gdyby oferty z cenami składali sprze
dający, to często nie mieliby odwagi zażądać w dzisiejszych czasach
takich sum, jakie im zaofiarował Zarząd Stadnin Państw.

Dwa ogiery: Romarin i pysznego pochodzenia Rabican zostały
Zarządowi Stadnin darowane. Ostatni byłby wcale niezłym nabyt
kiem (za grosze) dla niejednego hodowcy anglo-arabów w Polsce.

Redakcja „Jeźdźca i Hodowcy

Jeden z najlepiej wyposażonych wyścigów dla dwulatków
Prix Thomas Bryon (211.000 fr., 1.500 metrów), przypadł dość nie
spodziewanie w udziale ogierowi Mas d'Antibes, należącemu do
małżonki ks. Agi Khana. Nabyty za bardzo niedrogie pieniądze
w Deauville gniady Mas d'Antibes, jest synem Zionist'a (Spear
mint) i kl. Masse de Pommes po Massine i Pomare, która w Anglji
dala dobrego zwycięzcę Pomme d'Api.
Oczekiwany w tym wyścigu występ niepobitego Brantóme,
nie doszedł do skutku. Dzień rozgrywki Pr, de 1‘Elevage i Pr.
Thomas Bryon był ostatnim dniem wyścigów płaskich w Paryżu
i zbiegł się ze 100-letnią rocznicą istnienia Societe d‘Encouragement
pour 1‘Amelioration des Races de Chevaux en France. Anglik
Thomas Bryon był właśnie pierwszym sekretarzem Towarzystwa
za czasów jego fundacji.
Wyniki następujących gonitw końcowego okresu wyścigów
płaskich zasługują jeszcze na uwagę: Handicap d‘Automne
(30.000 fr,, 4.200 mtr.):
1. Machi Mia 4 1. ogier po Salmon Trout. 2. Kirmusin. 3. Pom
padour. Czas 5T2"2/5 — tempo śr. na 1000 mtr. — lT4"2/5.
Criterium de St. Cloud — 40.000 fr., wyścig dla dwulatków na
2.000 mtr. wygrał El Lando (Balmoral — Landelaise po Durbar
i Landelles po Sly Fox). Nagrodę Beifonds zdobył (tak jak być
powinno.?) jego syn Le Centaure, zaś Pr. de Flore — 3 let. Revery,
syn Cid Campeador'a, po którym jest kilka dobrych stayer'öw.
Na prowincji, „krasy" Pantalon (Scaramouche) zainkasował
Grand Prix de Marseille (300.000 fr„ 2.400 mtr.), wygrywając ten wy
ścig w dobrym stylu od Queen of Scots i Magnus'a, który ciągle
biega honorowo i „z zasady" nie odstępuje płatnego miejsca. Grand
Pr. de Bordeaux (70.000 fr., 2.400 mtr.) wygrał również koń pary
ski, a mianowicie kl. Thaouka, córka Asterus'a i Sweet Picture po
Gainsborough, bijąc dwa konie „tubylcze", podczas gdy paryska
Kiddie doznała zupełnej porażki.
Walka o szampionat między francuskim żokejem Rabbe, a australijczylkiem Johnstone, zakończyła się zwycięstwem tego ostatnie
go, który zarejestrował 87 jazd wygranych, przeciw 83, Trzecim
jest Dufcrez, który zdobył 81 pierwszych nagród.
Sans le Sou.

prosi uprzejmie P. T. Prenumeratorów

zalegającyck w opłacie prenumeraty o jaknajszyksze wniesienie jej, celem umo
żliwienia nam wysiania specjalnego numeru, poświęconego koniowi arakskiemu.
Numer ten cieszy się wielkim powodzeniem w detalicznej sprzedaży i zackodzi okawa, że w najkliższym czasie ulegnie zupełnemu wyczerpaniu.
Nieckcielikyśmy przeto, ieky nasi prenumeratorzy przez zwykle niedo
patrzenie zostali pozkawieni tego cennego numeru.
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Z biegu myśliwskiego Warsz. Klubu Jazdy

Foto N. Pełczyński—Warszawa

Rod znakiem św. Huberta
Konno przez pola i lasy.
Koniec października i początek listopada jest okresem prób
sprawności zarówno organizacyjnej, jak i sportowej towarzystw
jeździeckich. W tym czasie na terenie całego kraju odbywają
się doroczne gonitwy za lisem, biegi w terenie z przeszkodami lub
bez nich, wreszcie gonitwy myśliwskie. Wszelkie tego rodzaju
zawody -odbywają się zazwyczaj pod patronatem św. Huberta.
Sympatyczny protektor i opiekun braci jeździeckiej miał w r. b.
pełne ręce roboty: chronił przed niespodziankami końskich ka
prysów, nieuwagi lub naderwanych nóg kilkanaście setek wdzięcz
nych amazonek oraz ich kolegów płci odmiennej i nieco cięższe
go kalibru.
Rozhasała się w r. b. brać jeździecka nie na żarty. Piękna
pogoda jesienna wywabiła w pole znacznie liczniejsze niż w la
tach ubiegłych stawki. Zresztą zaznaczyć się godzi, że nietylko
pogoda była przyczyną tych „tłumów“ na koniach. Wiele dokona
ła praca poszczególnych klubów jeździeckich zarówno wojsko
wych, jak i cywilnych.
„Sport jeździecki zaczyna się ruszać w Polsce“ — tak scha
rakteryzował stan faktyczny jeden z m-oich przyjaciół „trzyma
jących rękę na pulsie" omawianej dziedziny życia sportowego.
Wielkie brawo pp. pionierzy, rycerskiego sportu w Polsce Odro
dzonej. Wyrażenie to brzmi nieco paradoksalnie, ale temniemniej
najzupełniej realnie odzwierciedla stan faktyczny: jeździectwo w
Polsce jest sportem potrzebującym pionierów, organizatorów, en
tuzjastów. Mamy bardzo wielu „miłośników i miłośniczek“ jazdy
konnej entuzjazmujących się „szlachetną linją konia i jego ele
ganckim ruchem" w ciszy wywtornego salonu. Wiadomo, koń
jest bardzo ładne zwierzę, a ostry coctail lub stary węgrzyn
znakomicie uszlachetniają jego linję w oczach pijących. To też
gada się nieraz aż zadużo, Ale wydobyć wiotkie ciało (z czasem
bywa młode i sprężyste...) z wygodnego siedliska starego fotela,
bądź miękkiej kanapy, siąść na koń, a choćby tylko przejechać
i obejrzeć — mowy niema, to jest „za trudne i za nużące“.
Upór jednak robi swoje i rok bieżący zapisze się w bisiorji
jeździectwa poważnym sukcesem: zerwaniem pęt obojętności cy
wilów do konia. Z wojskowymi zawsze było lepiej, gdyż muszą...
A poniektórzy rozsmakowali się tak, że aż miło. Cywile zaczęli
się w r. b. ruszać. Jeszcze ostrożnie i niemrawo, ale już nieco
„chwyciło".
Gorzej jest ze stylem jazdy. Zewrząd dobiega wołanie, że
jest kiepsko, tern gorzej im bliżej miasto iz... maneżem. Jeźdźcy
przyuczeni do tramtadrania w kółku zamkniętej przestrzeni nie

potrafią dać sobie rady w terenie, gdy koń się rozgrzeje, a ziemia
pod kopytami niezawisze równiutko grabiami ułożona. Obywatel
skie córy i syny od maleńkiego po polach goniące, łatwiej sobie
i z rowem, i z bankietą, i z barjerą, bądź lasem dają radę. Ale
mieszczuchy... Przydałoby się kilku dobrych instruktorów. My
ślę, że już czas, aby się wzięli do pracy.
Poniżej Czytelnicy znajdą króciutki przegląd biegów my
śliwskich, jakie u schyłku sezonu jesiennego odbyły się na terenie
całego kraju.
BIEG MYŚLIWSKI WARSZ. KLUBU JAZDY.
Zacznę od Warszawy. 12 listopada przy pięknej słonecznej
pogodzie zorganizował Warszawski Kllub Jazdy bieg myśliwski.
Zbiórka w Wilanowie, start do galopu na polach natolińskich.
Uczestników podzielono na 2 grupy: wprawniejszych, którzy ska
kali przez 12 stałych przeszkód (barjery) wysokości 1.10 mitr. oraz
7 przeszkód naturalnych i słabszych, którzy przejechali mniej wię
cej tę samą trasę, przebywając tylko łatwiejsze przeszkody na
turalne.
Trasa biegła pętlicą przez pola ursynowskie, pola Moczydło
do lasów Kabackich i z powrotem przez przepiękny park Nato
lina drogą boczną do Wilanowa. Pętla ta miała około 13 km.,
w tern galopu około 6,5 km.
Grupie wprawnych mastrował p. Kazimierz Skarżyński na
swym potężnym „The Lad" (import z Irlandji). W grupie tej
startowało 27 jeźdźców, w tern kilkunastu oficerów rezerwy. Tu
taj znalazł się również wielki amator konia minister Lechnicki
na swym mocnym „Prusaku", d-ca 1 D. A. K‘u — pułk. Czerwiń
ski, znani jeźdźcy przeszkodowi mjr. Dziadulski i rtm. Lewicki
(na „Duncanie"), pani Z Wierzchowska na niezwykle gorącym „Ur
wisie" (wysoka półkrew), p. Szopa na pięknym „Principe Um
berto" (wysoka półkrew) i inni.
Grupę słabszych, złożoną z 31 „jednostek" bądź słabszych
w opanowaniu konia, bądź zaopatrzonych w wierzchowce nietrenowane w terenie, prowadziła p. P. Jaroszewiczowa na „Hajdamace" (półkrew). W grupie tej startowało 9 pań z Klubu Spor
towego Rodziny Wojskowej. Amazonki znakomicie dające sobie
radę w ujeżdżalni lub na przeszkodach na małej przestrzeni, w
terenie, gdy konie się rozgrzały, gubiły się wyraźnie. Bardzo się
przydadzą częstsze wyprawy w teren tego rodzaju.
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Udział brała również p. Zofja Sikorska na swym „chodli
wym" „Łaskawym Panie“, p. dyr. Pateowa, mec. Bełżecki na
sympatycznym wałachu „Hrabia“ [imp. z Węgier, wysoka pół
krew), dyr. T. Neuman, inż, A. Eiger i inni.
Na starcie znalazło się wielu gości z Warszawy: prezes
W. KI. Jazdy — dyr. Karszo-Siedlecki z małżonką, dyr. Pate, dyr.
Fryderyk Benesz i inni.
Miłe towarzystwo, przepiękna pogoda, naogół dobrze ujeż
dżone i wcale porządnie wy galop o wane konie —• wszystko skła
dało się na znakomity nastrój i pełną harmonję towarzysko-sportową. A jeśli kto nawet był z czegoś niezadowolony rozchmurzył
się przy świetnej „pożywce" w wilanowskiej gospodzie zakro
pionej nietylko czystą monopolową, ale i dostojnym leciwym wę
grzynem. Mów i wesela było co niemiara. Pani dyrektoirowa Karszo-Siedlecka nagrodziła swą absencję w biegu ze swadą wygło
szonym speech'em, któremu na temat było: kobieta i koń.
Byli tacy, co wrócili do miasta o 7-ej, ..

1 p. a. n. zorganizował bieg myśliwski na terenie lasku Bie
lańskiego. Bezpośrednio po sobie rozegrano 2 biegi: oficerski i
podoficerski. Trasa i przeszkody były identyczne. Start z przed
karczmy Bochenka, parcours po całym lasku, gdzie na jeźdźców
czekały przeszkody, ukryte między krzewami, meta przed strzel
nicą wojskową. Bieg oficerski poprowadził z prawdziwie kawa
leryjską fantazją ppłk. Dunin-Wąsowicz. Udział wzięli niemal
wszyscy oficerowie pułku, co, biorąc pod uwagę słaby material
koński w 1 p, a. n. uważać należy za duży sukces. Najwięcej
emocji dostarczył uczestnikom zjazd na stromym brzegu Wisły.
Bieg podoficerski prowadził ppłk, Teuchmann, Po przejściu
tej samej trasy „wylądowano" w koszarach pułku.
Uczestnikom obu biegów p. Cecylja D unin - Wąsowieżo wa w
towarzystwie majorów Jezierskiego i Kulickiego wręczała pamiąt
kowe plakietki z „rycerską ostrogą", wykonane przez majstrów
pułkowych. Miła pamiątka. O bigosie oczywiście nie zapomniano.
Pułk telegraficzny zorganizował bieg myśliwski 19.XI, Bieg
zgromadził na starcie w lasku Bielańskim wielu oficerów pułku
oraz zaproszonych gości i członków To w. Przyjaciół Pułku z mał
żonką d-cy p. Ludwiką Karaffa-Kraeuterkraft na czele. O go
dzinie 10.30 sygnał na rogu myśliwskim dał znak startu. Mastrem biegu był kpt. Jerzy Mamaładze. Trasa biegła po terenach
lasku Bielańskiego, pełna była przeszkód naturalnych i sztucznych.
Długość około 8 km. Bieg zakończył się trudnym zjazdem do Wi
sły. Po biegu i defiladzie uczestników d-ca I grupy łączności
ppłk. T. Argasiński w towarzystwie pułk. inż. Karaffa-Kraeuterkrafta wręczył uczestnikom biegu pamiątkowe „podkówki“. Miłą
imprezę zakończył tradycyjny „bigos" -i tańce.
W Łodzi, mimo że to miasto nie posiada w swym garnizo
nie specjalnych oddziałów kawalerji, sport konny, dzięki ener
gii gen.-bryg. St. Millera i wydajnej współpracy grupy oficerów
ze sztabu D. O. K. IV, roizwija się znakomicie, zyskując coraz
większą popularność.
Doroczny bieg myśliwski św. Huberta odbył się w r. b. na
przedmieściu „Doły" i zgromadził kilkuset widzów. W biegu
pierwszym dla oficerów zwyciężył por. W ład. Tymiński (4 p. a. c.),
zdobywając puhar przechodni b. prezesa rady miejskiej, inż. Holegrebera, 2) por. K. Kawecki (10 p. k, a. 1.), 3) por. Wł. Bor
kiewicz (10 p. k. a. 1.). Nagrodę pań zdobyła płk. Haberlingowa.
Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali żetony pamiątkowe, które
wręczały pp. generałowa Małachowska i generałowa Millerowa.
W Łomży w dniu św. Huberta odbył się bieg za lisem. Udział
wzięli oficerowie sztabu 18 d. p. of. 33 pp, z d-cą pułku pułk. Raganowiczem na czele w liczbie 18-u oraz 2 panie: majorowa
Ćwirko-Godycka i rotmistrzowa Kossowska. Trasa biegu, wyno
szącego około 6 km. biegła na zachód od Łomży w okolice szosy

Z biegu myśliwskiego Warszawskiego Klubu Jazdy — prowadzi
p. Skarżyński.
Foto N. Pełczyński—Warszawa.

na Ostrołękę. Lisa schwycił kpt. Spychalski. Mastrem biegu był
rtm. Kossowski, contr-mastrem — kpt. Matuszewski.
Po biegu oczywiście bigos, ^le dla romantycznej odmiany —
w lesie. Wieczorem tańce.
W Lesznie św. Hubert mą tradycję głęboko zakorzenioną.
17 pułk ułanów organizuje co roku ciekawe imprezy. Anno 1933
odbyło się polowanie z psami za lisem. Tak z psami, gdyż 17 p. uł.
jest jedynym oddziałem w armji, który posiada piękną sforę fox
hound'ów używanych do polowań za lisem. Drugie takie stado
znajduje się w Łańcucie hr. Potockich,
Do biegu stanęło 70 jeźdźców, wśród których poza oficera
mi 17-go pułku widzieliśmy przedstawicieli wielu innych pułków
z d-cą brygady — gen. Zahorskim na czele, bardzo wiele pań
i jeźdźców cywilnych oraz attaches militaires państw obcych.
Trasa biegu 12 km., urozmaicona szeregiem ślicznie obmy
ślanych przeszkód, zjazdów i przepraw. Mastrował płk. dypl.
Pragłowski.
Patrząc na ten malowniczy obraz mundurów, amazonek, czer
wonych fraków, całej tej barwnej kawalkady wyprzedzanej przez
psy rwące za lisem odczuwało się radość i dumę, że nie tylko
na sztychach angielskich dane nam jest oglądać tak piękne obrazy.
Kulminacyjnym i najbardziej emocjonującym punktem polo
wania było uchwycenie chytrze uciekającego lisa. Po hallali śnia
danie w lesie, tańce przy dźwiękach orkiestry pułku. Wieczorem
raut w ślicznie udekorowanych salonach kasyna. Tańczono ocho
czo do białego dnia.
W Suwałkach w tradycyjnym biegu myśliwskim udział wziął
cały garnizon z komendantem na czele. Tuż za miastem na roz
ległej równinne poprzerzynanej wzgórkami, dołami i błotami wykwitła naraz różnobarwna grupa wyznawców św, Huberta. Uczest
ników w liczbie siedemdziesięciu kilku podzielono na 2 grupy.
Jednej mastrował rtm. Biliński (3 p. szw.j, drugiej por. Krupiński
(4 D. A. K.). Grupa pod kierunkiem rtm. Bilińskiego rusza pierw
sza. Trasa około 4 km. Tempo ostre, zakrętów dużo, przeszkód
siedem. Mimo zakrętów i ciężkich przeszkód spada z konia tyl
ko jeden jeździec (mimo upadku skończył bieg). Druga grupa
przebywa trasę bez wypadku.
Dzięki udatnie wybranemu punktowi obserwacyjnemu licz
nie zgromadzeni obserwatorzy mieli możność przez cały czas bie
gu śledzić uczestników.
Po biegu tradycyjny bigos w Resursie Obywatelskiej.
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W Modlinie bieg św. Huberta organizował 1. P. A. C. Mimo
przenikliwego deszczu punktualnie o godz. 11-ej rano ruszyło w
pole za mastrem (ppłk. dypl. Rola -Arciszewski) 47 jeźdźców, w tein
d-ca dywizji piechoty płk, Koncki, przedstawiciele oddziałów gar
nizonu Modlin i 4 amazonki z miejscowej Rodziny Wojskowej.
Trasa około 8 km. prowadziła pierwotnie fosami twierdzy, dale,
po dość ryzykownych wjazdach i zjazdach szła przez wieś Wy
mysły, lasy Janowa. Z powrotem przez poligon do „trójkątnego
lasku" pod Modlinem. Tradycyjny bigos obficie zakrapiany „żeby
wyschło“, potem tańce na suchem listowiu i jedlinie. Humor nie
zwykły.
W Grudziądzu bieg naprzełaj zorganizował 16 p. a. 1. Na
starcie stanęło 39 jeźdźców z jedyną amazonką — p. Ładosiówną.
Bieg zaszczycił swym udziałem b. dowódca 16 p. d. em. gen. dyw.
Ładoś oraz liczne grono oficerów 18 p. uł. i sztabu dywizji. Udział
w biegu wzięli pozatem wszyscy oficerowie pułku z d-cą ppłk.
Andruszewiczem na czele. Pozatem startowali oficerowie i podofi
cerowie rezerwy, kończący w tym dniu 6-tygodniowe ćwiczenia,
W charakterze gości przybyło liczne grono sympatyków pułku.
Bieg poprowadził kpt. Zdrojewski, kontr-mastrował ppłk. Andruszewicz.
Bardzo urozmaicona trasa wynosiła około 7 km. Dzięki sprę
żystej organizacji licznie przybyli goście mieli możność obserwo
wać niemal cały przebieg zawodów z pojazdów, któremi podą
żali na metę, gdzie oczekiwała ich kuchnia połowa dymiąca bigo
sem i smakowitemi przekąskami.
Wszyscy uczestnicy biegu zostali udekorowani przez p. ge
nerałową Łaidosijową; i płk. Kustronia wstęgami o barwach
16 p. a. 1. Wieczorem dancing-bridge w kasynie garnizonowym.
W Brodach jesienny sezon sportowy był bardzo obfity. 28.X
odbył się bieg za lisem po śladzie rzuconym przez d-cę pułku
płk. dypl. Rostworowskiego, w bardzo ciekawym i obfitującym w
trudne przeszkody terenie. Dopadł lisa rtm. Ciechanowicz na kl.
„Roguza".
3.XI odbył się tradycyjny bieg myśliwski św. Huberta o nagr,
przechodnią pułk. dypl. Grobickiego. Rtm, Ciechanowicz na kl.
„Wołga" prowadził stawkę 19 jeźdźców. Trasa około 9 km., 18
przeszkód stałych. Po zaciętej walce na finiszu zwyciężył ppor.
Łopuszański na kl. „Róża" przed rtm. Szenlkiem na wał. „Znicz"
i por, Bartilnem na wał. „Radny".
Zwycięzcy otrzymali nagrody honorowe z rąk d-cy pułku.
W Poznaniu bieg myśliwski św. Huberta zorganizował 4.XI.
7 p. strzel, konnych. Bieg zgromadził 83 jeźdźców cywilnych i woj
skowych z gen. Zahorskim na czele. Zawody zaszczycił swą obec
nością d-ca O. K. VII, gen. Frank-Oswald. Trasa biegu urozmaico
na różnemi niespodziankami w formie przeszkód terenowych wy
nosiła około 8 km. Bieg prowadził mjr. dypl. Klemens Rudnicki,
contre-master por. L, Bieńkowski. Po ukończeniu biegu mjr. Rud
nicki wręczył wszystkim uczestnikom efektowne znaczki pamiąt
kowe z datą biegu i numeracją pułku. Wieczorem „pożywka"
i zabawa.
W Łańcucie pogoń na koniach za lisem zorganizował w dniu
3.XI. 10 p. strzelców konnych. Pogoda arcywspaniała, a tereny
łańcuckie wymarzone. Przygotowanie biegu staranne, zaintereso
wanie ogromne. Nawet urlopnicy bawiący daleko od garnizonu
przerwali odpoczynek, by wziąć udział w biegu. Nikogo nie bra
kowało w szeregach: lekarze pułkowi dzielnie sekundowali oficer
skiej kadrze zawodowej i oficerom rezerwy. Nawet panie gremjalnie
wzięły udział mimo długiej i trudnej trasy, która wynosiła około
15 km. i biegła przez łąki, lasy, zagrody i zjazdy. Wszyscy ją
dobrze przebyli wystawiając dobre świadectwo dzielności jeździec
kiej 10 p, strz, konnych.
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W bażanciarni pod Palikówką master krzyknął „hallali",
a wszyscy, rzucili się za lisem, któiry chytrze się wymykał, aż go
dopadł por. Pruszyński zdobywając berło „króla polowania“.
Wieczorem oczywiście bigos i dancing. Gospodarował uprzej
my d-ca pułku, ppłk. Plisowski.
W Białymstoku bieg myśliwski zorganizowało koło sportowe
10 p, ułanów litewskich. W biegu tym wzięli liczny udział ofice
rowie 42 p. p., 14 d. a. k., 1 szw. pionierów, dowództwa brygady,
szw. zapas. 1 p. uł. i 10 p. uł. oraz jedyna amazonka p. Milica
Arnold-Russocka, na ręce której master biegu złożył życzenia
myśliwskie, poczem zaproszono gości na tradycyjny bigos do klubu
oficerskiego 10 p, uł.
Następnego dnia odbył się bieg myśliwski dla podoficerów
zawodowych 10 p. uł. bez finiszu. Startowało 52 podoficerów.
Mazowieckie Koło Sportowe zorganizowało bieg myśliwski
w maj. Rutki pow. wysoko-mazowieckiego. Trasa b. ładna około
12 km. z 30 przeszkodami wysokości 1.10 mtr. i szerokości 3 mtr.
Na powyższy bieg zaproszono korpus ofic. 10 p. uł. Startowało
także liczne grono pań i panów z Wysoko-Mazowiecfciej. Masko
wał hr, Potocki.
Pod koniec biegu odbyła się pogoń za lisem, którego dopadł
po zaciętej walce na finisizu por. Fr, Brzozowski na kl. „Nogaw
ka" (imp. z Węgier). Drugim był por. A. Pieregrodzki na kl. „Za
łoga“ (półkrwi), 3) mjr. dr, O. Weldon na wał. „Salmiak“. Wszy
scy z 10 p. uł. Podkreślić należy brawurową jazdę pań Potockiej
i Starzeńskiej.
Po biegu w leśniczówce „Samziny“ zjedzono świetny bigos,
a wieczorem pp, Potoccy podejmowali gościnnie zawodników w
maj. Rutka,
Bieg myśliwski o puhar mjr. Jana Kernera odbył się 12.XI.
za mastrem, mjr. dr. O. Weldonem, Trasa około 10 km, przebiegała
po terenach podbiałostockich. Urozmaicona naturalnemi przeszko
dami wysokości około 1.15 mtr., szerokości do 4 mtr. Przeszkody
te stanowiły poważną trudność zwłaszcza, że master prowadził
bieg w bardzo silnem tempie.
W Bochni, bieg myśliwski zorganizowany przez 5 dywi
zjon taborów był wielkiem wydarzeniem dla miejscowej lud
ności. Długi wąż jeźdźców cywilnych i wojskowych prze
ciągnął przez całe miasto. Za konnemi kawałka różnego ro
dzaju pojazdów. W biegu oficerskim udział wzięło 45 jeźdź
ców. Na dany znak szparko ruszyli szukając śladu lisa.
Trasa była trudna, przeszkody efektowne — tak że panie śle
dzące bieg zakrywały rączkami oczy obserwując karkołomne
wjazdy i zjazdy, na których niejeden koń „skończył się“, a jeździec
odpoczął na ziemi. Sprytny lis (rtm. Fr. DrWota) długo się wy
mykał, aż go po kilku kilometrach gonitwy „ścięto". Sztuki tej
dokazał por. J. Reinke z 5 dyw. tab. Niemniej interesujący był
bieg podoficerski (lis por. A. Waszyński). Zwycięzcą tego biegu
został wachm. J. Maternik. Wszystkich uczestników miłej roz
rywki zwyciężył bigos obficie zakrapiany. Smakował przednio
zwłaszcza, że go spożywano w pięknym lasku. Protektorat nad
imprezą dzierżyli: pani starościna Ftalowa oraz komendant gar
nizonu, mjr. St. Michudo.
W Białokrynicy „Hubertusa“ zorganizował 12 p. uł. podol
skich, w dn. 3.XI. Bieg oficerski prowadził d-ca pułku ppłk. dypl.
Rakowski. Zwycięzcą tego biegu został ppor. Jan Zbroski. Bieg
podoficerów prowadził mjr. J. Suryn. W tym biegu pierwszy od
nalazł lisa ikpr. St, Piętkowski. O smacznej pożywce „hubertusowej" nie zapomniano.
T. G.
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Prawie w każdem numerze pisma „Jeździec i Hodowca" spo
tyka się artykuł, omawiający sprawę upadającego jeździectwa,
a w związku z tern i zmniejszenia zapotrzebowania na konia
wierzchowego; już sama ilość głosów dowodzi, że sprawy tej ba
gatelizować niewolmo, lecz trzeba szukać środków zaradczych.
Wprawdzie Polski Związek Jeździecki zwrócił uwagę na ten stan
rzeczy i miejmy nadzieję, że wystąpienie Związku odniesie więk
szy, lub mniejszy sukces tern nie mniej głosy poszczególnych osób,
wołających na alarm, nie powinny ustawać, gdyż może śród nich
padnie miejedna dobra rada. Właśnie wychodząc z tego założe
nia pozwalam sobie rzucić parę myśli.
Rozpowszechnienie jeździectwa ściśle się wiąże z powięk
szeniem zapotrzebowania na konie wierzchowe i tutaj może coś
nie coś zdziałać wojsko, popierając nabywanie koni na własność
przez oficerów. Rzecz zrozumiała, że nie można wymagać, by każ
dy oficer kawalerji siedział na własnym wierzchowcu, ale ofice
rowie starsi uczynić to mogą; poczynając od dowódcy pułku ka
walerji, posiadanie konia własnego powinno być obowiązującem.
Gdyby w 1929 roku wysunięto takie żądanie, to obecnie napewnoby ono nikogo nie raziło, gdyż już oswojonoby się z nim i żałować
należy, że w owym czasie to się nie stało. Plan ten można było
urzeczywistnić z łatwością, ponieważ na czele kawalerji stali ofi
cerowie z armij zaborczych, w których nie do pomyślenia było,
aby oficer kawalerji nie siedział na własnym koniu i przeto w
naszych ówczesnych dowódcach pułku, jako psychicznie przygo
towanych, napewno to wymaganie nie spotkałoby sprzeciwu. Zresz
tą skoro od młodego pparucznika wymaga się posiadania własne
go siodła (i słuszniej, to starszemu oficerowi można postawić wy
maganie, by jeździł na własnym koniu.
Jak dalekim jest oficer kawalerji od chęci posiadania własneego konia mówią za siebie fakty — kiedy mając możność nabyć
konia oficer nie kupi go, a poszuka samochodu i nieraz lepiej się
zna na maszynie niż na koniu.
W celu zachęcenia oficerów do nabywania koni, może nale
żałoby na zawodach konnych odpowiednio bonifikować jeźdź

ców, wyjeżdżających na własnych koniach, a więc w rozgrywkach
0 Mistrzostwo Armji dać pewną ilość punktów na korzyść takich
jeźdźców. Może narazie ta inowacja spowoduje, że nagrodę otrzy
ma jeździec czy też zespół, który w ogólnej punktacji (bez bonifi
katy) będzie stał niżej od innych, lecz tego obawiać się nie nale
ży, będzie to zjawiskiem przejściowem, gdyż zachęceni bonifi
katą coraz większa ilość oficerów będzie wyjeżdżała w szranki
na koniach własnych i z biegiem czasu wyniki zawodów wrócą
do właściwego poziomu. Następnie w konkursach hippicznych,
jeśli wydaje się tylko nagrody honorowe, to zwycięzca na koniu
własnym powinien otrzymać jeszcze premję pieniężną.
W innej formie możnaby bonifikować oficerów, przyjmują
cych udział na własnym koniu w biegach naprzełaj, mianowicie
przy zajęciu pierwszego miejsca koń otrzymuje o 25% większą na
grodę, niż przewidziano w propozycjach, drugiego o 50% i trze
ciego o 100%.
Przypuszczam, że popieranie stajen pułkowych może dać
również dobre wyniki, jeśli nadaje się im kierunek sportowy w
tym sensie, by konie takiej stajni przedewszystkiem, jeśli nie wy
łącznie, biegały na płoty i przeszkody, naturalnie dosiadane przez
oficerów a nie zawodowców. Poparcie powinno się wyrazić w
pozwoleniu używania szeregowych do obsługiwania koni stajni
pułkowej, następnie w umożliwieniu oficerom wyjazdów z oddzia
łu dla dosiadania koni w wyścigu. Strata, jaką w tych wypadkach
poniesie wyszkolenie wojska nie będzie znowu tak dużą w po
równaniu z zyskiem, jaki osiągnie się przez rozwój jeździectwa
1 zbyt koni. Zysk ten powiększy się przy warunku zasadniczej
zmiany poglądu niektórych starszych oficerów na uprawianie spor
tu przez oficerów młodszych —— utarło się, bowiem, zdanie, że
uprawianie sportu nie może iść w parze ze służbą — takie twier
dzenie nie jest zupełnie słusznem.
Czy tych kilka rzuconych myśli; może przyczynić się do
zwiększenia zapotrzebowania na konie wierzchowe, wykażą głosy
miłujących konia i sport konny.
C. K.

KRONIKA
KRAJOWA
WIADOMOŚCI OFICJALNE

— Posiedzenie Komitetu Wykonawczego
Naczelnej Organizacji Z. H. K. w Polsce.
Dnia 7 i 8 listopada r. b. odbyło się zebra
nie Komitetu Wykonawczego N. O. Z. H. K.
w P. przy udziale przedstawicieli M. S. Wojsk.,
Min. Roi. i R. R. oraz Polskiego Związku
Jeździeckiego. Omawianych było szereg waż
nych zagadnień z dziedziny organizacji ży
cia hodowlanego. Zebranie uchwaliło zwięk
szenie budżetu N. O. na rok 1934 do sumy
15.000 zł. Na wniosek Polskiego Związku
Jeździeckiego rozpatrzoną została sprawa
funduszu jeździeckiego. Zebranie jednomyśl
nie uznało za konieczne rozszerzenie pro
gramów zawodów jeździeckich celem oży
wienia i podniesienia naszego jeździectwa.
W tym celu zebranie uchwaliło opodatko
wanie członków Związków zrzeszonych w

N. O. w wysokości 1% od sum uzyskiwanych
od sprzedaży remont. Wpływy przekazywa
ne będą na urządzanie zawodów prowincjo
nalnych.
Wreszcie powziętą została uchwała opra
cowania nowego statutu ramowego dla N. O.
i Związków Hodowlanych.
— Walne zebranie Komitetu Targów
Końskich w Gnieźnie. Dnia 16 listopada r. b.
odbyło się w hotelu Centralnym w Gnieźnie
7-me z rzędu walne zebranie Komitetu Tar
gów Końskich. Zebraniu przewodniczył pre
zes Komitetu p. radca Tomasz Łyskowski
z Poznania. Witając nielicznie niestety przy
byłych członków, przedstawił p. prezes
działalność zarządu i komitetu w roku spra
wozdawczym, wspominając o odbytych w
kwietniu — maju r. b. zawodach konnych,
które glośnem echem odbiły się w świecie
sportu jeździeckiego oraz o zaszłych zmia
nach personalnych w Komitecie. Mianowicie
ustąpili członkowie z urzędu pp. dr. Zgaiński, dr. Land i dyr. Prądzyński, zmarł w
roku sprawozdawczym ś, p. Wacław Świnarsiki z Poznania, przystąpili do Komitetu
w charakterze członków zwyczajnych pp.
Bolesław Szulczewski z Łubowiczek, prze
mysłowiec Karol Sander i inż. St. Grabianowski z Poznania oraz z urzędu p. mjr,
Tadeusz Korbel, dyr. P. S. O. w Gnieźnie,
dawniej w Sierakowie.
Sprawozdanie ze stanu majątkowego Ko
mitetu złożył sekretarz p. por. Gramse. Ze

sprawozdania tego wynikało, że zobowiąza
nia Komitetu w roku sprawozdawczym się
nie powiększyły, jednakowoż się nie zmniej
szyły. Ogólny niedobór za rok 1932/33 wy
nosił zł. 2289.34 gr., który stanowi sumy,
płacone na odsetki od zobowiązań, powsta
łych w związku z budową hippodromu.
Sprawozdanie z rewizji kasy i rachunków
Komitetu składał szczegółowo p. Tadeusz
Krzyżanowski z Ruchocina. Wyjaśnień udzie
lali p. prezes Łyskowski i sekretarz Komi
tetu p. Gramse, a w dyskusji nad sprawo
zdaniem zabierali głos prawie wszyscy obec
ni członkowie. W rezultacie wniósł p. Krzy
żanowski o udzielenie pokwitowania zarzą
dowi, na co zebrani jednomyślnie się zgo
dzili.
W komunikatach zarządu podał przewod
niczący do wiadomości o nadaniu członko
stwa honorowego p. generałowi Oswaldowi
Frankowi i dr. Edwardowi Landowi z Po
znania, dalej o propozycji uproszenia na
członków pp. Witolda Koziełł-Poklewskiego,
dyr. P. S. O. w Sierakowie oraz Władysława
Siemieńskiego, kier. P. S. K. w Racocie.
Przy tej sposobności wniósł p. mjr. Korbel
0 poproszenie na członków honorowych Ko
mitetu pp. płk. Dembińskiego, płk. Kiliń
skiego, płk. Karcza, płk. Bolta i płk. Fili
powicza, wszystkich z Warszawy, którzy ży
wo interesują się propagandą hodowli koni
1 sportu jeździeckiego.
Sekretarz Komitetu p. Gramse przypo-
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mniał o konieczności przygotowania repre
zentacji K. T. K. i Gniezna na zawody międzyklubowe o mistrzostwo Polskiego Związ
ku Jeździeckiego w Warszawie w 1934 r.
Mówca zaproponował urządzenie w roku
przyszłym t. j. 1934, wiosennych zawodów
0 charakterze krajowym w czasie od 29
kwietnia do 3 maja włącznie i jesiennych
zawodów w charakterze regijonalnym w cza
sie od 29. września do 1 października. Pro
gram wiosennych zawodów krajowych obej
mowałby po 5 konkursów dla wojskowych
j cywilnych w formie dotychczas praktyko
wanej, zaś program zawodów jesiennych
przewiduje przewagę konkursów dla cywil
nych, jak i włościan, P. W. konnego, młode
go pokolenia jeździeckiego, senjorów, polo
1 inne gry na koniach. Zakończeniem zawo
dów jesiennych będzie wielki bieg myśliw
ski w okolicy Gniezna dla wszystkich ucze
stników zawodów. Zebrani wyrazili niepłonną nadzieję, że o potrzebne na ten cel fun
dusze zarząd Komitetu zdoła się wystarać.
W wyborach uzupełniających do zarzą
du wybrano w miejsce p. dr. Landa p. mjr,
Tadeusza Korbla, obecnego dyr. P. S. O.
w Gnieźnie, jako skarbnika Komitetu p. sta
rostę Suskiego. Do komisji rewizyjnej upro
szono ponownie pp. T. Krzyżanowskiego z
Ruchocina i p. Antoniego Przyłuskiego ze
Starkówca. Do sekcji zawodów konnych wy
brano ponownie pp. płk. Młodzianowskiego,
pik. Brabeca, barona Liittwitza, rtm. Mi Ra
szewskiego, por. Grzybowskiego, jako no
wych członków kooptowano pp. inż. Grabianowskiego i T. Krzyżanowskiego.

JEŹDZIECTWO

— Komunikat Polskiego
dzieckiego, W dniu 9 i 10

Związku

Jeź

listopada odbył
się w Paryżu doroczny kongres Międzyna
rodowego Związku Jeździeckiego (F. E. 1.)
przy udziale delegatów 21 państw, a w tej
liczbie delegatów Polski.
W przeddzień kongresu została zwołana
specjalna komisja, w skład której weszły:
Francja, Niemcy, Polska i Włochy. Celem
prac komisji było ustalenie wniosków, odno
szących się do zmian programu olimpijskiej
wszechstronnej próby konia wojskowego,
które to wnioski następnie miały być prze
dłożone na kongresie. Zostały ustalone pod
stawowe zasady tej próby.
Właściwe obrady kongresu były rozpo
częte dnia 9 uczczeniem pamięci zmarłego
w roku bieżącym pierwszego prezesa F. E. I.,
a później dożywotniego prezesa honorowe
go tejże F. E. I. barona du Theil.
W sprawozdaniu sekretarza generalnego
F. E. 1, dotyczącego przeważnie spraw for
malnych, należy zaznaczyć fakt pobicia
światowego rekordu skoku na wysokość (2
mtr. 38 cm.) przez francuskiego konia Voi
a u Vent. Zatwierdzając ten rekord, kongres
jednocześnie postanowił, że wolno organi
zatorom wprowadzać pewne drobne zmiany
w budowie przeszkody do rekordu, ściśle
jednak precyzując określenie tych części
przeszkody, które pod żadnym pozorem
zmiany ulec nie mogą. W żadnym wypadku
nie wolno zmieniać sposobu umocowywania
górnych drągów.
Ustalono, że jeden koń, należący rów
nocześnie do kilku właścicieli różnych na
rodowości może być oficjalnie zapisany do
zawodów tylko pod nazwiskiem jednego z

właścicieli i do chwili oficjalnej sprzedaży
nie może być zapisywany w inny sposób.
W wypadku wygrania międzynarodowe
go konkursu przez jeźdźca na koniu, nale
żącym do właściciela innej narodowości, u
znano, że na maszcie zwycięzców należy
wywiesić flagę narodowości jeźdźca, któ
remu równocześnie przypada ewent. nagro
da honorowa. Nagroda pieniężna całkowicie
i niepodzielnie należy wyłącznie do właści
ciela konia. Wynik konkursu należy zapisać
na dobro ogólnych wyników tej narodowo
ści, do której należał właściciel konia.
Postanowiono zalecić towarzystwom, or
ganizującym oficjalne międzynarodowe za
wody konne (C. H. I. O.) o ile możności przy
obliczaniu handicapu nie uwzględniać sum
wygranych na torach innych krajów, a to z
powodu trudności przewalutowy wania i ści
słej ewidencji. Nie mniej jednak co roku w
styczniu ogłaszana będzie oficjalna lista
wzajemnego stosunku walut, obowiązującego
przy obliczaniu handicapów.
Dla łatwiejszego sędziowania i ścisłego
określania błędów przy skokach przez ro
wy z wodą, postanowiono oznaczać białą
taśmą pierwotny poziom wody na tylnej kra
wędzi irowu.
W konkursach typu Puharu Narodów ko
nie mogą być mianowane ostatecznie w
przeddzień zawodów, ale muszą być wybra
ne jedynie z liczby oficjalnie zapisanych do
danego Puharu Narodów w pierwszym dniu
zawodów. Ilość koni zapisanych w pierw
szym dniu zawodów nie może przekraczać
ilości oficjalnie zaproszonych koni, za prze
wóz których towarzystwa organizujące
zwracają koszta transportu.
Brać zaś udział w puharach narodów mo
gą tylko Ikonie, które przed tern w danym
meetmgu wzięły udział conajmniej w jed
nym do dwóch konkursach.
Postanowiono, że zawodowiec może być
uznany jako gentelman i jako taki brać udział w C. H. I. O. Decyzja należy wyłącz
nie do Związku Jeździeckiego narodowości,
do której dany jeździec należy i nie może
być pod żadnym pozorem kwestionowaną.
Zatwierdzono po długich debatach osta
teczny kalendarz C. H. I. O. na 1934 r.,
przyczem dla Polski otrzymano termin, jak
zwykle, w okresie od 1—11.VI. Najważniej
sze interesujące nas zawody mają być:
Berlin 26.1.—4.II.; na te zawody Polska
została oficjalnie zaproszona, co, oprócz za
proszenia pisemnego w zwykłym trybie, ofićjalnie przedstawiciel Niemieckiego Związ
ku Jeździeckiego generał von Holzing-Berstett, uroczyście przed całym kongresem oświadczył. Nicea 14.IV—23.IV; Rzym 28.IV—
6.V: Bruksela 13.V—21.V.
Najwięcej czasu zajęły debaty nad usta
leniem zmian w olimpijskiej wszechstronnej
próbie konia wierzchowego. Do F. E. I.
wpłynęło 4 projekty zmian.
Francuski projekt w grubych zarysach
dążył do zasadniczego utrzymania dotych
czasowej konstrukcji.
Niemiecki projekt, uznając słuszność pol
skich wywodów, wymagających bezwzględ
nego posłuszeństwa konia w skokach przez
przeszkody, proponował zastąpienie ostat
niej próby w skokach przez przeszkody no
wą próbą. Polegałaby ona na przebyciu pe
wnej ilości przeszkód przez grupy (4—6
jeźdźców) przyczem ustawienie się grup jed
na w stosunku do drugiej, miałoby się zmie
niać przez kolejne wyprzedzanie się, a to w
celu sprawdzenia opanowania koni.
Polski projekt przewidywał pewne zmia
ny w próbie na czworoboku i uzupełnienie
tej próby nową próbą posłuszeństwa w sko
kach przez przeszkody.
Włoski projekt przewidywał całkowite
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skreślenie próby na czworoboku i zastąpie
nie tej próby, próbą posłuszeństwa w sko
kach przez przeszkody.
Nie mogąc rozstrzygnąć tej sprawy na
plenum, kongres przekazał to specjalnej ko
misji, do której weszli przedstawiciele: Belgji, Francji, Niemiec, Włoch i Polski. Re
zultat swej pracy komisja otrzymała polece
nie przedstawić następnemu kongresowi.
Komisja rozpoczęła swe prace niezwłocz
nie po zakończeniu kongresu i szybko do
prowadziła je do końca, osiągając pełną harmonję zdań. Wobec przekonywających ar
gumentów Włochów i Polaków, Francuzi i
Niemcy wycofali swe projekty.
Włosi natomiast zgodzili się na przyję
cie próby na czworoboku z pewnemi zmia
nami, według projektu polskiego, Polacy
zaś odwzajemniając się Włochom wycofali
swój projekt próby w skokach posłuszeń
stwa, przyjmując analogiczny projekt włoski.
Na tern obrady zakończono.
Nowy regulamin olimpijski wszechstron
nej próby konia wierzchowego w opraco
waniu szczegółowem, zgodnie z powziętemi
uchwałami, będzie przedstawiony do za
twierdzenia kongresowi F. E. I., który odbę
dzie się w Rzymie w kwietniu 1934 r.
— Małopolski Klub Jazdy. Zawody kon
ne w Zakopanem odbędą się od 7-go do
12-go stycznia 1934 r. Sezon wyścigowy za
wierający 12 dni wyścigowych odbędzie się
od 21-go stycznia do 20-go lutego.
Międzynarodowe
konkursy hippiczne
w Genewie odbyły się przy udziale kawalerzystów sześciu narodowości. Startowali
Francuzi, Włosi, Holendrzy, Szwajcarzy,
Belgowie i Niemcy. Najlepsze wrażenie po
zostawili Włosi i Niemcy, którzy zdobyli
większość nagród. Ostatniego dnia konkur
sów rozegrano zawody o Puhar Narodów.
Drużyna niemiecka nie stanęła do zawodów
wskutek zdekompletowania i nieporozumień
wewnętrznych. Włochów ścigał pech, tak że
wycofali drużynę po pierwszym parcoursie.
Pierwsze miejsce zdobyli Francuzi przed
Belgami, Holendrami i Szwajcarami.
Szwedzka drużyna jeździecka w składzie
4 oficerów i 8 koni wyruszyła w końcu paź
dziernika ze Sztokholmu do St. Zjednoczo
nych. Szwedzi startować będą na między
narodowych zawodach hippicznych w Chi
cago, New Yorku i Toronto (Kanada).
Puhar Narodów w Wiedniu zdobyła dru
żyna Italji przed Węgrami i Holandią. Z
Wiednia Włosi pojechali na konkursy do
Genewy.
Mistrzem hippicznym Włoch na rok 1933
został por. Augustyn Gutierez na koniu
„Leida". Wicemistrzostwo zdobył ppłk. Leon
Valle.
Terminy międzynarodowych zawodów
konnych na rok 1934.
Aix-la-Chapel]c — 26 czerwiec — 4 lipiec.
Amsterdam — 15—24 czerwiec.
Berlin — 26 .styczeń — 4 luty.
Boston — 25—29 październik.
Bruksella — 13—24 maj.
Dublin — 3—6 sierpień.
Gr->ewa — 21—31 październik.
Lisbona — 9—17 czerwiec.
Lucerna — 7—15 lipiec.
Madryt — 27 mai — 3 czerwiec.
Nicea — 14—23 kwiecień.
Nowy York — 9—14 listopad.
Paryż — 22 marzec — 10 kwiecień.
Rzym — 28 kwiecień — 6 maj.
Ryga — 26 sierpień — 2 wrzesień.
Stresa — 19—26 wrzesień.
Spa — 22—29 lipiec.
Toronto — 16—23 listopad.
Vichy — 22 czerwiec — 5 lipiec.
Warszawa — 1—11 czerwiec.
Wiedeń — 30 wrzesień — 7 październik.
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W zastępstwie pana Wojewody Pomor
skiego, przybył p. radca Tollik z Torunia,
oraz p. Jakubowski szef weterynarji woje
wództwa Pomorskiego.
Również zaszczycili pokaz swą obecno
ścią szef remontu p. pułkownik Dembiński
z Warszawy, Komisja remontowa Nr. 2 z
Poznania. Dowódca z Centrum Wyszkolenia
kawalerji p. pułk. Podborski z Grudziądza i
Dowódca i oficerowie 18-go pułku ułanów,
jak również i oficerowie garnizonu staro
gardzkiego z p. pułk. Małkiewiczem na czele
i komendantem P. K. U.
Znajdujące się w stadzie ogiery pokaza
no w różnych oddziałach, w ręku i w po
wozach, według ras i typu.

Z biegu myśliwskiego w Płocku — przeprawa przez rzekę.

„Dnia 5 listopada odbył się w Płocku,
staraniem 4 pułku strzelców konnych, bieg
myśliwski św. Huberta. Maestro wat p. Anto
ni Czaplicki z Osielka, udział wzięło zgórą
czterdziestu jeźdźców wojskowych i cywil
nych. Na trasie, wynoszącej około 10 kim.,
było 20 przeszkód sztucznych i naturalnych,
bieg zakończony był znalezieniem trzech
chorągiewek, ukrytych w pobliżu mety, co
dało trzy kolejne zwycięstwa szczęśliwym
znalazcom.
W ślad za powyższym biegiem p. pułk.
Więckowski poprowadził bieg podoficerski
4 pułku strz. konnych.
Po biegu gościnni gospodarze podejmo
wali uczestników tradycyjnym bigosem.
— W Radziwiłłowie (woj. lwowskie, w
pobliżu Brodów) w dniu 29.X staraniem kor
pusu podoficerów 22 p. ul. zorganizowano
konkurs hippiczny dla podoficerów i osad
ników. W tern miejscu należy podkreślić
piękną inicjatywę wciągnięcia do kadr spor
tu konnego osadników.
W konkursie dla podoficerów zwyciężył
plut. Kowalski, 2) kpr. Andruszko, 3) kpr.
Kamiński.
W konkursie dla osadników zwyciężył
p. Nieprzecki, 2) p. Karkowski, 3) ip. Miłek.
Wszyscy osadnicy startowali na własnych
koniach.
Po zakończeniu konkursów przy dźwię
kach marszów pułkowych d-ca 22 p. uł.
płk. dypl. Rostworowski otoczony wieńcem

ZAGRANICZNA
Foto Salon—Płock.

miejscowych pań wręczył zwycięzcom nagro
dy. W chwilę później odbył się pokaz walk
o pióropusze, poczem sekcja artystyczna
22 p. uł. przedstawiła obrazek wojenny.
Po zawodach odbyła się zabawa ludowa
w „Domu Ludowym“ w Radziwiłłowie. Tań
czono do rana.
— Bieg wyśliwski w Starogardzie (Po
morze) zorganizował w dn. 19.XI. na zakoń
czenie sezonu sportowego 2 p. szwol. Tra
sa biegu wynosiła 6 km. z kilkunastu prze
szkodami. Mastrował dowódca pułku—ppłk,
dypl. L. Mitkiewiicz. Po zakończeniu biegu
na placu ćwiczeń Rokoczyn odbyło się wrę
czenie pamiątkowych żetonów uczestnikom.

HODOWLA
— Jesienny pokaz ogierów w Starogar
dzie. We wtorek dnia 14 listopada odbył

się jesienny tegoroczny pokaz ogierów pań
stwowych, w stadzie Starogard. Pomimo nie
pogody, pokaz odbył się programowo.
Na pokaz ten przybyli poważniejsi ho
dowcy z Pomorza, a z dalszych stron do
stawcy większej ilości remont dla wojska,
jak: p, szambelan Prądzyński ze Skarpy, p.
Komierowiski z Komierowa, powiat sępoliński, i p. Łangowski z Mileszew, brodnickie
go powiatu, oraz wielu innych hodowców i
amatorów koni z bliższych i dalszych oko
lic.

ANGLJA.
Na tegorocznej licytacji roczniaków w
Doncaster z wystawionych na sprzedaż 318

sztuk sprzedano 309. Najwyższą cenę 7100
gwinei otrzymała klaczka po Fairway; ogierek po tymże ogierze uzyskał 6.400 gw.;
sześć roczniaków sprzedano po 1000 gwinei,
reszta po cenie niższej tysiąca.
AMERYKA.
Na licytacji w Saratoga w Ameryce sprze
dano 416 roczniaków po przeciętnej cenie
1000 dolarów za sztukę. Najwyższą cenę
13.000 dolarów uzyskał ogierek po Gallant
Fox'ie.
FRANCJA.
Francuska opinja o niemieckich jeźdź
cach i koniach. Czasopismo Paris-Sport za

mieszcza uwagi na ten temat, na mocy spo
strzeżeń z odbytych międzynarodowych za
wodów, Autor artykułu stwierdza, że nie
mieckie ekipy czynią znaczne postępy, że
w Niemczech nie cofają się przed znacznemi ofiarami w celu zapewnienia swym ze
społom jaknajłepszych koni. Mianowanie p.
G. Rau naczelnym koniuszym stadnin pań
stwowych daje zupełną gwarancję, że dą
żenia kół sportowych do uzyskania koni
pierwszorzędnej jakości, znajdą oddźwięk i
urzeczywistnienie. Autor stwierdza dalej, że
niemieckie konie, jakkolwiek niezbyt szyb
kie, odznaczają się już, jako wybitne skocz
ki i posiadają niezwykłą zwrotność.

Warunki prenumeraty czasopisma „JEŹDZIEC i HODOWCA“
Rocznie 50 zł., z góry za rok 45 zł., za pół roku 25 zł., kwartalnie 12 zł. 50 gr., miesięcznie 5 zt. — Wojskowi, urzędnicy pań
stwowi i pracownicy instytucyj sportowo-hodowlanych korzystają z 20% zniżki.
Prenumerata roczna za dodatek „WIADOMOŚCI WYŚCIGOWE“ wynosi dla prenumeratorów „JEŹDŹCA i HODOWCY“ 15 zł*
Zmiana adresu 50 gr.
Adres redakcji i administracji: Warszawa, Mazowiecka Iß. Teł. 220-26. Adres telegr.: „Jeździec—Warszawa“. Rachunek w PKO 6161
Redakcja nie zwraca rękopisów i zastrzega sobie prawo czynienia zmian i skrótów w nadsyłanych artykułach, oraz decyzji co
do terminu ich umieszczenia.

Cena numeru pojedynczego 1 z!. 75 gr.
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CENA OGŁOSZEŃ: Cała strona 201) zł., ł/2 strony 100 zł., '/4 strony 50 zł. 1/8 strony 30 zł. Przed tekstem 50% drożej. Na
okładce 25% drożej. Drobne ogłoszenia po 10 gr. za wyraz; handlowe po 20 gr. za wyraz; grube litery po 20 gr. za wyraz;
najniższa oplata za drobne ogłoszenia 2 zł. Znaki pisarskie liczą się za wyrazy.
Za sporządzenie kliszy ilustracyjnej w drobnych ogłoszeniach i kronice zł. 10.
W numerach ozdobnych wszystkie ogłoszenia o 50% drożej.
Ogłoszenia przyjmuje Administracja „Jeźdźca i Hodowcy“, Warszawa, Mazowiecka 16.
RED AKTOR O WIE: INŻ. JAN GRABOWSKI I JANUSZ WŁODZIMIRSKI.

Drukarnia Techniczna Sp. Akc. Warszawa, Czackiego 3-5.

WYDAWCA: INŻ. JAN GRABOWSKI.

ORGAN TOW. ZACHĘTY DO HODOWLI KONI W POLSCE, TOW. HODOWLI KONIA ARABSKIEGO, POLSKIEGO
ZWIĄZKU JEŹDZIECKIEGO, NACZELNEJ ORGANIZACJI ZWIĄZKÓW HODOWLI KONI W POLSCE

TREŚĆ Nr. 35.

Wobec 75-cio letniego jubileuszu Wileńskiego Towarzystwa Hodowli Koni i Popierania Sportu Konnego — płk. Wasilewski. Uwagi
hodowlane — refleksje — Stefan Dembiński. Jeszcze słów kilka o rozwoju cywilnego sportu konnego — Jan Bielski. Pokaz koni
na Śląsku — R. Cieszkowski. Najsławniejsi żokeje angielscy w ostatnich 80 latach — Mr. Jinks. Stadnina w Trakehnach — Z nie
mieckiego przełożył Ch. Koń skoczek. Kronika krajowa i zagraniczna.

ROK XII.

WARSZAWA. DN. 10 GRUDNIA 1933

Mrs. Heald z 9-cio letnią córeczką w gonitwie point-to-point w Bletchley.
Foto Keystone — Londyn-
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Wobec 75-cio letniego jubileuszu
Wileńskiego Towarzystwa Hodowli Koni
i Popierania Sportu Konnego
W tymże 1874 r. wydzierżawia on od Ministerstwa
Roln. i Dóbr Państwowych część gruntów, sąsiadujących
z ziemią wspomnianego wyżej gen. Posiewa, i w ten spo
sób rozszerza tor, odgranicza go od placu ćwiczeń i za
bezpiecza od niepożądanego sąsiedztwa wojskowości ro
syjskiej.
Nie da się wyliczyć wszyst
kiego co zrobił dla Towarzystwa
Wileńskiego ś. p. Ursyn-Niem
cewicz, powiemy tylko, że w ro
ku 1876 Walne Zgromadzenie
wyraża mu podziękowanie i wy
znacza zastępcę hr. Pedóchowskiego.
W r. 1854 zawdzięczając
W r. 1878 buduje Towarzy
inicjatywie i energji ś. p. Jana
stwo nowe trybuny, pawilon dla
Ursyn - Niemcewicza powstaje
sędziów, zabezpiecza budynki od
Wileńskie Towarzystwo Wyści
ognia, wynajmuje trenera Dawi
gowe. J. Ursyn-Niemcewicz zo
da Picza i powierza mu dogląd
staje wybrany vice-prezesem i
nad torem.
ciągle wybierany na nowe trzechW tymże 1878 roku Wileń
lecie zajmuje to stanowisko do
skie Towarzystwo podnosi sumę
1887 roku, t. j. 33 lata.
nagród na wyścigi oprócz wspo
Prezesami Wileńskiego To
mnianych subwencyj do 3.000
warzystwa są stałe generał-gurb.,
co daje tak pokaźną sumę,
bematorowie, nazwisk których
że zachęca większe stajnie wy
wymieniać nie będziemy, ponie
ścigowe do wzięcia udziału w
waż nie grają oni wielkiej roli w
wileńskich
meetingach po drodze
życiu Towarzystwa i od roku
z Warszawy do Petersburga; w
1895 na posiedzeniach Towarzy
tym celu program wyścigowy
stwa nie są obecni.
Jan Ursyn-Niemcewicz.
koordynuje się z warszawskim i
Z podziwu godną en erg ją
petersburskim.
doprowadza ś. p. Jan UrsynPrzed wojną światową wyścigi gentelmańskie w
Niemcewicz Wileńskie Towarzystwo Wyścigowe do
Wilnie były wysoko dotowane, co niewątpliwie przyczy
rozkwitu: opracowuje w r. 1858 statut, wydzierżawia od
niło się do nabywania przez jeźdźców-gentelmanów ko
generała Posiewa tor wyścigowy, stwarza znaczny kapi
ni wysokiej klasy. Zdarzało się biegać w stajniach gentał, zdobywa pieniądze na nagrody od głównego zarzą
telmańskich derbiście: Pe Sortier u p. M. Kirjackiego,
du stadnin państwowych, od kolei państwowych, pozo
Paprys (4-ty w Derby u piszącego te skromne wspo
stałości od wileńskiej stajni hodowlanej, od miasta, od
mnienia), Pernambuko, Barbara, Bengalin, Obertyn, Mibanków, drogą subskrypcyjit. p.
żokiejski.
Od r. 1885 urządza Towarzystwo wystawy rolni
Taka klasa koni stworzyła wielką konkurencję w
cze, na których widzimy już w r. 1889 próby dzielności

Zbliża się czas uczczenia tak długiej i zasłużonej
pracy Wileńskiego Towarzystwa Hodowli Koni i Popie
rania Sportu Konnego, które chlubnemi kartami zapisa
ło się w dziejach hodowli i wyścigów.
Iluż to sławnych hodowców, jeźdźców i koni świę
ciło swoje tryumfy przez ten dłu
gi czas na torze wileńskim.
Historyczny szkic tej sław
nej przeszłości da nam może
wkrótce ktoś bardziej kompe
tentny, pozwalani sobie jedynie
na tych parę skromnych słów,
poświęconych temu zasłużonemu
towarzystwu wyścigowemu.

koni pociągowych. Na premje dla eksponatów wydaje
Towarzystwo 800 rb. rocznie. Kierownictwo wystawą
spoczywa w ręku ś. p. A. Jełowickiego, który za swą wy
dajną pracę otrzymuje od Towarzystwa podziękowanie
w r. 1891.

Podkreślić należy ofiarność ówczesnych członków To
warzystwa: nie szczędzili oni ani pracy, ani pieniędzy.
Składka członkowska wynosiła w r. 1872 — 50 rb. Hr. Ty
szkiewicz ofiaruje w 1874 r. ziemię pod tor wyścigowy
w swojem Landwarowie, lecz odległość od Wilna wstrzy
muje Ursyn-Niemcewicza od przyjęcia propozycji.

sporcie gentelmańskim, i w ten sposób podniosła klasę
jeźdźców.

Z pomiędzy gwiazd jeździectwa (S. Nosowicz,
P. Gnoiński, M. Kirjacki, M. Disaniewicz, Bzowski) nieje
den odwiedził tor wileński i zawdzięczał mu zasoby materjalne przed ciężkim sezonem petersburskim.
Niestety wojna światowa przerwała tak owocną pra
cę sportową Wileńskiego Towarzystwa.

W latach 1854—1880 członkami Towarzystwa są:
ks. Michał Ogiński, hr. Ożarowski, marszałek szlachty
Adam hr. Plater, Adam hr. Huten-Czapski (długoletni
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skarbnik Towarzystwa do r, 1876), Seheń, Mineyko (do
tej nory rodzina ta figuruje na liście członków Towa
rzystwa), Ludwik i Stefan Grabowscy, Józef i Jan hr.
Tyszkiewiczowie, Tomasz hr. Zamoyski, Witold hr. Wołłowicz, Szymon Meysztowicz, Hilary Łęski (skarbnik do
1881 r., rodzina figuruje obecnie na liście członków)
i inni.
W r. 1887 ś. p. Jan Ursyn-Niemcewicz stanowczo
zrzeka się swego stanowiska i vice-prezesem zostaje wy
brany I. hr. Ledóchowski,
Lecz już w 1892 roku J. Ursyn-Niemcewicz ponow
nie zostaje wybrany vice-prezesem.
Wileńskie Towarzystwo Wyścigowe robi wielkie po
stępy: z własnych funduszów wydaje na nagrody
4.000 rb. Zwiększony kapitał pozwala obniżyć składkę
członkowską do 25 rb. dla członków rzeczywistych i do
10 rb. dla członków bez prawa głosu.
W r. 1895 z powodu kategorycznego zrzeczenia się
ś. p. Jana Ursyn-Niemcewicza vice-prezesem zostaje wy
brany Władysław hr. Tyszkiewicz,
W r. 1899 umiera energiczny i pracowity członek
Towarzystwa A. Jełowicki, długoletni kierownik Wysta
wy Rolniczej.
W 1900 roku ponosi Towarzystwo Wileńskie nie
odżałowaną stratę w osobie swego założyciela i długolet
niego vice-prezesa Jana Ursyn-Niemcewicza, który po
zostawia Towarzystwo u szczytu swego rozwoju: kapi
tał około 15.000 rb., napływ koni na meeting! wileńskie
tak zwiększa się, że potrzebne są ograniczenia wygra
nych sum do 5.000 rb. w r. 1900 do 3.000 rb. w r. 1902,
poszukiwany jest większy tor wyścigowy, ponieważ obec
ny nie może pomieścić napływających na meeting! koni.
W r. 1901 vice-prezesem zastaje wybrany Michał
ks. Ogiński.
W r. 1902 umiera M. ks. Ogiński i vice-prezesem
zostaje wybrany Bohdan ks. Ogiński.
W tymże roku J. Korwin Milewski po długich po
szukiwaniach dochodzi do porozumienia z ś. p. Anto
nim Alexandrowiczem, i Towarzystwo wydzierżawia od
niego tor na Pośpieszce za 500 rb. rocznej tenuty, Asygnuje się 4.500 rb. i budują się trybuny, ogrodzenie, dom
dla stróża, niweluje się tor i t. p,
W roku 1903 już na nowym torze odbywają się dwa
meeting! (razem 18 dni), nagród z własnych funduszów
rozgrywa się 5.000 rb.
W 1904 roku na nagrody wydaje Towarzystwo
7.000 rb.
W związku z wojną japońską i rewolucją rok 1905
przynosi Towarzystwu niepomyślne konjunktury finan
sowe: kapitał topnieje do 4.279 rb., sezon redukuje się
do 5 dni i na nagrody może Towarzystwo wyasygnować
zaledwie 2.300 rb.
Vice-prezes Towarzystwa Bohdan ks. Ogiński ofia
rowuje 500 rb. na nagrody.
W 1906 roku z powodu choroby B. ks. Ogińskiego
na stanowisko vice-prezesa zostaje wybrany Alfred hr.
Tyszkiewicz.
W roku 1909 vice-prezesem jest Dominik Dowgiałło.
W roku 1910 zostaje wybrany vice-prezesem Wło
dzimierz Łęski, który pozostaje na tern stanowisku do
1915 roku i który dotychczas jest członkiem Towarzy
stwa.
Rok 1913 jest dla Towarzystwa pomyślniejszym:
kapitał wzrasta do 13.401 rb. Na nagrody oprócz subsydyj wydaje Towarzystwo 4.500 rb., dodzierżawia od
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ś. p. Antoniego Alexandrowicza dziesięcinę ziemi pod
tor wyścigowy, robi kontrakt dzierżawy toru na 12 lat,
podnosi tenutę dzierżawną do 600 rb. rocznie.
W roku 1914 Towarzystwo podnosi sumę nagród do
5.500 rb., asy gnu je na remont trybun 1.500 rb.
W 1915 roku odbywają się ostatnie wyścigi. Wilno
przechodzi w ręce Niemców. Trybuny zostają spalone.
Tor zdemolowany.
Od roku 1880 do wojny pośród członków Wileńskie
go Towarzystwa Wyścigowego widzimy: Ignacego hr. Ledóchowskiego, Wiktora hr. Starżyńskiego, Bron. Rome
ra (skarbnik 1887—1893 r.), S. Niezabytowskiego,
S. Czapskiego, A. Platera, M. Łęskiego, Karola hr. Czap
skiego, Bron. Rzewuskiego, ks. Druck.-Lubeckiego, hr.
Załuskiego, M. Benisławskiego, A. Jełowickiego, J. Falewicza, Tom. hr. Rostworowskiego, H. Matusewieża,
K. Gnoińskiego, K. Sałmonowicza (skarbnik 1893/99 r.),
A. i B. hr. Tyszkiewiczów, F. hr. Czapskiego, Houwalda,
K. Dowgiałło, Bohdana ks. Ogińskiego, Stan, ks. Lubo
mirskiego, Augusta hr, Potockiego, M. Meysztowicza
(skarbnik od 1899 r.), B. Ślizienia, Piotra Gnoińskiego
(jeźdźca dżentelmana, równych któremu chyba nie wi
dzieliśmy), Włodz. Łęskiego, Ad. Bychowca, K. Kiersnowskiego, Kar. Wagnera, Aleks, margr. Wielopolskie
go, J. J. K. hr. Skarbków, Adalb. ks. Radziwiłła, J. hr.
Brezę, H. Jamontta, Kaz. hr. Platera-Zyberk, Wit. Ilińskiego-Kaszyńskiego i inn.
Po wojnie pierwsze Walne Zebranie członków To
warzystwa odbywa się 8 września 1921 roku, na którem
obecni są: Włodzimierz Łęski, Wład. Mineyko, Hen. Jamontt, Art. kr. Lubieniecki i Wit. Houwald. Włodzimierz
Łęski zostaje wybrany vice-prezesem. Otrzymuje się ze
zwolenie Min. Spr. Wewn. Litwy Środkowej na wzno
wienie działalności Towrzystwa, Zmienia się stara na
zwa na „Wileńskie Towarzystwo Zachęty Hodowli Koni
i Popierania Sportu Konnego". Starych członków pozo
stało mało, przyjmuje się 19 nowych.
W roku 1922 urządza się jednodniowy meeting wy
ścigów i zawodów konnych, w którym biorą udział wy
łącznie wojskowi z okolic Wilna.
Następuje przerwa w działalności Towarzystwa i
dopiero w roku 1925 poszczególni członkowie poczynają
starania do uruchomienia starej placówki sportowej:
opracowuje się przez płk, Kozierowskiego i p. Ławry
nowicza statut „Wileńskiego Towarzystwa Hodowli Ko
ni i Popierania Sportu Konnego", zatwierdzony przez
Dyrektora Zarządu Stadnin Państwowych, ś. p. Fryde
ryka Jurjewicza 13 listopada 1925 r., wybiera się Preze
sem gen. Kubina i uzyskuje się subwencję na nagrody
wyścigowe na r. 1926.
W roku 1926 ś. p. Antoni Alexandrowicz oddaje
bezpłatnie do dyspozycji T-wa tor na Pośpieszce. Urzą
dza się 2 sezony wyścigowe — 8 dni łącznie. Ś. p. A. Ale
xandrowicz zostaje wybrany vice-prezesem.
W roku 1927 po zrzeczeniu się gen. Kubina ś. p. An
toni Alexandrowicz zostaje wybrany prezesem. Finansy Towarzystwa znacznie zwiększają się, przystępuje się
do remontu toru, stajen, budowy nowych trybun, asygnując na ten cel 5.000 zł. Obrót roczny około 60.000 zł.
Nowych członków 15.
W 1928 roku kapitał rezerwowy 10.000 zł. Przyjęto
nowych członków 36.
W roku 1929 wynajmuje się obszerny lokal pod kancelarję i klub Towarzystwa, powstaje myśl założenia filji T-wa w Białymstoku.
Pan Prezydent Rzeczypospolitej zaszczyca Swą
obecnością tor Wileński w roku 1930, witany przez ś. p.
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A. Alexandrowicza. Miał tu miejsce następujący incy
dent: na żądanie starosty, aby przedłożył swoje przemó
wienie do przeglądu ś. p. A. Alexandrowioz odpowie
dział, że przez 60 lat życia nikomu „dzień dobry“ z kart
ki nie powiedział.
W roku 1930 na skutek próśb Zarządu Pan Marsza
łek Józef Piłsudski przyjął na Siebie godność Prezesa
Honorowego Towarzystwa.
W 1930 roku stanowisko zmarłego prezesa Antonie
go Alexandrowicza zajmuje Józef hr. Breza. Wyścigów
Towarzystwo nie urządza, ponieważ subwencje Minister
stwa Rolnictwa przeznaczone zostają na kupno toru od
spadkobierców A. Alexandrowicza.
W 1933 roku zostaje wybrany prezesem gen. bryg.
Przewłocki Marjan. Ministerstwo Rolnictwa asygnuje w
roku tym zaledwie 9 000 zł. na nagrody wyścigowe.
Tak skromne warunki materjalne oraz położenie
Towarzystwa na dalekich kresach nie dają możności Wi
leńskiemu Towarzystwu dojść do byłej chwały i zmu
szają ograniczyć się do działalności sportowo-hodowlanej.
Ale i na tern polu pracy energja Zarządu Wileńskie
go Towarzystwa daje bardzo dobre rezultaty: pomimo
zredukowania sezonu do 3 dni wyścigowych, wyposażo
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nych tylko w biegi naprzełaj, wyrabia się szereg mło
dych jeźdźców, kupuje konie i życie sportowe wre.
Prezes Towarzystwa p. gen. M. Przewłocki potra
fił o tyle zachęcić oficerów swojej brygady, że wyniki
przeszły wszelkie oczekiwania: 14 młodych jeźdźców
próbuje swoich sił w biegach naprzełaj na forze Wileń
skim. Pola liczne — do 7 koni w wyścigu. Chęć i odwa
ga ogromne: jak pisałem poprzednio w sprawozdaniu,
młody oficer po 2 upadkach wsiada ponownie na koń
i trzeci bieg wygrywa.
Chciałbym, żeby do tego skromnego szkicu wspo
mnienia swoje dorzucili obecni w Wilnie pp. Łęski, Jur
kowski, płk. Kozierowski, którzy czynny udział w po
wołaniu do życia po wojnie Wileńskiego Towarzystwa
brali,
A wtenczas zagrzani tęmi wspomnieniami ludzie do
brej woli przyjdą z pomocą dalszej owocnej pracy Wi
leńskiego Towarzystwa, oraz inne Towarzystwa Wyści
gowe przy podziale subwencyj na rok jubileuszowy przez
Ministerstwo Rolnictwa, na posiedzeniu Komitetu Wy
ścigowego, wyrażą chęć przyczynienia się ku uczczeniu
75-letniej rocznicy ofiarnej i pełnej poświęcenia pracy
Wileńskiego Towarzystwa na niwie rodzimej hodowli
i sportu,
Wasilewski, płk. em.

Uwagi hodowlane - refleksje
Artykuł pana Józefa Menela porusza niezwykle
istotne i ważne zagadnienie. Ze swej strony przychylam
się w zupełności do Jego logicznych rozumowań i uwa
żam je jako drogowskaz bardzo na czasie. Niestety,
trzeba obliczenia przytoczone tam uznać za bardzo opty
mistyczne, nie waham się liczbę 1% milj ona koni po
dwoić, a wtenczas cyfra 500 mil jonów zł. wartości pa
szy dla tych koni przemówi swoją groźbą. Można rozwi
jać na tern tle różne statystyki, każda z nich jednak da
nam w rezultacie, że wartość żywności przekroczy w
dwójnasób wartość rzeczywistą tego wątpliwego kapita
łu. Faktem jest, że wojsko kupiło w r. 1932/33 z ogól
nego pogłowia koni w Polsce niespełna 0.15%, co jest
właściwie wszystkiem o czerń warto mówić. W tym sa
mym roku statystyka zakupów do wojska u małorol
nych wykazuje w stosunku do ich stanu posiadania
0,04%, gdy stosunek ten u większej własności przedsta
wia 0.8%. Są to cyfry wymowne, ale zarazem smutne.

Jestem zdania, że należy jaknajprędzej przystąpić
do wyłowienia tych niedobitków prawidłowych mierzynów, które mimo burzy światowej i zaniedbania kom
pletnego tej dziedziny od czasów powojennych, przetrwa
ły do dzisiejszego dnia i tym samym zadokumentowały
swoją niezwykłą żywotność gatunku.
Sprawa ta ma takie znaczenie, że wszystkie
trudności powinny być przezwyciężone, aby jaknajprę
dzej przystąpić do realizacji.
Kierownictwo Remontu w tym roku poparło hodo
wlę hucułów kupując tam materjał do biedek pod kara
biny maszynowe i jeszcze w tym roku będzie zakupować
koniki w tym samym celu. Oby ten pierwszy krok zain
teresowania się mierzynem prędko był naśladowany.
Stefan Dembiński.
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Z raidu konnego Warszawa — Dęblin
Foto W. Pikiel — Warszawa

Jeszcze słów kilka o rozwoju
cywilnego sportu konnego
młodzież przestała lubić sport koński; skierowała ona swoją ener
Artykuł pułkownika Dembińskiego „na koń“ widać utrafił
w naszą bolączkę, gdyż wywołał bardzo ciekawą dyskusję na
gię na inne sporty, zapominając, że właśnie koń na wsi to jest
łamach Jeźdźca i Hodowcy, Uwagi pp. Wiickenhagena i Rojowpierwszy towarzysz nasz i że koń może i powinien dać nam naj
skiego i nad wyraz rzeczowy artykuł inż. Grabianowskiego wy
większą ilość wrażeń sportowych. Te zamiłowanie do konia, to
czerpują prawie to zagadnienie; jeżeli swoich kilka uwag chcę
zżycie się z nim, można i trzeba koniecznie rozwinąć wśród na
szej młodzieży na wsi i zwalanie
dorzucić, to poproś tu tylko dlate
tego marazmu na kryzys jest w du
go, aby bardziej z praktycznego
punktu widzenia spojrzeć na spra
żej mierze przesadzonem.
Nie stawiajmy sobie za pierw
wę popularyzacji cywilnego spor
tu jazdy konnej w obecnych na
szy warunek mieć doskonałego ko
szych warunkach.
nia, bez czego nie chcemy jeździć;
Nie ulega kwestji, że idea
to jest błąd. Jeździć każdy młody
człowiek może i powinien na tern
łem byłoby widzieć u nas komplet
co w danych warunkach ma, a sa
ną popularyzację sportu konnego,
mo przez się potem każdy taki
ale czy to jest narazie u nas moż
jeździec materjał swój koński po
liwe? Sądzę, że nie, bo czyż przy
woli, bez wielkich kosztów udo
puszczać możemy, aby znalazło się
skonali. Niech się taki młodzieniec
dużo mieszkańców miast, mogących
nie wstydzi wyjechać na gorszym
sobie pozwolić na luksus sportu
koniu, na mniej eleganckim siodle,
konnego? Przecież na to trzeba
bez czerwonego rajtroku; pod tym
mieć konia; mało tego, trzeba go
jeszcze utrzymać, a to już nie każ P. Eryk Brabec trenuje na „Nababie“ przed konkursami w Gnieźnie względem musi nastąpić demokra
da kieszeń wytrzyma. Naturalnie
Foto M. Pawlak — Poznań tyzacja sportu, ale jeździć musi i
powinien każdy młodzieniec i pan
będą zawsze tacy miłośnicy sportu
na na wsi i obowiązkiem, że tak powiem, rodziców im
konnego, którzy odmawiając sobie wszystkiego, jednak dojdą do te
tę rzecz ułatwić i do tego zachęcić. Czy jest coś przy
go, ale będą to nieliczne zastępy. Gros tych przyszłych jeźdźców
jemniejszego nad taki codzienny, wspólny spacer konny, kie
szukać musimy nie w mieszkańcach miast, a na wsi i tutaj trzeba
dy jedzie brat, siostra, kuzyn i jeżeli jeszcze mogą i rodzice?
skierować wszelkie wysiłki, aby rozbudzić, zachęcić i nareszcie
Tak było zawsze za czasów przedwojennych i pozwolić nie możposadzić na konia naszą młodzież ze wsi. Wszyscy widzimy, że
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oficera, zamiłowanego w sporcie, który weźmie pod swoją opiekę fa
na, aby to wyszło z użycia. Jeżeli jest w danej okolicy choć
chową
tych cywilów i stworzyć tym sposobem zaczątek kółka jeź
jeden taki dwór, który uprawia jazdę konną, to swoim przykła
dzieckiego.
Dowódca pułku powinien zrobić wszelkie pod tym wzglę
dem powinien zachęcić i inne okoliczne dwory i powoli jazda
dem
ułatwienia,
jako też dać możność kółkowiczom-jezdźcom
konna wejdzie w codzienny sport. Tutaj my, ziemianie powin
ujeżdżenia ich koni przez puł
niśmy dawać przykład.
kowych ujeżdża czy. Niech pre
Ale to nie wszystko, bo
"
zesem takiego kółka będzie ten
pobudzenie do sportu ziemian
że instruktor-oficer, ale wice
da tylko materjał, z którego
prezesem i członkami zarządu
trzeba będzie wyrobić coś jed
cywile, których jako początku
nolitego, ujętego w pewne ra
jących sportowców nie trzeba
imy organizacyjne i prawdzi
przerażać różnicą wiedzy jeź
wie racjonalne. I tutaj wkra
dzieckiej;
ja osobiście wolałbym,
czamy już w dziedzinę nie tyl
aby
na
początek
kółko takie
ko przyjemności jazdy konnej,
prowincjonalne było z członków
ale i użyteczności ogólno-pańtylko cywilów; nie byłoby wte
stwowej, do czego widać, i bar
dy tej wielkiej dysproporcji i w
dzo słusznie, tak wielką przy
skali jazdy i wszyscy byliby
kładają wagę nasze sfery woj
mniej więcej na tym samym po
skowe. Otóż w mojem przeko
ziomie fachowym.
naniu bez wydatnej pomocy i za
Nie wiem naturalnie, o ile
chęty ze strony tych właśnie
to wszystko jest możliwe do uwładz wojskowych nie da się,
rzeczywistnienia przez poszcze
albo bardzo trudno będzie, prze
gólne
pułki; sądzę, że potrzeb
inż.
Stanisław
Grabianowski
(SI.
KI.
J.
K.)
na
wał.
„Figaro“
prowadzić organizację. Bo kto
ne będzie na to wydanie przez
nada fachowy kierunek tej mło
wyższe władze wojskowe odpowiednich i to bardzo szczegółowych
dzieży siedzącej na koniu, kto ją nauczy dobrze i pra
instrukcyj dowódcom pułków; sądzę jednak, że ważność sprawy tej
widłowo siedzieć na siodle, kto jej da wskazówki do wy
i jej zrozumienie przez czynniki miarodajne jest już takie, iż chodź,
robienia konia i racjonalnego jego używania, kto naresz
tylko o ułatwienie i praktyczne zastosowanie tych dezyderatów.
cie poduczy wierzchowca i jeźdźca, aby mogli stawać do lokal
Inicjatywa powinna wyjść od
nych i na małą skalę zakrojo
władz wojskowych, jako od fanych konkursów, biegów my
chowców; oni pierwsi powinni
śliwskich i t. p.? Możliwe, że
wejść w kontakt z młodzieżą;
znajdą się takie okolice, gdzie
stworzyć jej takie ułatwienie w
będzie ziemianin ex-kawalerzyorganizacji kółka, żeby rzecz
sta, mogący być tym instruk
mogła pójść przy tym materjale
torem, ale jeżeli weźmiemy pod
końskim, który jest w okolicy,
uwagę, że w obecnych ciężkich
i przy tych nawet trudnych fi
czasach taki ziemianin jest tak
nansowych warunkach.
pochłonięty swoimi kłopotami,
to napewno nie będzie on miał
Napewno w każdej okoli
tyle czasu, aby módz się po
cy takie poczynanie naszej kaświęcić i nauczać konnej jaz
walerji znajdzie swój oddźwięk,
dy okoliczną młodzież.
który będzie jeszcze jednem oI tutaj w sukurs muszą
gniwem więcej do zżycia się cy
przyjść nam koniecznie pułki
wilów z wojskiem, do czego tak
kawalerji. Praktycznie wyobra
słusznie nawołują światli woj
żam sobie rzecz jak następuje:
skowi i co tak dobre w wielu
tam, gdzie stacjonuje pułk kawa
okolicach wydaje rezultaty spor
lerji, dowódca powinien wejść w
towe i społeczne.
kontakt z tymi ziemianami, któ
rzy sport koński uprawiają; obJan Bielski.
myśleć jak stworzyć kółko jeź
Miss I. Croscon w skoku na koniu „Ginger“
Trzeszczany.
dzieckie, dostarczyć instruktoraFoto Keystone—Londyn

ZARZĄD PAŃSTWOWEJ STADNINY KONI
I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
W JANOWIE PODLASKIM
ZAWIADAMIA, ŻE DN. 28 GRUDNIA 1933 R. O GODZ 12-ej W MENAŹU
STADNINY BĘDĄ SPRZEDAWANE Z PUBLICZNEGO PRZETARGU:

DWIE KL. 3 LETNIE, JEDNA KL. 2 LETNIA, 4 ROCZNIAKI i 4 ŹREBIĘTA
TEGOROCZNE (CZ. KR. AR., ORAZ POL KRWI. AR., ANGL.-AR. i ANGL.)
Na żądanie wysyła się, odwrotną pocztą, imienne wykazy, po opłaceniu poi ta
Dojazd ze st. kol. Biała-Podlaska do Janowa-Podlaskiego wąskotorówką i autobus.
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Fragment z pokazu
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Komisja sędziowska: płk. Kulesza — prezes Kom. Rem. Nr. 3,
p. Nosarzewski — Kier. P. S. O. w Bogusławicach, p. Kajetanowicz — kier. P. S. O. w Drogomyślu, rtm. Horoszkiewicz
I inż. Pszczółkowski.

Pokaz Koni na Slqsku
Śląski Związek Konia Szlachetnego półkrwi zorganizował
dnia 28 i 29 września 1933 r, czwarty z rzędu, doroczny pokaz koni.
Pokaz odbył się, jak zwy
kle, w Ochabach na Śląsku
Cieszyńskim na dużym okólni
ku źrebięciarni, należącej do
majątku Państwowych Zakła
dów Chowu Koni w Pruchnej.
Malownicze położenie pastwisk
nad brzegiem Wisły i środowi
sko Państwowego Stada Ogie
rów dały imprezie końskie;
swoisty charakter, a piękna
pogoda jesienna przyczyniła się
również w znacznej mierze do
udania się pokazu.
Pokaz obejmował dział re
montowy i hodowlany. Pierwszy
dział zgromadził 99 koni, z cze
go 74 większej, i 25 mniejszej
własności, drugi 27 koni, 3 ogiery, 8 klaczy ze źrebiętami i
16 źrebiąt roczniaków. Materjał hodowlany w porównaniu
z rokiem ubiegłym był mniej liczny. Późna pora roku i pilne roboty
polne powstrzymały rolników-hodowców od wydatniejszego wzię
cia udziału w pokazie.

Ogólny poziom pokazu był mmiejwięcej taki sam jak w roku
ubiegłym. Koni remontowych było nieco mniej, za to były lep
szej jakości, co wyraziło się też
w większej ilości zakupionych
koni przez wojsko.
Z przedstawionych 99 ko
ni, Komisja zakupiła 66. Z po
śród koni przedstawionych —
wybitnych okazów nie było; ale
też nie było koni miernych i
złych. Charakterystyczną ce
chą w tym dziale była dobra
przeciętna jakość koni.
Większość hodowców przed 
stawiła konie w ilości 1—5;
każdy z nich posiadał sztuki
lepsze i gorsze, niektóre staj
nie wykazały walory na ogół
dodatnie, inne cofnęły się. Wy
kazały one nawet takie braki,
które przy należytem dopa
trzeniu we właściwym cza
sie można było usunąć. Kil
ka koni poleciła komisja ho
dowcom przedstawić na późniejszych spędach; przesunięcia termi
nu i z tym związanego ryzyka mogli hodowcy sobie z łatwością
zaoszczędzić, gdyż konie" były dobre, czego dowodem jest, że z
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końcem października Komisja Remontowa zakupiła z powyższych
koni jeszcze 10 sztuk.
Większą stawkę koni remontowych przedstawiły, jako jed
ną całość trzy majątki Księcia Pszczyńskiego. Składała się ona
z 16 koni, z których Komisja Remontowa zakupiła 14. Pięć wierz
chowych, a szesnaście artyleryjskich. Wszystkie konie na ogół
bardzo dobre, po własnych ogierach, starannie wychowane i przy
gotowane; konie wierzchowe wysoko uszlachetnione. Od kilku lat
jednak nie zarysowuje się wyraźny kierunek hodowlany.
Źrebięciarnia majątku Państwowych Zakładów Chowu Koni
w Pruchnej dostarczyła 6 koni. Stawka roku ubiegłego w liczbie
8 była wyróżniającą się, tegoroczna stawka była słabsza.

Bai — Gidran (Gidran XXVII — Caca po Olkusz) 3 I. og. kaszt., hod. p. Anto
niego Rowińskiego — Knurów, nabyty do stad. panst.

Jednolitą stawkę w liczbie 6 koni o swoistym typie, mocnej
i kościstej budowie, nieco mniej szlachetnych ale rzetelnych i
praktycznych, z dobrem! ruchami przedstawiła stadnina p. Hegens-teidta Klausa właciciela majątku Ornontowice. Konie te za
kupione w swoim czasie od włościan, jako źrebięta odsądzone,
wykazały wzorowy wychów. Znakomite pastwiska należące do
majątku odbiły się w dobrym kalibrze tych koni. Z tej stawki
nabyła w Krakowie czechosłowacka Komisja Remontowa 3-letn.
wał. skgn. po og. „Erotyk", jako konia oficerskiego.
Stawka powyższa przygotowana była na pokaz nadzwyczaj
starannie i mogła służyć niektórym hodowcom, jako wzór. Z tej
stawki niestety dwa bardzo dobre konie odpadły z powodu blizn,
powstałych w pędnie po skaleczeniu.
Bardzo dodatnio przedstawiały się ma pokazie konie wło
ściańskie, naogół dużego wzrostu, a przytem głębokie; zwracała
uwagę w nich przedewszystkiem kość i dobre ruchy.
Włościanie dostarczyli poprawne konie wierzchowe, po
większej zaś części artyleryjskie. Konie włościańskie po ogierach
państwowych rasy anglo-normandzkiej przedstawiały dobry typ ko
nia artyleryjskiego. Z przedstawionych 25 koni włościańskich
Komisja Remontowa zakupiła 20 — odrzucając tylko pięć, z któ
rych jednak dwa zakupiła na późniejszym spędzie, Z koni wło
ściańskich nabyła w Krakowie czeska Komisja Remontowa dwa
konie, jako konie oficerskie.

ASZU (Gidran XXXVII — ki. po Vichy) 3 I. og. kaszt, wychodowany w źre
bięcia rni w Ochabach, nabyty do stad. państw.

Najwyższa cena, osiągnięta przy sprzedaży koni remontowych
wynosiła wraz z dodatkiem hodowlanym 1725 zł., przeciętna zaś
cena wynosiła 1017 zł. Nadmienić wypada, że na pokazie w ro
ku 1932 zakupiono 54 konie, 49 koniom doliczono dodatki hodo
wlane do ceny kupna w ogólnej sumie 7030 zł., w roku bieżącym
zaś na 66 koni dodatek hodowlany, podobno w myśl nowych za
rządzeń, otrzymało tylko 36 koni w sumie 5200 zł. Przez powyższe
zarządzenie dotknięci są przedewszystkiem hodowcy konia artyle
ryjskiego.
Dnia 29 września odbyło się premiowanie koni, zakupionych
do remontu. Na premjowanie przyznano 2000 zł. z Ministerstwa
Spraw Wojskowych.
Komisja sędziowska składa się z pp. pułk. Kuleszy Włady
sława, przewodniczącego Komisji Remontowej Nr. 3, Tadeusza
Nosarzewskiego, kierownika Państwowego Stada Ogierów w Bo
gusławicach i Kajetana Kajetanowicza kierownika Państwowego
Stada Ogierów w Drogomyślu, prezesa Związku,
Charakterystyczną cechą pokazu w r. b. była konkurencja
koni włościańskich z hodowlą dworską. W roku ubiegłym sądzo
no konie większej własności i konie włościańskie oddzielnie.
W r. b. konie włościańskie były sądzone zupełnie narówni z koń
mi dworskimi, natomiast podzielono konie na grupy typu wierz
chowego i artyleryjskiego. Konie włościańskie wytrzymały kon
kurencję albowiem z czternastu nagród zdobyły sześć, a z nich
dwie pierwsze nagrody w grupie konia wierzchowego i w grupie
konia artyleryjskiego.

Caballero (Junker — kl. po Leonidas) 3 i. wał. kaszt, stada ks. Pszczyń
skiego — II nagr.

W grupie pierwszej wyróżniły się wybitnie 2 konie: 3 let.
wał. gniad. po austro-węg. „Curley“, hodowli p. Niewiarowskie
go Ryszarda i 3 let. klacz kara po wywodzącym się z klaczy wsch -

Nr. 35

JEŹDZIEC I HODOWCA

pruskiej „Junkrze", hodowli rolnika Waliczka Franciszka pow.
Pszczyńskiego.
Na pierwszy rzut oka klacz po Junkrze bardzo szlachetna
c ujmującym wyglądzie, i pięknych ruchach była efektowniejsza,
zaś wałach gniady po Curley, głęboki również o dobrych posuwi
stych ruchach robił wrażenie bardziej realnego i praktycznego
konia; oba konie miały równą punktację, wobec tego przyznano im
dwie pierwsze nagrody.
Dwie drugie nagrody przyznano 2 koniom ze stadniny ks.
Pszczyńskiego, po dobrze dziedziczącym się ogierze ,,Junkrze".
Ogier ten został nabyty ze stadniny księcia Pszczyńskiego przez
Państwowe Stado Ogierów w roku 1925, jako 5-letni. Komisja Re
montowa, co roku zakupuje po nim bardzo dobre wierzchowe ko
nie remontowe.
Z czterech trzecich -nagród przypadły dwie koniom p. He
ge,nscheidta, po ogierach państwowych Trentino i Magik, jedna
koniowi p. Majchrzak owsk ie go ze Stanowic po Gidranie i jedna
koniowi rolnika Golusa Tomasza z Grzawy po anglo-no-rmandzie
Volnayu, z klaczy po Rembrancie.
W grupie konia typu artyleryjskiego zdobyły pierwszą i dru
gą nagrodę i dwie czwarte nagrody konie włościańskie, trzecią
i czwartą konie większej własności. Konie nagrodzone tej grupy
bez specjalnych efektów, dobrze zbudowane, kościste, dostatecz
nie głębokie, o dobrych ruchach, z obustronnem pochodzeniem,
stanowiły dobry materjał konia remontowego.
W dziale ogierów przedstawiono do zakupu dla stad pań
stwowych trzy ogiery.
Komisja w składzie pp.: Nosarzewskiego Tadeusza, pułk. Ku
leszy Władysława, Kajetana Kajetanowi cza oraz lek, wet. Dr. Ba
ranowicza zakupiła dwa ogiery a mianowicie:
1) Baś Gidran, kaszt. ur. 1930 po Gidranie z kl. po Olkuszu,
hodowli inż. Antoniego Rowińskiego z Knurowa za 3.000 zł.
2) As,zu — kaszt. ur. 1930 r. po Gidranie z kl. po Vichy,
zakupionego w swoim -czasie roczniakiem od jednego z hodow
ców małorolnych przez majątek Państw, Zakładów Chowu Koni
w Piuchnej — za 2.000 zł.
Ogiery te wychowane na rodzimej glebie, dobrze rozwinięte,
0 prawidłowej budowie, o dobrych długich ruchach, udane w ty
pie, nie budziły żadnych zastrzeżeń, jako przyszłe reproduktory.
Trzeci ogier po Furioso z kl. po Stachu starannie wychowany
przez właściciela włościanina, z powodu wąskiej postawy nóg
nie został zakwalifikowany do zakupu.
Do premjowania materjału hodowlanego przedstawiono tyl
ko 8 klaczy i 16 źrebaków. Klacze-matki przedstawione były
przeważnie starsze.
Wyróżniono klacze włościańskie po Rembrandcie ze źrebię
ciem po Turze, po Majestoso ze źrebięciem po Gidranie i po Beduinie Jsłkrze ze źrebięciem po Furiosie.
Z pośród źrebaków roczniaków wyróżniały się poprawnością,
szlachetnością i dobrym wychowem cztery źrebaki po Gidranie
1 dwa po Furiosie, z których jeden należał do hodowli dwor
skiej, a pięć do hodowli włościańskiej.
Zamierzona licytacja roczniaków nie odbyła się, byli wpraw
dzie nabywcy, ale sprzedawców nie było. Jest to dodatnim obja
wem, że hodowcy, ceniąc swój dorobek hodowlany nie zgłosili go
do sprzedania.
W roku bieżącym Śląski Związek Hodowców Konia Szlachetne
go, który zawiązał się jesienie 1929 roku przedstawił pierwszy
przychówek, urodzony w stajniach zrzeszonych hodowców.
Biorąc pod uwagę, że w roku 1930 na pierwszym pokazie
w Ochabach Komisja Remontowa z -pośród koni przedstawionych
wybrała dwa, w roku bieżącym zaś Związek wychował dwa ogie
ry dla Stad Państwowych i dostarczył 66 poprawnych koni re
montowych, uważać można pokaz za udany, a wyniki pracy ho
dowlanej za pomyślne i zadawalniające.
R. Cieszkowski.
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Cudak (Curley - z kl. Nr. 245) 3 I. wał. gn. hod. p. Ryszarda Niewiarow
skiego, Domena Solce — I nagr.

Carewna (Junker — kl. po Nachthimmel) 3 I. kl. kara, wł. p. Fr. Waliczek,
Łąka (hod. włoit.) i nagr.

Cykas (Volnay — kl. po Schneestern) 3 I. wat. kary, wł. p. Jan Kubecko
Grzawa (hod. włość.) nagrodź, w grupie konia artyl. IV nagr.
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w ostatnich
Osiemdziesiąt lat temu przestał jeździć żokej Elnathan Flatman, który był championem żokei angielskich w ciągu 7 lat zrzędu
od 1846 do 1852 roku.
W ciągu następnego okresu trzej tylko żokeje pobili ten
wspaniały rekord, a mia
nowicie: Fred Archer,
Deorge Fordham i Ste
phen Donoghue.
Fordham był cham
pionem 14 razy między
1855 a 1871 rokiem. Ar
cher stał na czele żo
kei w ciągu 13 lat zrzę
du od roku 1874, zaś Do
noghue 10 razy również
zrzędu od 1914 do 1923
roku.

80-ciu

latach

(1872 i 1873 rok) championami byli Tom Cannon i H. Con
stable.
Tom Cannon jeździł od 1860 do 1891 roku i odniósł 1544
zwycięstw. Był ojcem również znakomitych żokei, a ogółem wy
grała rodzina Cannon'öw
3.800 gonitw.
H. Constable, który
w 1873 pobił Archera ma
jąc o 3 zwycięstwa wię
cej, był w ciągu następ
nych 5 lat zrzędu dru
gi za Archerem.
Charlie Wood był
następnie 7 lat drugi za
Archerem i został cham
pionem w 1887 roku bez
pośrednio po jego śmier
Archerowi słusznie
ci. Ogółem Ch. Wood wy
się należy tytuł najlep- Ł'
grał 1350 gonitw, w tern
szego żokeja wszystkich
Stary i nowy styl jazdy. Finish słynnych żokei Tom Loates i Tod Sloan.
3 razy Derby.
czasów. Jeździł on w oW 1888 na czele
kresie kiedy minimum wagi wynosiło 4 stone, podczas gdy wagę
żokei stanął Barett, który w ciągu swej karjery zwyciężył 1370 razy.
oficjalną Archera podaje Ruffs Guide na 8 st. 7 lb, co uniemożli
Znakomity w następnych latach J. Watts, który odniósł 1412
wiało mu udział w wielu gonitwach. Pomimo to w ciągu swej
zwycięstw, w tern 4 razy Derby, nie był jednak ani razu chamkarjery od 1870 do 1886 roku odniósł 2.746 zwycięstw przy 8.084
jazdach (nie licząc zwycięstw na
Tom Loates był championem
kontynencie). W ciągu 8 lat miał
w 1889 i 1890 roku, zaś w 1893
więcej jak 200 zwycięstw rocznie;
po raz trzeci mając 222 zwycięstw
rekordowy był rok 1885, w którym
(najwięcej po Arch erze). Ogółem
zwyciężył 246 razy, zaś w 1884 ro
zwyciężył 1426 razy.
ku miał 241 zwycięstw na 577 jazd!
Najsławniejszym żokejem w
Wygrał 5 razy Derby, 6 razy St.
końcu XIX w. był Mornington Can
Leger, 4 razy Oaks i Dwa Tys. Gwi
non, sześciokrotny champion (1891
nei i 3 razy Grand Prix de Paris.
—1892 i 1894—1897). M. Cannon
Fordham, który jeździł prawie
wygrał 1860 razy, stając pod wzglę
dwa razy dłużej niż Archer, od
dem ilości wygranych na trzeciem
niósł ogółem 2516 zwycięstw i był
miejscu po F. Archer'ze i G. Fordchampionem zrzędu od 1855 do
ham'ie.
1863 roku. W 1864 jest drugim za
Z kolei w 1898 roku na cze
J. Grimshaw, w 1865 znowu pierw
le żokei stanął Otto Madden, któ
szy, w 1866 bije go S. Kenyon. W
ry po przerwie był jeszcze 3 ra
następnych trzech latach 1867-9
zy championem (1901, 3, 4). Mad
Fordham jest znowu championem,
den jeździł do końca wojny i
poczem ustępuje W. Gray'owi ale
liczba jego zwycięstw przeniosła
w 1871 jest znowu championem ra
1500. Z wiełkiem powodzeniem jeź
zem z C. Maidment (po 86 zwy
dzili
w tym okresie trzej bracia:
Trzej rywale żok. Franka Buckie: Chifney, Wheatley I Robinson
cięstw).
(1-sza połowa XVII w.).
Sam, Tom i Ben Loates, z których
Fordham 1 raz tylko wygrał
pierwszy, chociaż znacznie ustępo
Derby, natomiast 3 razy Grand Prix. Pojedynki jego z Archerem
wał Tomowi, był championem w 1899 r. i pozatem trzykrotnie
były sensacyjne, zaś największym tryumfem, kiedy na FoxhalVu
wygrał Derby.
pobił w Grand Prix o łeb Archer'a na Tristan'ie.
Rok 1900 był rokiem amerykańskim i pięciu yankesów zna
W ciągu 2 lat interregnum pomiędzy Fordhamem i Archerem
lazło się w pierwszej dziesiątce żokei: Lester Reiff (champion),
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Słynny żokej
dawnych czasów
Frank Buckie.

cięstw ii w roku bieżącym, pomimo że liczy już bl, 05 lat, stoi w czo
łowej grupie żokeji angielskich. W roku 1923 Donoghue podzielił
zresztą pierwszeństwo z C. Elliottem, który stanął na czele żokei w roku następnym. W roku 1925 zabłysła nowa gwiazda —
Gordon Richards, który stanął na czele z 119 zwycięstwami. Nie
stety w następnym roku operacja ślepej kiszki nie pozwoliła mu
dosiadać koni od maja i championem został T. Weston. W 1927
roku Richards staje na czele z 164 zwycięstwami, podczas kiedy
następny za nim T. Weston zwyciężył tylko 78 razy. Następne
dwa lata to również tryumfalny Championat Richards'a. W r, 1930
F. Fox bije go o jedno zwycięstwo, ale w ostatnich dwóch latach
Richards znowu jest na czele. Obecnie ustanowił nowy rekord
świata, mając 259 zwycięstw (siódmy raz Championat Anglji), pod
czas gdy następny po nim na liście żokej W. Nevett ma „tylko“
72 zwycięstw. G. Richards ur. w 1904 r,, pierwsze zwycię
stwo odniósł w 1921 roku, zaś od tego czasu do dnia dzisiej
szego zwyciężył przeszło 1400 razy. Dziwnego natomiast pecha
ma w Derby, w którem ani razu nie był nawet z miejscem.
Mr. -Jinks.

John Reiff, Sloan, Rigby i Martin. Wyjątkowy był rok 1905, w
którym na czele stanął nie żokej, ale jeździec (apprentice)
E. Wheafley, poczerń dwa lata zrzęd« (1906/7) championem był
William Higg‘s.
Danny Maher, który przyjechał z Australji w 1900 roku sta
nął na czele żokei w 1908 r., bijąc 15-letniego chłopca Franka
Wootton'a. Wooitton był pierwszy następnie 4 lata zrzędu, ale
w 1913 znowu został pobity przez D. Maher'a. Maher wygrał
ogółem 1421 razy i o klasie jego świadczy fakt, że w ciągu 8 lat
miał najlepszy procent zwycięstw.
Od wybuchu wojny europejskiej do 1923 roku — 10 lat zrzę
du championem był Stephen Donoghue, który w okresie tym wy
grał 6 razy Derby, Ogółem Donoghue odniósł przeszło 1600 zwy

Redakcja „Jeźdźca i Hodowcy

Sprzęt Zokejski Franka Buckie.

prosi uprzejmie P. T. Prenumeratorów

zalegającyck w opłacie prenumeraty o jaknajszybsze wniesienie jej, celem umo
żliwienia nam wysłania specjalnego numeru, poświęconego koniowi arabskiemu.
Numer ten cieszy się wielkim powodzeniem w detalicznej sprzedaży i za
chodzi obawa, że w najbliższym czasie ulegnie zupełnemu wyczerpaniu.
Nle chcielibyśmy przeto, żeby nasi prenumeratorzy przez zwykle niedo
patrzenie zostali pozbawieni tego cennego numeru.
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STADNINA
W

TRAKEHNACH
Księga stadna Trakenów
Foto: Keystone — Berlin.

Międzynarodowe biuro prasowe Keystone podaje opis stad
niny trakeńskiej, który w streszczeniu brzmi:
Daleko na północy, gdzie jeszcze śniegi leżą, kiedy w środ
kowych Niemczech panuje już
wiosna, w tym kraju bagien i
trzęsawisk, — jak zapomniana
wyspa, położone są Trakehny,
Obecnie upłynęło 200 lat, kiedy
król Fryderyk Wilhelm I założył
słynną teraz stadninę, grupują
cą wówczas wiele stadnin pru
skich, rozproszkowanych w tej
prowincji. W ciągu pierwszych
6 łat zdołano tak dalece posu
nąć akcję obsuszenia terenów,
że w roku 1732 można już było
zgromadzić w Trakehnach 1100
koni. Wiekową pracą osiągnięto,
że stadnina ta wywalczyła sobie
wszechświatową markę i sławę,
zawdzięczając ją zwłaszcza swej
stajni myśliwskiej.
Głównym celem stadniny
była przed wielką wojną pro
dukcja ogierów dla wschodniopruskich hodowców konia remontowego. Potrzeby hodowli remon
tów wymagały znacznego dopływu krwi angielskiej u ogierów.
Powstanie dzisiejszej rasy trakehnów oparło się na pełnej krwi

angielskiej i czystej arabskiej, które stosowane były w wielkim
stopniu od roku 1786.
Jak w wielu dziedzinach gospodarstwa, tak i w Trakehnach
zmieniło się wiele po wojnie.
Zapotrzebowanie koni do re
montu zmniejszyło się do
ilo
ści z roku 1913. Wskutek tego
stadnina zmuszona została do
gruntownej zmiany swych celów,
mianowicie do całkowitego za
stosowania się do potrzeb go
spodarstwa rolnego. Zasadą sta
ło się dostarczanie ogierów mo
gących produkować konie, od
powiednie do pracy na roli.
Z tego powodu pełna i wy
soka krew angielska zostaje co
raz więcej odsuwana na dalszy
plan. Dziś nie żąda się konia
ognistego, pełnego temperamen
tu, lecz poszukiwany jest koń
solidnego kalibru, spokojny, wy
trwały i łatwy do wykarmienia.
Cel ten został już dziś osiągnięty
w znacznym stopniu, mniej przez
dopływ krwi obcej głównie zaś
przez chów w sobie, sposób wychowu i stosowanie odpowiednie!
paszy. Przy zmianie tej, rzecz prosta, musiały być utrzymane
wysokie zalety tradycyjnego konia myśliwskiego i wierzchowego.

Pojenie w stajniach

Matki ze źrebiętami
Foto: Keystone — Berlin.

Foto: Keystone—Berlin.
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Jednym z najważniejszych środków w wyprodukowaniu ogie
rów o żądanych zaletach i klasie, jest nader surowa i nieustanna
kontrola zdolności ogiera, jako konia użytkowego. W hodowli ko
nia półkrwi, tak w Niemczech, jak i zagranicą, niema poza Trakehnami takiej stadniny, gdzie młode konie podlegałyby syste
matycznie ciężkim próbom. Od roku 1927 wszystkie 3-łetnie ogie
ry są poddawane próbom i badaniom w słynnym zakładzie wy
chowu ogierów w Zwion. Dopiero po zdaniu egzaminu ze swych

Siwy Traken pod siodłem

Trakeny w zaprzęgu

Źrebięta z matkami
Fotof Keystone — Berlin.

sił i zdolności użytkowej, młody ogier zasługuje na zaszczytne
miano „trakena“ *), gdyż koń, który wytrzymał surowe próby w
*) Ogiery ze stada państwowego w Trakehnach posiadają pięt
no: pojedynczy róg łosia, wypalone zawsze na prawem udzie.

Mami

skakaniu pod ciężką wagą oraz w galopowaniu na długich dystan
sach w trudnym terenie, — może być z powodzeniem stosowany
i w innej pracy, w gospodarstwie rolnem.
Stadnina trakeńska mieści się na przestrzeni 6032 hektarów,
podzielonych na 16 folwarków. W ogólnej powierzchni łąki i past
wiska zajmują 2517 hektarów. Administracja stadniny oddzielona
jest od zarządu folwarkami.
Dwa stulecia ciężkiej i odpowiedzialnej pracy leżą obecnie
poza stadniną. Tralkeński koń cieszy się ustaloną renomą, daleko
poza granicami Niemiec. Słowo „traken“ wyraża pojęcie czegoś
szlachetnego, silnego i niezmordowanego w swej wytrwałości.
Twardy klimat Wschodnich Prus, surowość i cierpkość miejsco
wego krajobrazu wycisnęły piętno szlachetnemu koniowi trakeńskiemu. Rasowy, lecz realny, masywny, ale nie ociężały, goni on
w szerokim galopie za sforą po obszernych niwach Trakeńskich“.
Z niem. przełożył Ch.

■BUliftItiŁli
»>i? JHEl

Przejażdżka w Trakenach

Foto: Keystone — Berlin.
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KOŃ SKOCZEK
W czasopiśmie „Der Schweizer Kavallerist" znajdujemy na
stępujące interesujące rozważania sportu skakania:
„Jeśli zadać pytanie, czy konie, biorące udział w zawodach
na skoki, są dostatecznie przygotowywane i czy znoszą te pró
by bez szkody dla swego zdrowia, oraz dobrego stanu poszczegól
nych części swego ciała i organizmu, — to odpowiedź brzmi:
niezawsze, bywają bowiem częste wypadki, kiedy do konkursów
są brane konie z zamałem przygotowaniem, gdyż wychodzi się z
założenia, że skoki są zwykłym wyczynem, przynależnym z natu
ry koniowi, tak jak galop.
Rzecz się ma jednak inaczej. Rozważania naukowe stwier
dzają, że koń, stosownie do jego anatomicznej budowy, stworzony
jest do biegania. Bieg, i to po stosunkowo zupełnie gładkim tere
nie, a nie skakanie jest jego przeznaczeniem. Stosownie więc do
tego przeznaczenia, rozwój jego przodu i zadu jest prawie jedna
kowy, korpus posiada położenie horyzontalne, przód jest obcią
żony silniej od zadu. Obciążenie to już samo przez się jest nie
korzystne dla skoku, tern więcej że zwiększa je ciężar jeźdźca.
W porównaniu do konia, takie zwierzęta skaczące, jak kan
gur, wiewiórka i in. posiadają lekki przód, silnie rozwinięty zad
i oś korpusu ukośną na dół. Te właściwości budowy pozwalają
takim zwierzętom przeskakiwać wysokości dwa, trzy, pięć aż do
dziesięciu razy wyższych od ich własnego wzrostu, i to z włas
nego popędu, bez pobudzania zzewnątrz. Jak stoi ta sprawa z ko
niem? Najlepszy skok konia wynosi około 240 ctm., t. j. o 80 ctm,
więcej niż jego wzrost. Są to rekordziści. Wiele tysięcy koni nie
skoczy czysto ponad 150 ctm. Całe szeregi skoczków konkurso
wych skacze przeważnie jedną -i tę samą wysokość czysto, W po
wodzeniu konia na konkursie gra rolę przypadek, lub norma cza

su. Nawet „asy" przy starannej i wytrwałej pracy, nie osiągają
więcej jak jakieś 10 ctm. ponad swoją normę. Koń posiada swoją
granicę skoku, zależną od jego naturalnej budowy ii więcej ponad
to uczynić nie jest w możności. Z tego wniosek, że zdolność do
brania bardzo wysokich przeszkód nie jest przyrodzoną właści
wością konia.
Wskutek tego koń, przy przesadzaniu wysokiej przeszkody
zmuszony jest do nadmiernego wysiłku. Fotosy pokazują nam, że
po skoku koń przyjmuje na jedną z nóg cały ciężar własny, plus
jeźdźca, plus impetu. Takie skoncentrowane obciążenie kopyta,
stawów, ścięgien i wiązadeł jest niezwykle duże, co prowadzi w
szybkim tempie do zrujnowania kończyn. Lecz nietylko cierpią nogi
końskie. Przepracowaniu ulegają serce i płuca, co się uwidacznia w
przyśpieszeniu oddechu, tętna, nadmiernem poceniu się, drżeniu
muskułów i t. d.
Szkodliwe działanie nadmiernego wysiłku tylko wtedy daje
się do pewnego stopnia pomniejszyć, jeśli pracę, zadaną konio
wi w tym kierunku, stosuje się stopniowo, i wymagania dawkuje
się planowo i rozumnie, a przedewszystkiem bez pośpiechu, sto
sując je indywidualnie, w zależności o-d rasy, temperamentu, skłon
ności konia. Przytem winny być przestrzegane zasady racjonal
nej pielęgnacji i żywienia. Wydrenowanie konia powinno oznaczać
taki stan jego, tak muskułów zewnętrznych, jak i organów we
wnętrznych, któryby pozwalał koniowi czynić nadzwyczajne wy
siłki z minimalną szkodą dla jego całości i zdrowia.
Niestety, jak już wspomniano, na zawodach widuje się konie
niewytrenowane, które przechodzą parcours, lecz pod działaniem
brutalnych „pomocy".

KRONIKA
KRAJOWA

po poł, i będzie zamknięte o godz. 4 m. 15
po poi.). Kandydują: JWP. Czarnecki Hr.
Stefan, JWP. Kermenić Oswald,
WIADOMOŚCI OFICJALNE
2) Odczytanie protokółu z poprzedniego
walnego zebrania,
3) Preliminarz budżetowy na r. 1934,
4) Uzupełnienia §§ 18 i 26 Statutu To
warzystwa.
5) Wybór 3 delegatów do sądu stewar
dów na miejsce JWP. Kronenberga bar. Leo
polda, Lubomirskiego ks. Stefana i Lubomir
skiego ks. Zdzisława, których kadencja upły
nęła.
6) Wybór 6 członków Komisji Rewizyj
nej na miejsce JWP. Drojeckiego Stefana,
— Towarzystwo Zachęty do Hodowli Ko
Janasza Stanisława, Kowarskiego Jana Eu
ni w Polsce. Walne Zebranie pp. Członków
stachego, Potockiego hr. Józefa, Riesenhonorowych i rzeczywistych Towarzystwa
kampfa Alfonsa i Tarnowskiego hr. Włady
Zachęty do Hodowli Koni w Polsce odbędzie
sława, których kadencja upłynęła.
się na zasadzie §§ 17 i 18 obowiązującego
— Zebranie właścicieli i kierowników
statutu w lokalu Towarzystwa, Warszawa,
stajen wyścigowych. Dorocznym zwyczajem
Mazowiecka 16, we wtorek dn. 19 grudnia
odbyło się w dn. 24 listopada z inicjatywy
1933 r. o godz. 4-ej po poi.
Zarządu Tow. Zachęty do Hodowli Koni w
Balotaż rozpocznie się o godz. 3 m. 30
Polsce zebranie właścicieli i kierowników
po poi, Porządek obrad:
1)
Balotowanie kandydatów na członkówstajen wyścigowych, celem omówienia ak
tualnych zagadnień.
rzeczywistych (rozpocznie się o godz. 3 m. 30

Na wstępie Prezes Towarzystwa, Michał
hr. Komorowski, przedstawił zebranym stan
finansowy, podkreślając, że w bieżącym okresie kryzysu, naczelną troską Towarzy
stwa jest utrzymanie możliwie wysokiej su
my wygranych przypadających na konia,
gdyż od tego zależną jest opłacalność, a co
zatem idzie rozwój lub uoadek hodowli.
Trudności są w tej sprawie bardzo duże, gd ~
wpływy z totalizatora stale mateją (6.100.000
zł. w r. 1929, 3.800.000 zł. w r. 1933). Jed
nocześnie zaś liczba koni biegających stale
wzrasta (441 w r. 1929 —* 560 w r, 1933)
co zresztą jest objawem dobrym, gdyż do
wodzi stałego rozwoju hodowli.
Niemniej przy zastosowaniu jaknajdalej
idących oszczędności we wszystkich innych
działach, można było w r. b. wypłacić je
szcze 3.000.000 nagród (przy 3.400.009 w ro
ku 1929).
W dalszym ciągu zebrania przeprowadzo
no szczegółową dyskusję nad szeregiem pro
jektów i dezyderatów dotyczących progra
mu wyścigów oraz zagadnień administracyj
nych, wysuniętych bądź przez Towarzystwo
bądź przez zebranych.
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— Towarzystwo Hodowli Konia Arab
skiego. Wczesne meldunki do biegów koni
arabskich i anglo-arabskich w terminie 31
grudnia 1933 r.
1) Meldunki i przepadki winny być do
ręczone najpóźniej 31 grudnia 1933 r. do
godz. 12-ej w południe, w lokalu Towarzy
stwa w Warszawie (Al. Ujazdowskie Nr. 39
m. 5).
2) Towarzystwo nie ma obowiązku po
wiadamiania o otrzymaniu meldunków i
przepadków.
3) Towarzystwo nie ma obowiązku ro
bienia poprawek lub sprostowań w niepra
widłowo lub mylnie zrobionych meldunkach.
4) Za ścisłość i prawidłowość meldunku
odpowiedzialny jest robiący meldunek, któ
ry ma również prawo wnoszenia poprawek
i uzupełnień, po upływie jednak terminu,
oznaczonego dla zamknięcia meldunku, żad
na poprawka ani zmiana nie mogą być wnie
sione do zrobionego już meldunku.
5) Jeśli wczesne meldunki dotyczą kil
ku nagród lub obejmują kilka koni, a prze
słana dla opłacenia przepadków suma była
niewystarczająca, to odpadają w odwrot
nym porządku konie, począwszy od ostatnie
go i począwszy od najpóźniejszej co do ter
minu rozegrania nagrody.
6) Jeżeli należność będzie przesłana
przekazem lub czekiem to te winny być
doręczone dość wcześnie, aby mogły być
zrealizowane przed prekłuzyjnym dla zro
bienia meldunku terminem.
7) W dniu 31 grudnia 1933 r. przypada
termin meldunków do następujących go
nitw:
1. Nagroda im. Romana E. ks. Sangusz
ki 1934 r. (Derby) dla 4 1, og. i kl. urodzo
nych w Polsce oraz importowanych z Ara
bii w roku urodzenia lub roczniakami i wpi
sanych do „Polskiej Księgi Stadnej Koni
Arabskich Czystej Krwi“ lub „Polskiej Księ
gi Stadnej Koni Arabskich Chowanych w
Czystości Krwi“. Trzeci przepadek po 100
złotych.
2. Nagroda im. Romana E. ks. Sangusz
ki 1935 -r. (Derby) dla 4 1, og. i kl. urodzo
nych w Polsce oraz importowanych z Arabji w roku urodzenia lub roczniakami i wpi
sanych do „Polskiej Księgi Stadnej Koni
Arabskich Czystej Krwi ' lub „Polskiej Księ
gi Stadnej Koni Arabskich Chowanych w
Czystości Krwi". Drugi przepadek po 20 zł.
3. Nagroda im. Romana E. ks. Sangusz
ki 1936 r. (Derby) dla 4 1. og. i kl. urodzo
nych w Polsce oraz importowanych z Arabji w roku urodzenia lub roczniakami i
wpisanych do „Polskiej Księgi Stadnej Koni
Arabskich Czystej Krwi“ lub „Polskiej Księ
gi Stadnej Koni Arabskich Chowanych w
Czystości Krwi", Pierwszy przepadek po
20 zł.
4. Nagroda Przychówku im. Emira Rze
wuskiego 1934 r. (Produce) dla 3 1. og. i kl.
urodzonych w Polsce i wpisanych do „Pol
skiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czy
stej Krwi" lub „Polskiej Księgi Stadnej Ko
ni Arabskich Chowanych w Czystości Krwi"
z przychówku 1931 r. Czwarty przepadek
po 40 zł.
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5. Nagroda Przychówku im. Emira Rze
wuskiego 1935 r. (Produce) dla 3 1. og. i kl.
urodzonych w Polsce i wpisanych do „Pol
skiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czy
stej Krwi“ lub „Polskiej Księgi Stadnej Koni
Arabskich Chowanych w Czystości Krwi"
z przychówku 1932 r. Trzeci przepadek po
20 zł.
6. Nagroda Przychówku im. Emira Rze
wuskiego 1936 r. (Produce) dla 3 1. og. i kl.
urodzonych w Polsce i wpisanych do „Pol
skiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czy
stej Krwi“ lub „Polskiej Księgi Stadnej Koni
Arabskich Chowanych w Czystości Krwi“ z
przychówku 1933 r. Drugi przepadek po
10 zł.
7. Nagroda Przychówku im. Emira Rze
wuskiego 1937 r. (Produce) dla 3 1, og. i kl.
urodzonych w Polsce i wpisanych do „Pol
skiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czy
stej Krwi“ lub „Polskiej Księgi Stadnej Ko
ni Arabsk'ch Chowanych w Czystości Krwi“
z przychówku 1934 r. Pierwszy przepadek
po 10 zł, od odchowanej klaczy.
8. Nagroda im. Wiktora Leśniewskiego
1934 r. (Derby) dla 3 1. og. i kl. urodzonych
w Polsce i wpisanych do „Polskiej Księgi
Stadnej Koni An gl o - Ar ab ski eh Czystej
Krwi" łub „Polskiej Księgi Stadnej Koni Anglo-Arabskich Wysokiej Półkrwi". Drugi
przepadek po 40 zł.
9. Nagroda im. Wiktora Leśniewskiego
1935 r. (Derby) dla 3 1. og. i kl. urodzonych
w Polsce i wpisanych do , Polskiej Księgi
Stadnej Koni An^io-Arabskich Czystej Krwi"
lub ,,Polskiej Księgi Stadnej Koni Anglo Arabskich Wysokiej Półkrwi". Pierwszy
przepadek po 20 zł.
10. Nagroda im. Stanisława Wołowskie
go 1936 r. (Produce) dla 3 1. og. i kl. uro
dzonych w Polsce i wpisanych do . PoUkiej
Księgi Stadnej K~ni Anglo-Arabskich Czy
stej Krwi" lub „Polskie! Księgi Stadnej Ko
ni Anglo- Arabskich Wysokiej Półkrwi“ z
przychówku 1933 r. Drugi przepadek po
5 zł.
11. Nagroda im. Stanisława Wołowskie
go 1937 r. (Produce) dla 3 1, og. i kl, uro
dzonych w Polsce i wpisanych do „Polskiej
Księdi Stadnej Koni An*slo-Arabskich Czy
stej Krwi" lub „Polskiej Księgi Stadnej Koni
Anglo-Arabskich Wysokiej Półkrwi" z przy
chówku 1934 r. Pierwszy przepadek po 5 zł.
od odchowanej klaczy.
W propozycjach powyższych gonitw po
wiedziano: koń, za którego przepadki lub
stawki nie będą wniesione w oznaczonych
terminach, oraz koń, przy którego mianowa
niu nie będą ściśle, dokładnie i zgodnie z
rzeczywistością podane wszystkie wymaga
ne warunki niniejszego programu szczegóły,
traci prawo do udziału w wyścigu, a prze
padki za niego wołacone nie podlegaią zwro
towi. Wyścig będzie rozegrany według obo
wiązujących w dniu wyścigu Prawideł Wy
ścigowych.
Jeżeli w terminach 31 grudnia 1933 r„
31 grudnia 1934 r. do nagrody im. Wiktora
Leśniewskiego lub 31 grudnia 1935 i 31 gru
dnia 1936 r. do nagrody im. Stanisława Wo
łowskiego będzie zgłoszonych mniej niż po
10 koni, Towarzystwo zastrzega sobie pra
wo odwołania poszczególnych biegów, zwra
cając wszystkie przepadki (bez procentu).

HODOWLA
— Kierownictwo Remontu Koni M. S.
Wojsk, zatwierdziło następujące terminy do
datkowe spędów: dnia 11.XII.1933 r., godz.
10.30 — w Koninie; dnia 12.XII.1933 r„ godz.
10.45 — w Kole; dnia 14.XII.1933 r„ godz.
11.00 — w Sieradzu.

771
— W stadzie Suchodoly p, Władysława
Gutowskiego stanowić będzie w roku 1934
og. czół. Alanie Victor (Alaric — Vae Viclis) — następujące klacze:
1) Gunhilda po Famulus od Gern po Fer
vor.
2) Roma II po Oszczep od Renia po
Kings Courier.
3) Csök po Manton, od Benora po Dea
ler.
4) Kropelka po As-des-As od Ambitna.
5) Inez III po Barde od Sole-mio po
Jour de Fete.
6) Sole-mio po Jour de Fete od Signorina po Signor.
t
7) Toty po Jour de Fete od Ta-rantele
po Turenie.
8) Czarowna po Parachute od Red Start
po Horizont,
9) Jasiołda po Berdem od Sole-mio po
Jour de Fete.
10) Daisy -Kurtyzana po Cigey od Kurty
zany po Methusalem.
11) Kurtyzana po Methusalem od Shulivan
po Aureus.
12) Narwa II po Virgimuss II od Narwa I
po Newchester.
Na licytacjach grudniowych w Newmar
ket, dokąd udali się z Warszawy pp. M. Ben
son i St. Schuch, zostały dotychczas nabyte
przez nich następujące klacze: L‘Abbess de
Grasse 9 1. kl. gn. (Friar Marcus — Guineagrass), źrebna z og. Birthright, Lair 8 1. kl.
kaszt. (Silvern — Flaming Vixen), źrebna z
og. Solano, Firespot 9 1. kl. gn. (Sunspot —
Fire Witch), źrebna z og. Diomedes, Ber
tha Gaunt 11 1. kl. c. gn. (Chaucer — Mary
Gaunt), źrebna z og. Winalot, Lady Ruler,
10 1. kl. kaszt. (The Tetrarch — Jeunesse),
źrebna z og. Royal Dancer i Silver Willow,
7 1. kl. gn. (Silvern — Willia), źrebna z og.
Hurry On. Z klaczy tych Lair, Bertha Gaunt
i Silver Willow zostały nabyte przez p. M.
Bersona do stada w Lesznie.
Zamówienia na konie polskie. Z Łodzi
donoszą: miejscowe organizacje rolnicze otrzymały ostatnio szereg propozycyj z So
wietów, Jugosławii i Bułgariji w sprawie do
starczenia pewnej ilości koni dla tych kra
jów. Zapytania dotyczą zarówno ogierówreproduktorów, jak i matek stadnych i ko
ni roboczych.
Przedstawiciele firm importowych, kra
jów wyżej wymienionych poczynili narazie
na terenie powiat, radomskowskiego i piotr
kowskiego szereg zamówień w większych
gospodarstwach rolnych. Organizacje rolni
cze oczekują dalszych zapytań i zamówień
na konie o większej wartości hodowlanej.
— Pokaz koni w Ochabach. Na pokazie
koni w Ochabach pow. cieszyńskiego, dnia
28 i 29 września 1933 r., komisja w skła
dzie:
Przewodniczący; pułkownik Władysław
Kulesza, przewodniczący Komisji Remonto
wej Nr. 3.
Członkowie: 1) Tadeusz Nosarzewski,
kierownik P. S. O. w Bogusławicach, 2) Ka
jetan Kajetanowicz, prezes Śląskiego Związ
ku Hodowców Szlachetnego Konia Półkrwi,
dokonała przeglądu i oceny doprowadzonych
koni i wyróżniła oraz przyznała nagrody
pieniężne z funduszów M, S. Wojsk., jak
następuje:
1.
Nr., rem. 845, nr. kat. 17, uzyskana
ilość punktów — 13; kategoria nagrody — I;
kwota zł. — 300 — Ryszard Niewiarowski,
maj. Solce, p. Pszczyna. 2. Nr. rem. 816,

Nr. 35
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nr. kat. 86 — ilość punktów — 13, nagr.—1,
30D zł. — Franciszek Waliczek, Łąka. p.
Pszczyna. 3. Nr, rem. 848, Nr. kat. 24, ilość
punktów — 12, nagr. — II, zł. 200 — Dyr.
Roln. Ks. Pszczyńskiego, Kempa, p. Pszczy
na. 4. Nr. rem. 849, n-. kat 25, ilość ounktów — 12, nagr. — II, zł. 200 — Dyr. Roln.
Ks. Pszczyńskiego, Kempa, p. Pszczyna. 5.
Nr. rem. 846 nr. kat. 19, ilość punktów —
II, nagr. — III, zł. 100 — Hipolit Majchrzakowski. Stanowice, pow. Rybnik. 6. Nr,
rem. 861, Nr. kat. 34, ilość punktów — 10%,
nagr. — III, zł. 100 — Klaus Hegenscheidt,
Ornontowice, pow. Pszczyna. 7. Nr. rem.
862, Nr. kat. 35, ilość punktów — 10, nagr.
III, zł. 100 — Klaus Hegenscheidt, Ornon
towice, pow. Pszczyna. 8. Nr. rem. 825, Nr.
kat. 103, ilość punktów — 9, nagr. — III,
zł. 100 — Tomasz Golus, Miedźna, p.
Pszczyna. 9. Nr. rem. 829, Nr. kat. 108, ilość
punk. — 12, nagr. — I zł. 200 — Jan Czembor, Studzionka, p. Pszczyna. 10. Nr. rem.
827, Nr. kat. 106, ilość punktów — 11, nagr.
— II zł. 150 — Antoni Miczek, Miedźna, p.
Pszczyna. 11. Nr. rem. 856, Nr. kat. 72, ilość
punktów — 11, nagr. — III, zł. 100 — Dr.
Edward Stonawski, Jarząbkowice, p. Pszczy
na. 12. Nr. rem. 852, Nr. kat. 29, ilość punk
tów — 11, nagr. IV, zł. 50 — Dyr. Roln.
Ks. Pszczyńskiego, Kempa, p. Pszczyna. 13.
Nr. rem. 826, nr. kat. 104, ilość punktów
9/4, nagr. — IV, zł. 50 — Jan Kubecko,
GrGzawa, p. Pszczyna. 14. rem. 834, nr, kat.
114, ilość punktów — 9, nagr. IV, zł. 50 —
Józef Kanraus, Janknwice, p. Pszczyna.
Razem 2.000 złotych,
—• Kierownictwo Remontu Koni M. S. W.
normuje sprawę zakupu koni remontowych
przez Komisje Remontowe z terenów in
nych komisy; w sposób następujący: hodow
cy mogą doprowadzać konie do tej Komisji
Remontowej, która cod względem odległo
ści i terminów soędów jest najbardziej do
godną dla hodowców.

ZAGRANICZNA
NIEMCY.
Doroczne wielkie zawody konne w Ber
linie, obejmujące międzynarodowe konkursy
w jeździe konnej, skokach, i powożeniu, w
połączeniu z bogatym programem numerów
pokazowych, urządza ogólno - państwowy
związek hodowli i prób konia szlachetnego,

w czasie od 26 stycznia do 4 lutego 1934.
Zawody te cieszyły się zawsze olbrzymiem
powodzeniem, ściągając tysiące widzów, z
których wiele odchodziło od kas, z powodu
przepełnienia stadjonu, mimo że zawody od
bywały się po 2 razy dziennie.
Wielki bieg naprzełaj imienia von der
Goltza, najcięższa gonitwa terenowa w
Niemczech, odbył się w tym roiku na trasie
naturalnej w Trakehnach, w obecności pre
zesa ministrów Göringa i wielu dygnitarzy
państwowych. W gonitwie brało udział 10
koni, w tern 2 pełnej krwi. Zwyciężył wał.
półkrwi Ferber przed Regan'em pełnej krwi.
Trzy konie nie skończyły biegu wskutek upadku.
ANGLJA.
Licencje ogierów w Anglji. Licencjono
wanie ogierów rozpłodowych w Anglji od
bywa się na podstawie prawa z r. 1918.
Liczba ogierów, które uzyskały licencje w
r. 1933, wynosi 1516, wobec 1477 w r. 1932
i 1432 w r. 1931. Zwiększenie ilości ogie
rów licencjonowanych dotyczy trzech głów
nych ras ciężkich. A mianowicie w r. b.
uzyskało Licencje 888 ogierów rasy shire (w
r. uh. 853), 138 r. cłydesdałe (130) i r. Suf
folk 154 (136), perszeroay pozostały w tej
samej liczbie, co w r. uh., t. ij. 57, liczba ogierów r. lżejszych i kuców uległa zmniej
szeniu z 266 w r. uh. do 241, a w tern ogie
rów kuców jest 61, gdy w r. uh. było ich 51.
Liczba ogierów gorącokrwistych pełne! krwi
zmniejszyła się z 166 do 134. Licencje, wy
dane na rok b. upływają z końcem paź
dziernika r. b. i muszą być zwracane do ministerjum rolnictwa przez właścicieli ogie
rów.
Krytycyzm w stosunku do oceniania ko
ni. Znany w Anglji sędzia na wystawach i
publicysta-hippolog, Mr. William Fawcett w
swym artykule o hodowli hunterów i zmniej
szaniu się ilości rzeczywiści», dobrych koni,
podaje interesujące uwagi. Sądzi on, że upadek klasy jest skutkiem znacznego po
pytu na huntery wraz z obniżeniem cen.
Uważa dalej, że koń, młodszy niż 6-letni nie
jest w możności wytrzymywać dłuższe galo
py pod dużą wagą jeźdźca, bez szkody dla
swej całości. Stwierdza, że wiele hunterów,
wyróżnionych i premiowanych na wysta
wach, zawodziło na parforce'ach, jeśli tempo
w trudnym terenie było szybsze. Zna on

tylko znikomą ilość hunterów, które zdoby
ły odznaczenia na wystawach i okazały się
dobrymi końmi na polowaniach. Zdanie te
go wybitnego fachowca potwierdza fakt, ie
tylko próby w terenie są rzeczywistym
sprawdzianem wartości konia, i że zawody
konne na skoki, odbywane na malej prze
strzeni nie dają możności trafnej oceny ko
ma użytkowego.
Wiek żokejów. W Anglji czynnych jest
obecnie 4 żokejów, w wieku znacznie po
nad 40 lat, mianowicie Childs ze stajni kró
lewskiej 49, Donoghue 48, Carslake 47 i
Fox 46 lat. Tamtejszy Jockey-Club utwo
rzył specjalną gonitwę, dotowaną sumą 1000
f. szt., dla wspomnianych weteranów turfu.
Polo. Interesujące mecze w polo roze
grano ostatnio w Anglji. Między innemi ekipa uniwersytetu Cambridge zwyciężyła
kolegów z Oxfoi-d w stosunku 6 : 4. Woj
skowy puhar przechodni w r. b. wygrała ekipa królewskiej marynarki (!) w meczu z
ekipą armji. W Hurlingham rozegrano mecz,
w którym brali udział wyłącznie jeźdźcy,
którzy uczestniczyli w Grand National Stee
ple chase. Mecz ten rozegrany został 4 : 4.
Największe powodzenie w wielu innych me
czach odniosła ekipa induska Maharadży z
Jaipur, która z łatwością wygrała większość
cennych nagród, jak puhar księcia Walji w
Hurlingham, puhar Koronacji w Ranelagh
i in.
WYNIKI WIĘKSZYCH GONITW
ZAGRANICZNYCH.
Manchester 25 listopada.
Manchester November Handicap Plate
1.260 Ł. — 2 400 m.
1. Jean's Dream, 3 1. og. kaszt. (PlanetJean Ainislie) Mr. A. Boazman, 463/ł kg.,
ż. J. Dines.
2. Free Fare, 5 1. wał. (po Werwolf),
48 kg., ż. S. Wragg.
3. Ben Soldat, 4 1. og. (po Tolgus), 4614
kg., ż. J. Sirett.
b. m.: Diamantee, Ganga Singh, Robber
Chief, Leighon, Isthmus, Herodotus, Ove
rall, Statesman, Denbigh, Disarmament, An
drea, Chorist, Latoi, Sanity, Witch Do
ctor II, Barrage, Coaster, Blandearna, Solo
mon's Seal, Mereworth. Mandritsara, Apple
Peel. Air Captain. St. Boswells, Bulandshar.
Wygrane o %—3 dług. Zakłady: 20 : 1,
9:1, 50 : 1.

Warunki prenumeraty czasopisma „JEŹDZIEC i HODOWCA“
Rocznie 50 zł., z góry za rok 45 zł., za pół roku 25 zł., kwartalnie 12 zł. 50 gr., miesięcznie 5 zt. — Wojskowi, urzędnicy pań.
stwowi i pracownicy instytucyj sportowo-hodowlanych korzystają z 20% zniżki.
Prenumerata roczna za dodatek „WIADOMOŚCI WYŚCIGOWE“ wynosi dla prenumeratorów „JEŹDŹCA i HODOWCY“ 15 zł.
Zmiana adresu 50 gr.
Adres redakcji i administracji: Warszawa, Mazowiecka IG. Tel. 220-2G. Adres telegr.: „Jeździec—Warszawa“. Rachunek w PKO GIGI
Redakcja nie zwraca rękopisów i zastrzega sobie prawo czynienia zmian i skrótów w nadsyłanych artykułach, oraz decyzji co
do terminu ich umieszczenia.

Cena numeru pojedynczego 1 zł. 75 gr.
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CENA OGŁOSZĘ'1®: Cała strona 200 zł., ł/2 strony 100 zł., !/j strony 50 zł. % strony 30 zł. Przed tekstem 50% drożej. Na
okładce 25% drożej. Drobne ogłoszenia po 10 gr. za wyraz; handlowe po 20 gr. za wyraz; grube litery po 20 gr. za wyraz;
najniższa opłata za drobne ogłoszenia 2 zł. Znaki pisarskie liczą się za wyrazy.
Za sporządzenie kliszy ilustracyjnej w drobnych ogłoszeniach i kronice zł. 10.
W numerach ozdobnych wszystkie ogłoszenia o 50% drożej.
Ogłoszenia przyjmuje Administracja „Jeźdźca i Hodowcy“, Warszawa, Mazowiecka 16.
REDAKTOROWIE: INŹ. JAN GRABOWSKI 1 JANUSZ WŁOOZIMIRSKI.

Drukarnia Techniczna Sp. Akc. Warszawa, Czackiego 3-5.

WYDAWCA: INŻ. JAN GRABOWSKI.

jeździec r
hodoujcc
ORGAN TOW. ZACHĘTY DO HODOWLI KONI W POLSCE, TOW. HODOWLI KONIA ARABSKIEGO, POLSKIEGO
ZWIĄZKU JEŹDZIECKIEGO, NACZELNEJ ORGANIZACJI ZWIĄZKÓW HODOWLI KONI W POLSCE

TREŚĆ Nr. 36.

Rezultaty hodowli szlachetnych koni półkrwi w oświetleniu cyfr—Stanisław Epstein. Źrebięciarnie, organizacja w armiach zabor
czych, znaczenie ich dla hodowli obecnie w Polsce — rtm. Kazimierz Horoszkiewicz. Koń pełnej krwi w Italji — Vico Constant:.
Próby daleko-dystansowe jako wskaźnik selekcji koni rasy arabskiej — Fr. Kotowicz. Kilka słów o „nieczołowych“ ogierach
państwowych pełnej krwi — Paweł Popiel. Wrażenia z licencji ogierów w Lubelszczyżnie — Chodowiecki, em. mjr. Sprawozdanie
z licencji ogierów na terenie woj. Nowogródzkiego w 1933 r. — Jerzy Stachiewicz. Dodatni wpływ Zakopanego na konie — Jerzy
Jacyna. Kronika krajowa i zagraniczna.

WARSZAWA. DN. 20 GRUDNIA 1933

ROK XII.

Wszystkim

naszym

Prenumeratorom, Czytelnikom i

Współpracownikom —

załączamy najlepsze życzenia dobrych Świąt Bożego Narodzenia

Anglja — Z ćwiczeń 5 go pułku Dragonów Gwardji w Aldershot.

1933 r.

Foto Keystone — Londyn,
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Nr. 36

Rezultaty hodowli szlachetnych koni półkrwi
w oświetleniu cyfr
od stopnia intensywności żywienia klaczy i młodzieży,
fachowości i zamiłowań hodowcy, oraz racjonalnego pro
wadzenia hodowli pod względem nietylko pojęcia ogól
nego, lecz także i pod względem pojmowania tej ra
cjonalności przez właścicieli stadnin.
Dane, które poniżej demonstruję, w postaci cyfr,
dotyczą wiadomości ze stadnin szlachetnego konia pół
krwi o normach żywienia klaczy i młodzieży, obchodze
nia się i stopnia eksploatowania klaczy matek w pracy
w roli, wychowu źrebiąt, ilości urodzonych źrebiąt, wy
chowanych do wieku lat 3%, przedstawionych komisji
remontowej i ilości tych koni sprzedanych, przeciętnych
osiągniętych cen za sprzedane remonty, kosztów wyży
wienia młodzieży, ilości wcielonych do stadniny młodych
klaczy własnego chowu i t. p.

Zbierając już od dłuższego czasu najrozmaitsze da
ne z kilkunastu stadnin szlachetnych koni półkrwi, pra
gnę się temi wiadomościami podzielić z szerszym ogó
łem czytelników, którym ta hodowla nie jest obojętną.
Material danych, któremi rozporządzam pozwala
mi na wyprowadzenie pewnych przeciętnych, mniej wię
cej ścisłych, w ogólnym tego słowa znaczeniu.
Dla konstruowania niżej podanych tablic, z szere
gu danych, które posiadam, wybierałem wyłącznie do
tyczące stadnin, pozostających między sobą w zbliżo
nym stosunku wzajemnym, tak pod względem warunków
hodowlanych, jak ilości i jakości materjału stadnego,
posiłkujących się ogierami reproduktorami jednej rasy
it. p. Te dane połączyłem w trzy grupy przykładów,
uzależniając przeznaczenie ich do tej, bądź innej grupy
Nr. 1.
Miesiące
w roku

I.

Normy żywienia i rodzaj obchodzenia się z klaczami matkami.

Dawki dzienne w kg.
Ruch

Mar Zie
Owies pszenne Siano chew lonka

I.II

3

III.

4

IV.

5

2

V. VI.

4

—

VII. VIII. IX.
X.
XI. XII.

5
5
2

—

2

2

6

—

—

prowadzanie w ręku

6

—

—

—

—

prowadzanie w ręku i zaprzę
ganie do lekkiej pracy
zaprzęga się klacze do pracy

—

Ziel.

zaprzęga się klacze do pracy
jeżeli nie to chodzą na postr.

—

Ziel.

zaprzęga się klacze do pracy

6

1
6

15

Uwagi

Klacze źrebią się od pierwszej połowy stycznia i zaraz
są ponownie odchowywane, żeby znowu w następnym
roku źrebiły się w sezonie martwym w gospod. rolnym.
Przy lekkiej pracy klacze pracują jednak tylko pół dnia.
Przez pół dnia źrebięta idą razem z klaczami w pole,
gdzie klacze pracują.
W tym miesiącu odłączone być muszą już ostatnie źre
bięta. Odłączanie odbywa się indywidualnie po ukoń
czeniu przez źrebaka 4 miesięcy.
Klacze pracują w roli tylko w pługach przy wszelkiej
orce wyłącznie z pogłębiaczem. w lekkich bronach, wa
lach i przywożeniu z podwórza ściółki i zakładki inwentarzowi do budynków, przy tern nie są traktowane na
równi z końmi roboczemi pracują z mniejszym natęże
niem, a do dużych ciężarów i ostrych jazd, zwózek i od
staw nie są bezwzględnie używane.

TABLICA Nr. 2.
Miesiące
w roku

Owies

Otręby
pszenne

Zie
Siano Mar
chew lonka

Ruch

Uwagi

Klacze źrebią się od końca stycznia, są pokrywane zaraz.
Przy pracy klacze są doprowadzane do źrebiąt, żeby je
karmić, w czasie tego pól dnia kiedy źrebięta zostają
w stajni.
Przy lekkiej pracy klacze pracują cały dzień, na pól
dnia źrebięta są zabierane z klaczami w pole.
W tych miesiącach odłącza się źrebięta od klaczy.

2.5

3

6

—

—

prowadzanie w ręku i zaprzę
ganie do lekkiej pracy

IV.

3

3

6

—

—

zaprzęganie do lekkiej pracy

V. VI.

4

ziel.

zaprzęganie do lekkiej pracy
lub chodzenie po pastwisku
zaprzęgane do pracy

I. II. III.

1 VII. VIII. IX

i

Dzienne dawki w kg.

X.
Xi. Xu.

5
5

2

—

ziel.

—
—
—

6
6

15
15

—
"

r,
"

,,
"

Klacze pracują w roli są jednak traktowane odpowiednio
i nie są przemęczane robotą nie są używane do dużych
ciężarów i ostrych jazd.
W grudniu wysoko źrebne klacze nie są zaprzęgane.
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TABLICA Nr. 3.
Dawki dzienne w kg
Miesiące
w roku

Owies

_

20

—

—

—
ziel.

—

—

—

ziel.

—

—

—

6

15

—
—

ziel.
—

—
2

2
2
2

4
6

V VI

3
2

VI. VIII.

5

2

—

IX.
X. XI XII.

5
2

—

I. II.
III. IV.

—

TABLICA Nr. 1.
Wiek
źrebiąt

Ruch

Uwagi

w lekkiej pracy
w pracy w roli
w pracy w roli,
lub na pastwisku

Klacze są przeważnie na oźrebieniu.
Klacze po oźrebieniu stoją miesiąc.
W końcu czerwca zaczyna się odłączać źrebięta. Źre
bięta nie są zabierane w pole z matkami, pozostają
zamknięte w stajni, lub na paddocku, dopóki klacze nie
powrócą z pola.
Otręby dostają te klacze od których jeszcze źrebięta
nie są odłączone.
Klacze pracują w roli narówni z innemi końmi.
W grudniu nie są tylko używane do ostrych jazd.

Otrę Siano Mar Kart. Zie Słoma
na
chew pas. lonka zakład
by
3

w pracy w roli
„
fi

II. Normy żywienia i rodzaj obchodzenia się ze źrebiętami.
Dziennie dawki w - tg

Dni

30
30
30
30
30
30
185
II rok 120
125
120
III rok 120
125
,,
120
IV rok 60
60
30

"

Uwagi

Ruch
Owsa

I rok

i
2
4
5
6
7
3
2
1
1

Siana

i
2
4
5
6
7
7
2
6
6

-—

—

1
2
4
5

6
5
5
4

Marchwi Zielonki

—
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

10
—
—

15
——
—

Przy matkach na początku są oprowadzane
koło 15 min., później
dłużej, wreszcie są zabierane z klaczami
w pole od 1 do 6 go
dzin na paddocku

Zielon Na pastwisku od 2 do 8
—
godzin na paddocku.
—

Zielon Na pastwisku.
—
2 do 8 godzin na pad—
docku.
——
Prowadzone w ręku.
—
"

Klacze są dobrze żywione, oszczędzane w pracy w roli, odchowywane
jaknajwcześniej, stoją po oźrebieniu 6 tygodni.
Co trzy godziny o ile klacze pracują a źrebięta pozostają w stajni,
klacze są doprowadzane do źrebiąt, źrebięta pozostają pól dnia
z matkami w polu.
Źrebięta są odłączane w 5 miesiącu, zaraz po odłączeniu mają nałożone uździennice i są przyzwyczajane do prowadzenia w ręku,
są wiązane do czyszczenia i podczas wyjadania obroku, co 6 tygodni mają obcinane i obrównywane kopytka, zimową porą, gdy
jest b. zimno są przepędzane.
Jeżeli pastwisko skąpe dodaje się na noc świeżo koszoną koniczynę,
lub lucernę.
Remonty są wiązane w stajni i tylko w ręku prowadzane, dla ruchu
są wypuszczane na paddock kiełznane i przepędzane, poczem znowu
wracają na uwiąż.

TABLICA Nr. 2.
Wiek
źrebiąt

Dawki dzienne w Ł g
Dni
30
30
60
245
120
125
120

III rok 120
125
120
60
30
30
3d

I rok
if

II rok
"

IV rok

11

Owsa

Przy matkach na początku oprowadzanie
—
w ręku od 15 minut,
—
później dłużej, wreszcie
—
zabierane są z matkami w pole.
zielon.
od 1 — 6 godz. paddock
—

i
2
3
2

i
3
6
7

—

—-

—

—

—

7

15

1
—

7
—

—

_

—

zielon.

—

7
7
6
5
5

—

—

—

—

1
2
3
4

—
—
—

Uwagi

Ruch

Siana Marchwi Zielonki

—

—
—
—

od 2—8 godzin paddock

Zimową porą źrebięta są przepędzane.

pastwisko
od 2—8 godzin paddock
Źrebięta okiełznane są codziennie przepędzane około pół godziny,
stoją już w stajni na uwiązaniu.

—

—
—

Klacze są dobrze żywione, nie przemęczane pracą w roli, stoją po
oźrebieniu 4 tygodnie, są doprowadzane co 3-4 godziny o ile pracują w polu bez źrebiąt żeby się źrebięta nassały.
Źrebięta są odłączane z chwilą ukończenia 4 miesięcy. Po odłączeniu
mają nałożone uździennice i są przyzwyczajane do oprowadzania
w ręku, do wiązania, czyszczenia, podawania nóg i t. p„ oswajania
się z człowiekiem.

prowadzane w ręku
n

ii

TABLICA Nr. 3.
Dawki dzienne w kg.

Wiek
źrebiąt

Dni

I rok

60

Owsa

"

Siana

źrebię je to samo co matka
2
2

120
125
120

—

5
6
6

155
90
III rok 120
155
90
IV rok 30
60
60
>t

—

—

—7—
—
—
—
—
2
4

5
5
—
6
6
6
5

II rok

3
1

Ruch

Uwagi

Przy matkach, przeważnie zaś same na paddocku

Klacze już po 9 dniach — 2 tygodniach są używane do pracy, żrebięta odłącza się od matek, gdy one idą do pracy i razem zamyka
się je w stajni, lub na paddocku, gdzie dostają odciągane mleko
krowie.
Źrebaki są odłączane w czwartym miesiącu, młodsze i starsze stoją
razem, są zdziczałe i nikt nad tern się nie trudzi by je obłaskawić. Klacze źrebią się późno, nie są oszczędzane w robotach i są
niedostatecznie żywione.
Na jesieni źrebaki pasą się na koniczynach.
Źrebięta są łapane by im obcinać i równać kopyta.

Marchwi Zielonki

—

—

-—

—

plewy

—

na paddocku pół dnia

— zielon.
—
20
plewy —
—: zielon.
20 plewy
plewy —
—

—

—

—

Na jesieni źrebaki pasą się na koniczynach.
II
-u
prowadzone w ręku

Źrebięta są łapane, mają nakładane użdzienice i są oswajane, przyzwyczajane do wiązania do oprowadzania i do czyszczenia.
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III. Przeciętne wymiarów źrebiąt.
W

Rocznik

Daty urodzenia
pierwszego i ostatniego
źrebaka w roku
20/1 —
15/11 —
17/1 —
6/1 —
UZI —
Roczniki

1928
1929
1930
1931
1932
1928
1929

kł. pierś. |

135,8
136
136,7
136,2
136,5
lat 3
158,9
160,2

w

w

9 miesięcy
'

nadp.

138.4
138,2
137,9
138,5
139

16,2

140,1
140,5
140,3
139,8
140,2

16,3
16,7
16,4
16,5

180
180,2

19,7
19,6

Wzrost

i

e

k

u

1 roku

Obwód

Obwód

Wzrost

cm

y

6 miesięcy

14/IV
14/V
4/IV
14/IV
6/IV
w wieku
'

Nr. 36

kl. pierś.

nadp.

150,4
149,8
150,1
150,3
150,6

18,3
18,2
18,2
18,3
18,3

Obwód

Wzrost

150,6
151,2
151,3
151,7
—

kl. pierś.

nadp.

166,3
166,2
166,8
166,5

19,—
19,2
19,1
19,2

158,7
159 —
158,3
—

—

—

—

2 lat
Obwód

Wzrost

kl. pierś. |

nadp.

19,4
19,5
19,3
—

179,7
179,4
178,8
—

—

—

TABLICA Nr. 2.
Rocznik

W

Daty urodzenia
pierwszego i ostatniego
źrebaka w roku

1928
1929
1930
1931
1932

20/1 15/11 —
7/H—
6/1 —
12/1 —
Roczniki

6

8/VI
8/V
23/IV
17/IV
16/V
w wieku

1928
1929

'

kl. pierś.

130,8
131,3
132
133,1
133
134,7
131,7
132,3
132,5
134,5
lat 3
179,7
159,1
158,7
179,3

w

cm

w

w

1

9 miesięcy

Obwód

Wzrost

y

y

miesięcy
nadp.

16,2
16,1
16,25
16
16,3

Wzrost

138,7
139,8
140
138,9
139,3

Obwód
kl. pierś.

nadp.

140,7
149,3
150,1
151,3
150,8

18
18,2
17,95
18,1
18,2

Wzrost

i

e

k

u

2

roku
Obwód

kl. pierś.

nadp.

150,6
153,4
153,4
152,8
—

18,1
18,2
18.3
18,1
—

144,4
144
145,3
146,7
—

lat
Obwód

Wzrost

156,9
157,3
156,8
—
—

kl. pierś.

nadp.

167,3

18,4
19,2
19,3

168,4

169,2
—
—

—

—

19,4
19,6
TABLICA Nr, 3.

Rocznik

Wymiar

Data urodzenia
pierwszego i ostatniego
źrebaka w roku

Obwód

Wzrost

kl. pierś

y

w

cm

nadp.

Wzrost

Obwód
kl. pierś.

w

w

1

9 miesięcy

6 miesięcy

nadp.

Wzrost

i

e

k

u

roku

kl. pierś.

2 lat

]

Obwód
nadp.

Obwód

Wzrost

kl

pierś. |

18,3
18,2
17,8
—
—

148,2
159,8
17,5
149,8
17,3
135,8
125,2
15,75
132,7
149
120,3
147.1
160,3
151,3
17,3
17,2
125,6
133,1
135,6
120,2
15,6
150
148,7
160
151,2
17,8
124,8
17,6
136,1
121,2
15,6
133,4
149,7
—
—
150,7
17,7
124,5
122,8
134,1
16,9
136,9
16,1
148,8
—
—
—
—
—
131,75 132,4
17,4
16,8
133,7
149,2
lat 3
1928
178,4
156,3
18,85
1929
180,1
158,4
19,—
IV. Zestawienie źrebiąt urodzonych, wychowanych do lat 3‘/2. sprzedanych koni remontowych,
TABLICA Nr, 1.___________________________ młodych klaczy wcielonych do stada i t. p. ________________ __
Przeciętna
Ź r e b i ę t a
cena za
Uwagi
Rocznik
Wychowane Przedstaw, Klacze wcie Konie wprzęKonie sprzeda konia rem.
l/III—16ZVI
13/11 — 17/V
4/II — 7/VI
15/11 — 9/V
20/1 -10/IV
Roczniki w wieku

1928
1929
1930
1931
1932

Urodzone

do 3ł/e lat

kom. rem.

i

i

i
2

i
2

1928

u

u

10

1929
razem

12
23

10
21

9
19
Ż r

Rocznik
Urodzone

Wychowane
do
lat

3Vs

lone do stada żone do forn.

e

b

10

8

8

i

1929
razem

12
22

12
20

11
19

1
2

Urodzone

Wychowane
do 3
lat

Ź r e b

1928

10

'/2
8

ę

t

i

Braki

2

Konie sprzeda
ne kom. rera.

Za 17 koni remontowych a 1402 zł.
. .
,, 2 klacze wcielone do stada ä 1000 zł.
,, 2 konie wprzężone do wozu ä 500 zł.

— 23,834 zł.
2,000 zł.
1,000 zł.

Za 21 źrebiąt wychodowanych do 31/2 lat
u 1
i,
u
ii
a
ii

26,834 zł.
1,276 zł.

Przeciętna
cena za
konia rem.
złotych

6

1395

9
i
15
TABLICA Nr. 3.

1280
1337

Braki

Konie sprzeda
ne kom. rem.

Przeciętna
cena za
konia rem.
złotych

2

3

1150

a

Przedstaw, Klacze wcie Konie wprzekom rem. lone do stada żonę do forn.

6

8
—
17
—
TABLICA Nr. 2.

1410
1402

1
2
2

złotych

1395

t a

ę

i

ne kom, rem.

9

—

Przedstaw, Klacze wcie Konie wprzękom. rem. lone do stada żone do forn.

1928

Rocznik

i

Braki

8
18

7
15

3
9

i
2

2 .
4

1
3

Przez wzgląd na bardzo duże trudności w określe
niu jakiejkolwiek przeciętnej kosztów wychowu 1 źre
baka do lat 3]/2i które jednak teoretycznie egzystować
musi, koszty te określam jakimś X. Zważywszy, że kosz
ty wychowu w przykładzie pierwszym (tablice zaopa
trzone Nr. 1) są najwyższe, gdyż żywienie jest najinten
sywniejsze, w przykładzie zaś trzecim — (tablice zao
patrzone Nr. 3) najniższe i pragnąc uwypuklić pewne
netto, jakiego spodziewaćby się należało wobec przy
kładu IV — wyprowadzam je na tej zasadzie, że koszty
wyżywienia w przykładzie drugim, biorę jako podsta
wę. Nadwyżka tych kosztów w przykładzie pierwszym
stanowi wobec tego 117 zł., różnica zaś kosztów wyży

3
6

1265
1207

=
=

Uwagi
= 20,062 zł.
= 2,000 zł.
= 1,000 zł.
= 100 zł.

Za 15 koni remontowych ä 1337 zł.
. .
klacze wcielone do stada ä 1000 zł.
,, 2 konie wprzężone do torn, a 500 zł.
,, 1 braka......................................................... ......

,, 2

Za 20 źrebiąt wychowanych do 3% lat.
u 1
*#
it
n
a
a

23,162 zł.
1,158 zł.

.

Uwagi
6

ä

Za
koni remontowych
1207 zł.
. .
,, 2 klacze wcielone do stada
1000 zł.
,, 4 konie wprzęż. do forn.
500 zł. .

ä

1929
razem

nadp.

ä

Za 15 źrebiąt wychowanych do 31/2 lat
»> 1
a
u
u
u u

.

=
=

7,242 zł.
= 2,000 zł.
2,000 zł.
11,542 zł.
770 zł.

wienia między przykładem drugim i trzecim wynosi
172 zł. na korzyść ostatniego. Netto przy takiem ujęciu spra
wy wygląda następująco dla poszczególnych przykładów:
Nr. 1. 1.278 zł. — (X —"Y —j— 117 zł.) — stadniny
postawione najlepiej.
Nr. 2. 1.158 zł. — (X + Y) — stadniny średnie.
Nr. 3. 770 zł.— (X + Y—172 zł.) stadniny po
stawione najgorzej.
Zdaje mi się, iż przykład trzeci wymownie świadczy,
że nie należy się spodziewać dodatnich rezultatów, pod
względem rentowności, tak prowadzonej produkcji koni.
Stanisław Epstein.
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Zrebięciarnie,
organizacja
Hebdów (woj. Kieleckie).

w armjach zaborczych, znaczenie
ich dla hodowli koni w Polsce
Kierownikiem źrebięciami był oficer sztabowy kawalerji,
mający do pomocy jednego zastępcę w stopniu rotmistrza kawale
rji, nieliczny personel kancelaryjny, oraz t. zw. dowódców po
szczególnych folwarków w stopniu wachmistrzów zawodowych ka
walerji. Każda źrebięciamia do obsługi źrebiąt, prócz nielicznego
personelu szeregowych stanu czynnego, używała także przeważ
nie zakontraktowanych csikosów (pastuchów).

źre
bięcia:

Miesiące
karmienia

Dziennie w kilogramach
Słoma

Siano

Wiek

Owies

Tabela żywienia źrebiąt stosowana w źrebięciamiach
Orzech
ziemny
Koński
bobik

Wszystkie państwa, dbające o należyty rozwój swej hodowli
koni, a nie mające dostatecznego uzupełnienia swej broni jezdnej
przez wychów w odpowiednio prowadzonych stadninach prywat
nych, dążą do dopełnienia brakujących koni przez tworzenie i or
ganizowanie źrebięciami państwowych.
System ten był stosowany w b. państwach zaborczych, jak
Austro-Węgry i Niemcy — obecnie jest stosowany we Francji,
Hiszpanji, Japonji, poczęści także i w obecnej Austrji. W Rosji
wychowu źrebiąt w źrebięciamiach nie było.
W b. monarchji Austryjacko-Węgierskiej istniały następujące
źrebięciarnie: 1) w b. Galicji, a dzisiejszej Małopolsce Zachodniej
istniała źrebięciamia w Kleczy Górnej i Dolnej; warunki wycho
wu w tych źrebięciamiach, położonych w okolicy podgórskiej pod
każdym względem były doskonałe; 2) na Węgrzech — w miejsco
wości Labot; źrebięciamia ta zajmowała bardzo duży obszar z kil
koma folwarkami, gdzie źrebięta zimą i latem przebywały stale
na wolnem powietrzu, —do ochrony,ich przed deszczem i do kar
mienia służyły specjalne szopy, zaopatrzone w dach i jedną ścia
nę. Dla ruchu źrebięta przepędzane były przez obszerne pastwi
ska, przez t, zw. csikosów (konnych jeźdźców).
Ze źrebięciami Labot dopiero po ukończeniu 4-ch lat ko
nie zostawały przedstawiane wprost komisjom odbiorczym puł
ków kawalerji według specjalnego rozdzielnika.
Na granicy węgiersko-kroackiej była źrebięciamia Odalmant
i źrebięciamia w Siedmiogrodzie.
Przy depot ogierów w Opawie w dzisiejszej Czechosłowacji
istniała źrebięciamia, do której rokrocznie zakupywano źrebię
ta, specjalnie ze Śląska Cieszyńskiego po ogierach tylko państwo
wych półkrwi angielskiej i półkrwi arabskiej.
Źrebięciarnie te były uzupełniane sposobem zakupów kontyngensu rocznego źrebiąt po wiadomych rodzicach przez wojsko
we komisje remontowe, przedewszystkiem po ogierach ze stadnin
państwowych.
Racjonalny wychów w źrebięciamiach dawał rękojmię pań
stwu, że kontyngent armji był tym sposobem należycie uzupełnia
ny, prócz normalnych zakupów koni starszych przez stałe komisje
remontowe.

Sieczka Ściółka

Calcium
phosforicum
gram.

Rocz
niaki:

5.1. do 31.VIII.

1,5 0.5

—

2

2

5

47,7

1.IX. do 30.IV.

2,3 0,7

—

5

4

5

79,02

Dwułatki:

I.V. do 31.VIII.

1.2

—

0,3

2

2

5

40,74

1.IX. do 30.IV.

2,5

—

0,5

5

4

5

85,6

l.V. do 31.VIII.

1,2

—

0,3

3

3

5

45,36

1.IX. do 30.IV. 1,5 —
Trzyłatki: Na trzy miesiące
przed przedsta 4,0 6,5
wieniem Komisji
Remontowej

0,5

6

5

5

68.2

0,5

6

2

5

127,9

Do norm żywienia, wyszczególnionych w tabeli, nie wchodź:
w rachubę pastwisko,
W istniejącej po dzień dzisiejszy źrebięciami na Węgrzech
w Meżohegyes, w południowo-wschodnich Węgrzech, stosuje się
specjalną tabelę żywienia źrebiąt od czasu odłączenia sysaka od
matki do osiągnięcia wieku trzech i pół lat.
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W wyżej podanej tabeli żywienia źrebiąt zwraca specjalnie
uwagę stosowanie stosunkowo dużych dawek orzecha ziemnego i
calcium phosforicum, a to celem wzmocnienia rozbudowy kośćca,
co rzuca się w oczy u koni wychowywanych w tamtejszem sta
dzie, u których wymiar nadpęcia osiąga w wieku dwóch lat nie
raz 22 cm. do 23 cm. pod kolanem (u rasy Nonius większy).
Stosowanie tabeli żywienia w dawkach wyżej podanych w
tabeli nie byłoby w naszych warunkach odpowiednie, a to ze
względu na koszta związane z cenami płaconemi na naszym ryn
ku za orzech ziemny, który musiałby być sprowadzany z zagra
nicy, a także olbrzymie cło, pozatem chowane tamże rasy koni,
jak Nonius duży i mały oraz Furioso nie odpowiadałyby wszędzie
warunkom wychowu na naszym terenie.
Obecnie, kiedy Kierownictwo Remontu Koni częściowo za
kupuje remonty 4-letnie tak typu wierzchowego jak i artyleryj
skiego, zakładanie źrebięciarni w Polsce miałoby duże znaczenie
ze względu na należyte uzupełnienie rocznego kontyngentu koni
remontowych dla armji, zakupywanych przez Komisje Remontowe
w źrebięciarniach.
Pomijając już sam fakt uzupełnienia armji w czasie pokojo
wym, uzupełnienie jej na stopę wojenną natrafi pod względem ja
kościowym, a może i ilościowym na duże trudności. Wychowem
konia wierzchowego w Polsce trudnią się przeważnie posiadacze
większej własności, jednakowoż z powodu warunków ekonomicz
nych większa własność się kurczy i zaopatrzenie armji na wypa
dek mobilizacji specjalnie w konie typu wierzchowego przy
puszczalnie się zmniejszy.

Konia artyleryjskiego w Polsce hodują przeważnie drobni
rolnicy, gdyż wychów takiego konia jest łatwiejszy, a także koń
tego typu szybciej dojrzewając, zostaje w wielu wypadkach nawet
w drugim roku używany już do pracy.
Ponieważ drobni *) właściciele nie są w stanie chować konia
typu wierzchowego jak i artyleryjskiego przez okres czteroletni,
wskazane,m byłoby oparcie zaopatrzenia armji także na tej kategorji hodowców, od których Komisje Remontowe zakupywałyby
źrebięta do źrebięciarni, w których źrebięta te wychowywałyby
się do czwartego roku życia.
Przez racjonalny dobór t. j. zakup źrebiąt do źrebięciarni
po wiadomych rodzicach (matki rejestrowane z pochodzeniem i
ogiery państwowe), możnaby osiągnąć dla armji pewną ilość koni
remontowych, nie tylko ilościowo, ale i jakościowo lepszych.
Wychów źrebiąt w źrebięciamiach daje Państwu rękojmię że
duży procent koni, które stałyby się dla celów wojskowych niezdatnemi z powodu złego odżywiania i przedwczesnego użycia ich
do pracy — przez wcześniejszy ich zakup do źrebięciarni i ra
cjonalny wychów nadawać się będą dla celów wojskowych.
Jeżeli zaś chodzi o koszta wychowu, to aparat potrzebny
do urządzenia takiej źrebięciarni, mógłby być dostosowany do
obecnych warunków ekonomicznych, co wyrównałoby w zupeł
ności ceny płacone przez Komisje Remontowe za konie cztero
letnie.
Na urządzenie źrebięciarni nadawałyby się majątki państwo
we, lub dzierżawione przez Państwo od osób prywatnych, po
siadające wszelkie warunki gleby, pastwisk, wody i t. d,
Na terenie każdego województwa powinnaby się znajdować
jedna żrebięciarnia obliczona na sto sztuk źrebaków, co dałoby
roczny kontyngent koni remontowych, licząc 33 sztuki z jedne
go rocznika — 528 sztuk koni remontowych.
U nas w Polsce egzystuje i bardzo dobrze się rozwija, przy
wzorowo prowadzonem gospodarstwie, żrebięciarnia Krakowskie
go Związku Hodowców Koni „Hebdów“, z której to źrebięciarni
od lat trzech zakupuje do wojska Komisja Remontowa około 25
do 30 sztuk koni trzechletnich.
Istnieją jeszcze w Polsce, ale na mniejszą skalę źrebięciarnie przy Państwowych Stadach Ogierów w Bogusławicach, Dro
gomyślu (Pruchna) i na Śląsku Cieszyńskim,
Rtm. Horoszkiewicz Kazimierz.
Zastępca Przewodu, Kom. Rem. Nr, 3.
*) I wielcy również (Przyp. Red.).

Żrebięciarnia w Ochabach.

Wykaz koni
przeznaczonych na licytację w dn. 28 grudnia 1933 r,, o godz. 12-ej w maneżu Państwowej Stadniny Koni w Janowie-Podlaskim.

1. ki. Leda — 103, siwa, cz. kr. ar., ur. 1930
roku, po Farys II od Eislera.
2. kl. Lewica — 401, gn., półkr. ang., ur.
1930 r., po Fils du Vent od Gymkhana.
3. kl. Mekka — 134, gn., cz. kr. ar., ur.
1931 r., po Koheilan I od Bajka.
4. kl. Narew — 151, kara, cz. kr. ar., ur.
1932 r., po Mazepa II od Eislera.
5. og. Nefryt — 159, gn., cz. kr. ar., ur.
1932 r., po Mazepa II od Kewa.
6. kl. Newada — 525, sk.-gn., półkr. ar., ur.
1932 r., po 0‘Bajan V-3 od Ameryka.

7. og. Nadir — 552, kary, półkr. ang.-ar.,
ur. 1932 r., po 0‘Bajan V-3 od Hegira.
8. kl. Opera — 169, siwa, cz. kr. ar., ur.
1933 r., po Koheilan I od Habanera.
9. kl. Orchidea — 602, siwa, półkr. ar., ur.
1933 r., po 0‘Bajan V-3 od Szarotka.
10, kl. Odprawa — 621, gn., półkr. ang.-ar.,
ur. 1933 r., po Hardy od Honorata.
11. og. O dyn — 609, gn., półkr. ang.-ar., ur.
1933 r., po Hardy od Edda.
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Koń
pełnej krwi w Iłalji
Tor wyścigowy San Siro w Medjolanie. Ortello wychodzi w Premio
Olona (1931) na 1-szym zakręcie na front.
Foto: Le grandi prove ippiche — Milano.

Pod komieć średniowiecza a na początku ery ? współczesnej
ziemia Italska, przedstawiała aglomerat małych państewek, nie
mających ze sobą nic wspólnego, prócz języka, który również
zmieniał się nieznacznie nietylko między księstwami, ale nawet
między każdym grodem danego
państwa. A republiki i te ksiąstewka były w ciągłej wojnie mię
dzy sobą, lub szukały, popar
cia w trzech wielkich potęgach
ówczesnych: Rzymie, Hiszpanji i
Francji, walczących również mię
dzy sobą o supremację poli
tyczne. Na dworach władców tych
ksiąstewek
udzielnych
kwitła
sztuka, wszak to początek re
nesansu, gdzie trzech tytanów
Leonardo da Vinci, Mighelłangiolo
Buonarotti i Rafael, nadały nowy
kierunek myśli i sztuce, a z nią
kwitły obyczaje rycerskie i dwor
skie. Polowania, turnieje, i ciągłe
potrzeby wojenne, podnosiły zna
czenie ówczesnego rycerstwa, któ
re też panowało wszechwładnie.
Pierwszą zaś i niezbędną bronią rycerza był koń: rosły bo
jowy rumak, o krótkiej szyi, mocnych nogach, dużej głowie. Ba
taliści ówcześni Salvator Rosa, Benozzo Gozzoli i inni przekazali
nam parę rysunków i obrazów tych koni.
To też nic dziwnego, że już od początku wieku XV, zwła
szcza w południowej Italji, powstają pierwsze hodowle końskie.
Bez żadnej selekcji, bez żadnego fachowego doświadczenia, konie
te były mieszaniną różnych krwi: wschodniej (długoletnie pano
wanie Saracenów na Sycylji i Kalabrji, przeważnie przyczyniło
się po temu), hiszpańskiej i francuskiej (przeważnie normandzkiej). Konie te, jak zresztą już wyżej zaznaczyłem, nie posiadały
cech jakiejś specyficznej rasy. Dopiero około 1.600 roku zaczy
na się pewnego rodzaju dążenie do stworzenia nowego, całkowicie
odrębnego, typu koni a to specjalnie na Sycylji, gdzie wreszcie
około roku 1700 pojawia się pewnego rodzaju „rasa", bardzo przy
pominająca wschodnią.
O ile o koniu w calem tego słowa znaczeniu szlachetnym
jeszcze niema mowy, aby zachęcić hodowlę i ewentualny jej roz
wój- niektóre miasta, jak Sienna Padova, Previso organizują około
1800 roku różne konkursy ludowe między innemi: Lizza delle
contrade corsa dei berberi, carusselli, ale są to wszystko zaba

wy i konkursy ludowe. Dopiero w roku 1837 po raz pierwszy w
Neapolu organizują się prawdziwe wyścigi dla koni pełnej krwi,
a w parę lat potem, gdyż w roku 1844 we Florencji. Są to pierw
sze dwa tory wyścigowe, jakie w Italji powstały. Wwóz koni
pełnej krwi angielskiej zaczął się
już od roku 1830, a pierwsze ogiery
sprowadzono już w r. 1821, kiedy
to importowano 4 ogiery arabskie.
Importowanie koni pełnej
krwi cieszyło się stale specjalnemi względami Domu Sabaudzkie
go, którego członkowie sami w
pierwszym rzędzie dawali przy
kład innym hodowcom. Pod jego
również opieką powstają pierwsze
duże hodowle prywatne.
Wiktor Emanuel II pierwszy
król zjednoczonego państwa Ital
skiego, nadał hodowli nowy re
gulamin i kierunek, równocześ
nie upaństwawiając niektóre sta
da, które dotychczas należały
do administracji niektórych miast.
W tym samym czasie spro
wadzono znaczną ilość ogierów z zagranicy. Wraz z królem czyn
ne położyli zasługi na polu wyścigowo-hodowlanym: sen. Ginistrelli, margr. Constabili, hrabia De Larderel i t. d. Król chcąc

UBELLULA, zwyciężczyni Nagrody o Puhar
k$. Piemontu w Palermo 1933 r.
Foto: S. Grass! — Palermo.
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jeszcze bardziej zachęcić młodocianych hodowców posyła swe
go konia ,,Mr. Nardoni“ do Paryża, aby uczestniczył w GrandPrix. Niestety bez powodzenia, gdyż jego koń nie zajął żadnego
płatnego miejsca.
Po śmierci Wiktora Emanuela II w roku 1878 hodowla wło
ska przechodzi okres odrętwienia. Brak człowieka, któryby po
ruszył tak świetnie zapowiadające się, lecz chwilowo uśpione
energje. Mała garstka prawdziwych miłośników konia w parę
lat później organizuje się i na wzór francuski zakłada Italski
Jodkey Club i przeprowadza jednocześnie, gruntowną reformę
systemu samych wyścigów. Wspierani przez młodego króla Hum
berts I, który za ich namową
stwarza italskie Derby (Derby
Reale), ta garstka ludzi, wznie
ca zamiłowanie do konia pełnej
krwi angielskiej i do jego hodo
wli. Imiona tych prawdziwych pio
nierów sportu końskiego zostały
zapisane złotemi zgłoskami w historji sportu hippicznego Italji. Są
to: Canevaro, Bertoni, Oslajano, Scheibler, później zaś Te
slo, De Montel, Cuspi Lorenzini
i ino.

komendant Gabriele D'Anunzio). Te trzy pułki odznaczyły się
podczas Wielkiej Wojny w roku 1916 pod Caporelto, bezcelowo
szarżując 8 razy na kulomioty austrjackie, aby powstrzymać napór nieprzyjaciela na tyły armji italskiej. Z tej krwawej rozprawy
ocalało tylko 24 ludzi, a chorągwie tych pułków mogą się poszczy
cić posiadaniem trzech złotych medali za waleczność. Tworzą one
wraz z jedynym pułkiem artylerji konnej arystokrację armji ital
skiej.
Dwie pierwszorzędne szkoły kawaleryjskie, znane zresztą
na cały świat, dają co roku wyszkolonych oficerów i zdolnych
jeźdźców. Tor di Quinto znajdujące się o kilkanaście kilometrów
od Rzymu i Pinerolo w okoli
cach Turynu. Do obu tych szkół
rok rocznie zjeżdża dużo oficerów
różnych narodowości, aby się do
skonalić w sztuce jeździeckiej.
Wzorowo prowadzone na zasadach
ulepszających się z roku na rok,
posiadając duże tereny do ćwi
czeń z naturalnemi przeszkodami,
szkoły te dają wszechstronne wy
kształcenie w dziedzinie konia, i
jak już wyżej zaznaczyłem, są stale
bardzo uczęszczane.

Dzisiaj, dzięki energicznemu
poparciu Narodowej Partji Fa
szystowskiej, a przedewszystkiem
samego Mussoliniego, hodowla
włoska rozwija się wspaniale. Sam
Duce, lubiący konia i wszel
Z ćwiczeń szkoły kawalerji w
kie sporty z nim związane, nie
omieszka nigdy przybyć na ja
kieś ważniejsze zawody, wyznacza cenne nagrody dla hodow
ców i najlepszych jeźdźców i z zamiłowaniem prawdziwego sportsmana śledzi każdy wyścig, każdy konkurs hippiczny. Żaden naj
mniejszy szczegół nie ujdzie jego uwagi.
Tradycja kawalerji jest przeolbrzymia. Są pułki, liczące kil
kaset lat np. Piemonte Reale Cavalleria, wchodzący w skład ka
walerji ciężkiej (N. B. W albumie oficerskim tego pułku widnieje
kilka nazwisk polskich, które się szczytnie odznaczyły. Są to
przeważnie byli oficerowie Napoleońscy, lub powstańcy z 1830
roku), następnie Genova i Novarra Cavalleria (w tym ostatnim

Prócz torów w Turynie i Flo
rencji obecnie Italja posiada jeszcze
trzy inne (nie liczę małych torów
prowincjonalnych), mające pierw
szorzędne znaczenie, w Medjolanie
dl Quinto—skok przez auto.
— S. Siro i Monza i w Rzymie CapFoto Keystone — Berlin.
panelle.
Zapewne, że w porównaniu z produkcją zagraniczną, Italska
produkcja przedstawia się co do ilości skromnie, lecz co do ja
kości musimy przyznać, dała przeciętnie konia wysokiej klasy.
Scopas, Apelle, Ortello, Cranach, Grapom należą do koni o war
tościach międzynarodowych. Zwłaszcza Ortello zwycięzca Prix
de 1‘Arc de Triumphe w roku 1929 potrójnie koronowany w
swej ojczyźnie, oraz Grapom, najwybitniejszy koń 3 letni 1933 r.,
są najlepszym dowodem, że hodowla italska czyni gigantyczne
kroki naprzód i rozwija się w sposób zdumiewający.
Vico Constant!.

Redakcja „Jeźdźca i Hodowcy

Tor

prosi uprzejmie P. T. Prenumeratorów

zalegających w opłacie prenumeraty o jaknajszybsze wniesienie jej, celem umo
żliwienia nam wysłania specjalnego numeru, poświęconego koniowi arabskiemu.
Numer ten cieszy się wielkim powodzeniem w detalicznej sprzedaży i za
chodzi obawa, że w najbliższym czasie ulegnie zupełnemu wyczerpaniu.
Nle chcielibyśmy przeto, żeby nasi prenumeratorzy przez zwykle niedo
patrzenie zostali pozbawieni tego cennego numeru.

Do numeru dzisiejszego, ostatniego w roku ipSS, załączamy Spis Rzeczy.

Piotrków 1931. — Antares (Bakszysz — Afryka) 3 I. og. kaszt. p. E. Antoniewskiego wygrywa gonitwę na dyst. 1.400 m.

Próby ddeko-dystansowe
jako wskaźnik

selekcji koni rasy arabskiej
Gdy się otwiera jakąkolwiek książkę o hodowli koni w Ara
bii, już na pierwszych stronicach napotyka się zdanie: „Beduini
przy doborze reproduktorów, mniej zwracają uwagi na piękność
exterieuru, a najwięcej cenią te, które się odznaczyły niezwykłą
szybkością i wytrzymałością na bardzo długich dystansach".
Tą zasadą kierowały się koczujące plemiona półwyspu
Arabskiego od czasów Mahometa i prawdopodobnie od wielu stu
leci przedtem. Rozmiłowani w koniach, ci błądzący rycerze pu
styni, cenili je w miarę wykazanej dzielności, a możnaby sądzić,
że piękność form tych zwierząt została im nadaną jako nagro
da, w dodatku za usługi wyświadczone jeźdźcom.
Wybitne zalety cechujące rasę arabską, to niezrównana
odporność na zmęczenie, zdolność galopowania szybko na bardzo
długich dystansach, łatwość asymilowania pokarmów, nawet bez
pośrednio po długotrwałych wyczerpujących przebiegach, odpor
ność organizmu przy gwałtownych zmianach temperatury, wytrzy
małość na głód i pragnienie, wreszcie wyjątkowa struktura tka
nek organicznych, która im pozwala galopować po twardym, ka
mienistym nawet terenie, zachowując zdrowe nogi.
Są to wszystko zalety pierwszorzędnej wagi dla koni kawa
leryjskich. Racjonalnie prowadzona hodowla konia arabskiego po
winna opierać się na tej zasadzie, że wyżej wymienione cechy
należy mieć na widoku przedewszystkiem, a piękność form do
piero na drugiem miejscu.
Europejscy hodowcy nie zawsze tej zasady się trzymali. Wia
domo, że pod wpływem odmiennego klimatu, paszy i odmiennych
metod wychowania rasa się przeradza.
Na modyfikację typu ma znaczny wpływ sposób dokonywa
nia selekcji materjału hodowlanego. Przez systematyczną i wy
trwale stosowaną selekcję w obranym kierunku, wytwarza się no
wa rasa.
Folblut angielski powstał pod wpływem bardziej wilgotnego
klimatu, tłustych pastwisk i selekcji na szybkość, stosowanej przez
dziesiątki pokoleń. Wyrastając, a potem pracując zawsze tylko na
elasycznym terenie uległ on pewnemu wydelikaceniu kończyn
(piszczeli, pęcin i kopyt) zachowując jednak ogromną siłę potencjonalną przelewania swych cech przy krzyżowaniach.
Dla zachowania czystości rasy dwa warunki są nieodzowne:

1- o Odpowiedni teren i klimat.
0 Dokonywanie selekcji na tych samych podstawach na ja
kich ją opierano przez wieki w Arabji, to jest, na wyniku prób
na szybkość i na wytrzymałość.
Jeżeli mamy na względzie jedynie hodowlę konia arabskiego
w Polsce, to pierwszy warunek możemy uważać za zapewniony.
Doświadczenie jest zrobione w pierwszej połowie 19 stule
cia. Konie arabskie wychowane w Sławucie, w Jarczowcach, w
Białocerkwi, Antoninach i t. d. nie zatracały wcale typu ni cech
koni pustynnych, nie degenerowały. Tereny południowej i połu
dniowo-wschodniej Polski nadają się niewątpliwie dla hodowli ko
ni rasy arabskiej,
Zastanówmy się z kolei nad metodą selekcji.
Pierwszy krok jest zrobiony. Zorganizowano w Polsce wy
ścigi dla koni arabskich, podobnie jak istnieją w Egipcie, w Indjacih, w Syrji, we Francji i w Sycylji. Pozwolą one wyróżnić
jednostki o silnych płucach o mocnem sercu, ale jak doświadcze
nie angielskie wykazuje, nie jest to wszystko. Próby na hypodromach nie dadzą jeszcze gwarancji, że rasa koni im poddawana nie
przeradza się.
Potrzebne jeszcze inne kryterjum porównania między jed
nostkami mającemi być użyte do rozpłodu, aby zapewnić dla ich
potomstwa te pierwszorzędne zalety, które cechowały ich przod
ków.
Ażeby mieć skalę porównania wytrzymałości koni, odpor
ności ich organizmów na zmęczenie, na niewygody, na twardy lub
ciężki teren, musiałyby być zorganizowane wyścigi na bardzo
wielkich dystansach, np. po 50 i po 100 kilometrów, a nawet
200 kim., nie na torze, lecz na drogach bitych, po których biorą
cy udział konie byłyby poddawane badaniu specjalnej komisji dla
określenia stopnia zachowanej kondycji, przyczem, wskazanem
byłoby, aby w kilka godzin, lub najdalej nazajutrz po odbytym
daleko dystansowym raidzie, wzięły udział w wyścigu na torze,
na 1500 lub 2000 metrów, co pozwoliłoby określić stopień wy
czerpania przez próbę poprzednią. Oczywiście programy takich
wyścigów między-miastowych musiałyby być starannie opracowa
ne, wprowadzając obowiązujące minimum, a także maximum do
zwolonego czasu, a to w celu nie dopuszczenia do zmęczenia
2-
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koni przez zbytnią szybkość na tak długim dystansie i określając
dokładnie sposoby kontroli.
Przypuśćmy naprzykład, że taki Kaszmir, koń piękny, który
wygrał Derby z wielką łatwością i w dobrym czasie, miał spo
sobność w dalszej karjerze wziąć udział w próbie dystansowej na
100 kim., i wygrał ją także w rekordowym lub zbliżonym do re
kordowego czasie, a potem jeszcze stanął do wyścigu na 2000 mtr.
i wygrał go z równą łatwością. Taki ogier pozyskałby świato
wą sławę jako najlepszy reproduktor arabski i wartość jego dzie
sięciokrotnie byłaby zwiększona.
Na te wywody można odpowiedzieć, że wkraczają w dzie
dzinę fantazji, że urządzenie takich prób daleko-dystansowych, z
nagrodami odpowiadającemi ich znaczeniu w klasyfikacji koni,
prób stałych, corocznych, wymagałoby znacznego wkładu kapita
łu, na co przy dzisiejszych stosunkach finansowych, ani towarzy
stwa wyścigów, ani skarb łożyć nie mogą. Że całe zagadnienie
skutkiem tego nie jest aktualne. Temu nie można zaprzeczyć,
ale nie przeszkadza to wcale aby cokolwiek mogło być zrobione.
Wszak poszczególne pułki urządzają od czasu do czasu raidy na
długie dystanse, w których uczestniczą rozmaite typy koni, czy
stej i półkrwi. Stadnina państwowa w Janowie Podlaskim rok
rocznie sprzedaje pewną ilość swoich wychowanków. Nabywają
wiele z nich oficerowie. Są między nimi araby, anglo-araby i ko
nie półkrwi. Niektóre z nich zapewne biorą udział w takich raidach. Czy nie byłoby wskazane protokołować wyniki tych wy
czynów i zestawiać dostarczone wiadomości, jakie konie tam wy
stępowały i które otrzymały przewagę.
Czy nie mógłby Wydział Hodowli Koni przy Ministerstwie
Rolnictwa wystąpić do D-twa Kawalerii z propozycją aby Mini
sterstwo Spraw Wojskowych poleciło pułkom takie raidy urzą
dzać możliwie częściej i komunikować sprawozdania o nich pew
nej instytucji, mającej za zadanie rezultaty z tych sprawozdań
klasyfikować i wprowadzać do specjalnej księgi.
Możnaby wreszcie opracować pewne przepisy ramowe, dla
urządzania takich prób, któreby uczyniły łatwiejszem zestawienie
rezultatów i ich porównanie.
Towarzystwo Hodowli Konia Arabskiego w Polsce, mogłoby
otrzymać polecenie księgowania tych wiadomości i układania je
w tablice, z których każden zaintereswany mógłby powziąć wia
domość jaką rolę odgrywają araby i anglo-araby w próbach na
wytrzymałość, rywalizując z folblutami i końmi półkrwi angle!-
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skiej, a także jakich reproduktorów potomstwo wykazuje najwię
cej odporności w próbach na dalekie dystanse.
Zapoczątkowanie takiej organizacji nie wymagałoby zbyt
wielkich kosztów, a może dać bardzo cenne wskazówki tak pry
watnym hodowcom jak i dyrekcji stadnin państwowych. Gdyby
z czasem okazało się, że praca powyższa była celową i znalazła
swój wyraz w uwidocznieniu rezultatów powodzenia koni rozmai
tego pochodzenia zachęciłoby to zapewne do zorganizowania prób
daleko-dystansowych dla arabów i anglo-arabów, o jakich wyżej
mówiliśmy, które przy lepszej koniunkturze finansowej, mogłyby
być zapoczątkowane, a dla hodowli konia arabskiego w Polsce
miałyby znaczenie prób klasycznych.
Fr, Kotowicz.

Mazepa I og. czystej krwi arabskiej (Mazepa—Łania) P. S. O. Białka.
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Kilka słów o „nieczołowych"
ogierach państwowych pełnej krwi
Zbliża się sezon kopulacyjny, a więc sprawa połączeń matek
stadnych z odpowiednimi reproduktorami staje się dla hodowców
aktualną. Wobec tego pozwalam sobie zwrócić uwagę hodow
ców koni pełnej krwi na szereg ogierów nieczołowych, będących
własnością państwową, które, dzięki swemu pochodzeniu i karjerze wyścigowej zasługują na próbę łączenia ich z klaczami peł
nej krwi, co dotąd albo wcale nie było stosowane lub tylko w
bardzo rzadkich wypadkach. Tym razem mam na myślli wyłącznie
ogiery urodzone w Niemczech, stamtąd nabyte lub rewindykowa
ne; pomimo, że nie są zaliczone do 'kategorji „czołowych" mogą
się okazać bardżo pożytecznymi przy odpowiednim doborze prą
dów krwi ze strony żeńskiej, a bez takich prób pozostaną niewyzyskane i nie mają możności wykazania swej istotnej hodowlanej
wartości.
Kierując się układem alfabetycznym wymienimy następujące,
interesujące według nas, ogiery.
Der Sogenannte po Dark Ronald od Sali po Symington
(Ayrshire) od Sable Or po Oriflamb i Port Mahon po Dutch
Skater od Mahonia po King Tom. — Sati dała dobre Sink po
Lycaon i Stahleck po Pergolese, z. 18 w. 291.905 mk.
Feldherr II po Nuage od Fast Friend po Speed (Hampton)
od Prized po Sit. Simonmimi. — Feldherr dużo i dobrze biegał
z, 13 w. 322.955 mk.
Finnländer po St. Ma-clou (St. Simon) od Five o'clock po
Forfar'chire (Royal Hampton) i Tea Party po Prisoner i Feast
po Hampton. — Co może dawać Finnländer w hodowli pełnej
krwi dowiódł Finley, —- z. 5 w. 138.800 mk,
Geiser po Nuage od Grita po Hannibal od Generalin po Ha
benichts (Chamant) od Gnädigste po Escogriffe od Glöcknerin po
Flageolet od Glocke po The Palmer od Goura po Bucaneer. —
Rodzina jedna z najstarszych i najlepszych w Graditz; z niej
pochodzi Gulliver II, Crosslinkvi&itor i t. d, — Linja Queen Mary.
Rodzonym bratem Ge is era jest dobry Graalsritter. — Geiser był
drugim w Wielkiej Nagrodzie Badeńskiej, z. 6, w. 154.330 mk.
Harmodius po Nuage od Hanne po Hans Heiling (Fulmen
s. Galopin i słynnej Künstlerin po Flibustier) od Happy Hampton
po Hampton od Cantiniere po Stockwell od Cam tine po Orlando
(NewmInster) z. 2 w. 190.865 mk.
Heribert po Icy Wind (Laveno — Could Blast po St. Frusquim) od Hajnal po Royal Lancer (Spearmint) od Honeymoon po
Gaga (Galopin) od znakomitej Hungaria po Craig Millar
albo Gunersbury od Curieuse po Monarque. — Wspaniały rodo
wód, wskazany do krzyżowania z pełną krwią, — z. 9, w.
263.010 mk.
Hersenier po Lycaon (Cyllene) od Hecuba po Cazabat od
Hegemonie po Fulmen od Alhambra po The Palmer. — Herse
nier jest z matki półbra-tem Heil dir Licht, Harlekin, Hausfreund
(Derby) i Hombori z. 9, w. 378.920 mk.
Narval po Ard Patrick od Novelle po Gallinule od Nono
po St. Angelo od La vierge po Hampton od Elisabeth po Sta-

tesman. — Z rodziny tej znajduje się wiele klaczy stadnych w
Niemczech. — z. 5 w. 80.320 mk.
Mentor II po Malua (Marco) od Minuent po Minting (Lord
Lyon), z. 11 w. 216.860 mk.
Parnass po Fervor od Palme po Ayrshire od Palma po Orvieto; Parnass jest rodzonym bratem czołowego Palamedesa a z
matki pół bratem dobrych Palmier! i Palfrey. — z. 1 w. 40.884 mk.
Patrizier po Ard Patrick i Partitur po Dinna Forget i Piano
po Laveno i Pierina po Morgan od Bolornock po Galopin, z. 24,
w. 182.762 mk.
Rittersporn po St. Saulge (Le Sancy) od Molly Clarke po
St. Angelo od Lady Pegy po Hermit od Belle Agnes po King Tom.
— z. 4. —- iw. 104.000 mk.
Thillot po Saphir (Chamami) od Toupet po Eager od Hairdres
po Ayrshire od Snood po Barcaldine. — Thillot jest rodzonym
bratem znakomitych steeplerów: Blautopaz i Turmalin. — z. 6. w, 66.702 mk.
Tod und Leben po Traum (Cyllene) i Thus lieber po Ugod
i Solłich po Chamant od Vitarn po Bucaneer. .z 16. — w. 74.485
marek.
Widerhall po Nuage od Weichselmünde po Ard Patrick od
Water Lily po Ocean wawe od Gallinggale po Minting od Gale
po Galopin. — Widerhall jest rodzonym bratem dobrego Wol
fram III. — Rodzina ta dała dużo klaczy stadnych w stadzie
Graditz, była więc wysoko ceniona, z. 2, w. 113.650 mk.
Wigamur po Hannibal od Well Matcher po Matchmaker od
Be Cannie po Jack of Oran od Rusticana (po Vespasian. —
z. 2. w. 66.250 mik.
Williger po Laudon (Gouvernant) od Wilhelmine po William
the Third od Ellaline po Bend Or i Dorothy Rraggletail po Springfield od Hermione po Y. Melbourne, — z. 10. w. 296.243 mk.
Uhlan II po Elopement od Casa blanca
Congratulation po Matchmaker od Phota po
Uhlan II jest półbratem König Midas zwanego
lem steeplerów i Cassiopei. — z. 18, w. 296.243

po St. Maclou od
Uncas (Stockwell).
w Niemczech Kró
mk.

Przy układaniu połączeń jest w czem wybierać, tak ze wzglę
du na nieraz pierwszorzędne pochodzenie jak i na dzielność udo
wodnioną w próbach wyścigowych, co piszącemu wydawało się
pożytecznem uprzytomnić.
Reproduktory importowane z Anglji lub Francji muszą prze
chodzić u nas nieraz długi a dla ich działalności stadnej ujemny
proces aklimatyzacyjny; różnica między niemieckim, a polskim
klimatem nie zaznacza się tak wyraźnie, z tego względu u ogie
rów sprowadzonych z Niemiec aklimatyzacja jest łatwa i krótka.
Ogiery wymienione mogłyby uchodzić fizjologicznie nieledwie za
polskie krajowe, a odpowiednio łączone — bez obawy — z cenniejszemi klaczami pełnej krwi, mogłyby się w reprodukcji okazać
nader pożytecznymi.
Paweł Popiel.

784

JEŹDZIEC I HODOWCA

Nr. 36

Wrażenia z licencji ogierów w Lubelszczyźnie
Lubelska wojewódzka Komisja Kwalifikacyjna ogierów do
konała przeglądu ogólnego pogłowia ogierów w 18 powiatach wo
jewództwa lubelskiego, obejmujących 310 gmin,
Z doprowadzonych na przeglądy 5900 (w r. 1932 — 5013)
ogierów odrzucono 4764 szt., pozostałym wydano 1136 (w r, 1932—
811) świadectw uznania, w tern: I kateigorji 37, II — 201, III — 745
i Illb -— 153.
W ogólnej sumie wydanych 1136 świadectw znajduje się: 464
dwuletnich i 672 Starszych ogierów; stosunek dwuletnich do star
szych jak 2 :3.
W podziale na rasy cyfra 1136 wydanych świadectw obej
muje: 378 (w r, 1932 — 383) koni ciężkich t. zw. pogrubionych,
jednak z wyłączeniem typowo zimno-krwistych, następnie 35 (w
r. 1932 — 48) t. zw. koników i mierzynów, dalej 498 (w r. 1932 —
380) ras szlachetnych, to jest pełnej krwi angielskiej około 20,
czystej krwi arabskiej około 15, reszta uszlachetniona krwią an
gielską i częścią orjentalną, oraz 225 t. zw. miejscowych, beztypowych, lecz suchych i dość prawidłowej budowy.
W wymienionych 498 ogierach ras szlachetnych przeważają
znacznie ogiery z domieszką krwi angielskiej, mniej jest orjentalnych. Zupełnie mało znajduje się ogierów z udowodnionem
pochodzeniem. Właściciele klaczy, pokrytych szlachetnemi ogie
rami nie pobierają świadectw pokrycia, lub też nie poświadczają
urzędownie urodzin źrebięcia.
Stosunek ras ciężkich do ras szlachetnych za wyłączeniem

„koników" wyraża się jak 3 ; 4 (w r. 1932 — 1:1). Jest to duży
krok naprzód w kierunku „obsuszenia" pogłowia ogierów, gdyż
w roku 1927 w ogólnej ilości znacznie przeważały ogiery ciężkie,
limfatyczne, a nawet typowo zimno-krwiste.
Koniki mierzymy, (fotogr. Nr. 5), grupujące się w południo
wych powiatach, stanowią znikomą ilość, kltóra obecnie spada w
dalszym ciągu. Rolnicy tamtejsi nie podtrzymują hodowli tego
niezmiernie pożytecznego gatunku, przedkładając konie roślej
sze, których jednak nie są w stanie wychowywać, i ciężkie, trwa
jąc w tern zrozumieniu, że gruby ogier, nawet od drobnej, wątlej
klaczy da t, zw. dobrego konia. Tak np. ogier rosły, gruby po
krywa od 80 do 150 klaczy, ogier zaś rasowy gorącokrwisty od
10 do 30.
Geograficznie podział ras w uznanych ogierach przedstawia
się w 1933 roku następująco: w powiatach północnych (bialski,
chełmski, garwoliński, łukowski, sokołowski, węgrowski, włodawski, a także lubelski) — przeważają ogiery ciężkie, w powiatach
południowych (hrubieszowski, tomaszowski, biłgorajski, zamojski)—
przeważają ogiery pochodzenia gorącokrwistego. Niektóre powia
ty w różnych miejscowościach województwa posiadają pogłowie
uznanych ogierów w połowie ciężkie, w połowie szlachetne. W
dwóch północnych powiatach: puławskim i radzyńskim przewagę
mają ogiery szlachetne,
W ogólnej ilości przejrzanytih ogierów Komisja odrzucała
znaczne ilości ogierów z wyraźną domieszką krwi angielskiej, lub
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2 iSpół letni ogier „po orientalny".

orientalnej, lecz całkowicie niezdatnych do rozpłodu z powodu
kardynalnych wad w budowie oraz wątłej konstytucji. To ostat
nie tłumaczy się zupełną niemożnością racjonalnego wychowu szla
chetniejszego źrebięcia przez małorolnego włościanina, oraz uży
wania do produkcji nieodpowiednich wadliwych matek. Typo
wym takim okazem bynajmniej nie pojedynczym, jest 214 letni
ogier Nr. 4.
Naogół nie widać wyraź
nego promieniowania państwo
wych stad ogierów (dwa w wo
jewództwie). Na całą ilość 1136
uznanych ogierów zaledwie kil
kanaście posiadało poświadczo
ne świadectwa pochodzenia po
państw, reproduktorach, a dru
gie kilkanaście takich świadectw
nie posiadało. 90% przychówku
pochodzi po ogierach miejsco
wych, stanowiących własność
małorolnych, a w tej ilości
znaczna część po ogierach nie
licencjonowanych — z powodu
wadliwości w ustawie o nadzo
rze nad ogierami.
2 i pół letni ogier degenerat
Uświadamianie włościan w
pożądanym kierunku, t. j. hodo
waniu konia typu miejscowego, o prawidłowym exterjerze i odpo
wiednim kalibrze, jest konieczne, lecz nie może dopuszczać for
sownego wprowadzania krwi angielskiej do hodowli włościańskie
go roboczego konia. Małorolny instyktownie dąży do konia cięż
szego, a to z naturalnych, praktycznych przyczyn. Koń cięż
szy łatwiejszy jest do wychowania, wcześniej dojrzewa, wcześniej
bez znacznej szkody dla jego rozwoju może być użyty do pracy
i zyskuje szanse sprzedaży do wojska jako remont artyleryjski.
Przy tern zauważyć się daje wiele wypadków, że ciężki ogier w po
łączeniu z suchszą klaczą daje kapitalne potomstwo, solidnego
kalibru, lecz bardzo obsuszone, naturalnie o ile jest racjonalnie
wychowane. Produkty zaś po wysokoszlachetnych ogierach od po
spolitych klaczy przeważnie się nie udają i zostały dyskwalifi
kowane (fotografje Nr. 2 i 4).
Dla podniesienia hodowli włościańskiej i to jedynie w kie
runku produkcji suchszego konia cięższego kalibru, pożądaneby
było rozstawianie na stacjach na północy województwa ogierów
państwowych ras pociągowych ciężkich, jak np. ardeny. Na po
łudniu województwa, dla pogrubienia drobniejszego pogłowia o
typie zbliżonym do orientalnego, pożądane byłyby ogiery pań
stwowe półkrwi orjemtalne. solidnego kalibru, jak Schagye.
W obecnym czasie, należy z żalem stwierdzić, że żadne
teoretyczne zamierzenia i posunięcia nie odniosą skutku, a to z
powodu kolosalnego zubożenia wsi. Małorolny nie jest w stanie
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racjonalnie wychować młodzieży z powodu braku paszy. Znajdu
jemy tysiące wypadków, że kilkumorgowy rolnik posiada 3 konie
degeneraty typu Nr. 1, 2, 3, które nie są w stanie pracować
z powodu braku sił, — zamiast 1 lepszego. Lecz za 1 lepszego
musiałby on zapłacić na rynku 200—250 zł., jeden degenerat kosz
tuje go 15—30 złotych. Na kupno lepszego konia lub na jego
wychów u siebie, takiego rolnika nie stać. Stąd ta kolosalna
obecność materjału, nietylko bez żadnej wartości, lecz niezmier
nie obciążającego drobne gospodarstwa. Ilość stanówek spada.
Komisja stwierdziła liczne wypadki, że doprowadzony 2-letni ogier,
przedstawiający kwalifikacje na przyszłego reproduktora, prze
znaczony zostaje przez właściciela do kastracji, gdyż tenże nie jest
w możności wychowania go na ogiera, a następnie nie będzie się
mu ten ogier opłacał z powodu zbyt małej, lub taniej frekwencji
właścicieli klaczy. Dobre miejscowe ogiery powinny być zaku
pywane przez sejmiki i rozstawiane po gminach.
Ogólne zubożenie sprawia, że olbrzymi procent doprowadzo
nych 2-latków przedstawia obraz niespotykanej degeneracji z po
wodu niedożywienia ich i wczesnego zaprzęgania. 65% (w r. 1932—
40), z nich są to żywe szkielety z trudnością poruszające się z po
wodu braku sił, kwalifiku’ące się do opieczętowania przez T-wo
opieki nad zwierzętami. Mały wzrost, niespotykana gdziein
dziej wątłość, wadliwość w budowie, zwłaszcza kończyn, powo
duje ogromny spadek wartości pogłowia pod każdym względem,
wziąwszy pod uwagę, że tego samego rodzaju są młode klaczki, w
przyszłości matki, które mają
dać potomstwo. Takie matki, dla
uzyskania wzrostu i kalibru w
potomstwie, pokrywane są ogie
rami ciężkiemi, co niesłychanie
pomnaża szeregi nieudanego
przychówku. Budowa i kondy
cja takich degeneratów uwi
doczniona jest na dołączonych
oryginalnych fotografjach. Nr. 1,
2, 3, 4 w ogólnej ilości odrzuco
nych ogierów, wyrażającej się
cyfrą 4764 sztuk Komisja znala
zła takich degeneratów^ 3085
sztuk!
Co do ogierów ras wysokoszlachetmych,
jak
pełna
krew i czysta arabska, to ilość
wydanych w r. b. świadectw nie
(powiat krasnostawski).
daje dokładnego obrazu, gdyż
prócz wykazanych, istnieje pewna ilość takich ogierów niewykazanych na spisach gminnych, ponieważ one, jako ogiery I kategorji, posiadają świadectwa z 3-letnią ważnością. Pozatem ogiery
wysoko-szlachetne dworskie — zupełnie nie są używane w hodo
wli małorolnych.
W niektórych powiatach znajdują się „oazy" w postaci kilku

2 i pół letni ogier (powiat krasnostawski).
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wsi o zamożniejszych i zamiłowanych do hodowli włościanach,
którzy produkują konie i ogiery w ustalonym kierunku, jak np. po
ogierze państw. „Robespierze", po imp. kulonie „Lucullus" i in.
(powiat sokołowski i garwoliński). Lecz takich hodowców spo
tyka się niezmiernie mało. Ogół niema kierunku, a jedynie upo
dobania do gatunku ciężkiego, forsując ten gatunek bez względu
na jakość matek, tak co do ich budowy ogólnej, jak i wadliwo
ści, przyczem niezmiernie szwankuje dożywianie tak matki, iak
i przychówku i głównie zbyt wczesne branie źrebiąt (w wieku
1 roku i mniej) do pracy. Jestto jednak także skutkiem braku
zamiłowania do konia i hodowli ze strony włościan.
Pomimo, że Komisja, stosownie do otrzymanej instrukcji,
traktowała dość pobłażliwie przedstawiony material, nie zdołała
wydać więcej, jak wspomnianą ilość 1136 świadectw uznania (w
tern 464 dwulatków), któlre okazują się ilością niedostateczną w
stosunku do istniejącej ilości klaczy. Województwo posiada, we
dług spisów gminnych 173.804 (w r. 1932 — 173.839) klaczy. Przyj
mując 50% tej ilości jako zdatnych na matki, przypada statystycz
nie w calem województwie 77 (w r. 1932 — 107) klaczy na 1 ogie
ra, Jest to sucha statystyczna cyfra. W poszczególnych zaś powiatach przypada na 1 ogiera przeważnie od 100 do 165 i więcej
klaczy.
Co do ogólnego zobrazowania stanu ogierów uderzający jest
fakt, że mimo wieloletnich wysiłków Depart. Chowu Koni i Organizacyj Rolniczych drobnej własności, gatunek ogierów nie ulep
sza się. Nie ustala się wciąż pogłowie, czego jest dowodem cy
fra 745 ogierów III, i 153 og. Illb kategorji, t. j. nie tylko bez wy
raźnego, a tern bardziej udowodnionego pochodzenia, lecz zupeł-
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nie beztypowych lub bardzo pomieszanych. W tern przeważają
ogiery pogrubione. Jak słabo przedstawił się doprowadzony ma
terial ogierów, widać z zestawienia cyfr. Komisja na 5900 przej
rzanych ogierów (odjąwszy 37, w r. 1932 — 32, ogierów I kate
gorii i, większej własności), wydała 1099 świadectw. Stanowi to
zaledwie 19 procent ogólnej ilości, co jednak w porównaniu z ro
kiem 1932 wykazuje zwyżkę o 3 procent. Stan kopyt mimo bra
ku wszelkiej pielęgnacji — zadawalniający, co należy przypisać
glebie lubelskiej. Charakterystycznem, masowo występującem zja
wiskiem, jest wadliwy ruch przodu, przy normalnej postawie nóg
na miejscu.
Wyniki cyfrowe pracy Komisji Kwalifikacyjnej nie dają zo
brazowania ogólnego stanu hodowli masowej, gdyż na stan ten,
oprócz klasy ogierów, wpływa typ i jakość matek a oprócz tego,
trzeci niezmiernie ważny czynnik: wychów, t. j. odżywianie i ro
zumna pielęgnacja młodzieży. Ten trzeci czynnik uzależniony jest
nietylko od uświadomienia rolnika, lecz w pierwszej linji od moż
ności racjonalnego chowu źrebiąt, co znów zależne jest od stopnia
względnej zamożności hodowcy, dzisiaj kompletnie zubożałego.
Tern niemniej czynność Komisji posiada dość duże znaczenie, któ
re wzrośnie znacznie i da poważniejsze rezultaty, lecz po skory
gowaniu istniejącej ustawy o nadzorze nad ogierami. Ustawa ta
posiada bowiem poważne braki, sprowadzające wyniki pracy Ko
misji nieraz do zera, W tej sprawie winny być poczynione odpo
wiednie starania.
Chodowiecki,
em mjlr. kaw.

Sprawozdanie z licencji ogierów na terenie woj. Nowogródzkiego w 1933 r.
W roku bieżącym zalicenc jonowano na
terenie wojew. Nowogródzkiego 693 ogiery.
W powyższej liczbie 257 ogierów otrzymało
świadectwa kat. Ill-b (z zastrzeżeniem). W
porównaniu z rokiem ubiegłym ogółem zali
cenc jonowano o 258 ogierów więcej. Tłu
maczy się to z jednej strony tern, że w roku
bieżącym Komisja w dążeniu zbliżenia się
do nakazanej przez Ministerstwo normy kla
czy przypadającej na jednego ogiera, w wie
lu wypadkach znacznie pobłażliwiej trakto
wała ogiery kat. Ill-b (za zastrzeżeniem) z
drugiej zaś strony ilość doprowadzonych do
przeglądu, była większa i to w powiatach
najlepszych pod względem stanu pogłowia
końskiego.
Można z pewnością twierdzić, iż 50%
ogierów, które otrzymały w roku bieżącym
świadectwa kat. Ill-b (z zastrzeżeniem), są
nietylko bezwartościowe dla polepszenia ho
dowli, lecz nawet poniekąd szkodliwe, co
pra wda mniej niż kategorja odrzuconych.
Kastracja ogierów za rok 1932/33 wyka
zała niedość intensywne postępy, — stosun
kowo dużo jeszcze spotyka się ogierów 3 let
nich i nawet starszych zdyskwalifikowanych
w roku ubiegłym, dotychczas niewykastrowanych, nieposiadających świadectw lekarskich
o zwolnieniu od kastracji i nieopodatkowanych. Niechybnie te ogiery, korzystając ze
wspólnego pastwiska, nadal psują pogłowie.
W tym wypadku byłoby bardzo pożądane
również wydanie administracyjnych zarzą
dzeń, celem szerokiego pouczenia ludności
przez Urzędy Gminne i sołtysów, iż, w wy

padku nabywania ogiera 3-letniego i star
szego, w jes:eni również 2-letniego, nabywca
musi żądać, celem uniknięcia w przyszłości
odpowiedzialności, od sprzedawcy świadec
twa. uznania lub świadectwa lekarskiego,
zwalniającego ogiera od kastracji, ewentual
nie -dowodu wpłaty na 50 zł. opłaty za rok
bieżący.
85% ogólnej liczby zalicenc jonowanych,
stanowią ogiery 2 i 3-letnie. Wyratować od
kastracji osobniki najwięcej wartościowe dla
hodowli, możliwe jest tylko w wypadku naj
liczniejszego ich premjowania, wypłacając
chociażby minimalne doroczne premje.
W roku bieżącym wziąłem na osobną ewi
dencję z terenu wojew. Nowogródzkiego 20
ogierów zasługujących na premje.
Naogól pogłowie ogierów na terenie woj.
Nowogródzkiego jest gorsze niż na terenie
wojew. Wileńskiego. Typ prawidłowego, do
brze związanego i spionowanego, suchego ko
nia krajowego z domieszką żmudżina lub
Szweda, jak to obecnie już dość często spo
tyka się na Wileńszczyźnie, tu można po
wiedzieć iż wcale obecnie nie egzystuje Koń
więcej miękki, jeżeli z kalibrem — więcej
niż w Wileńskiem wyjawia limfy.
W powiatach Lidzkim, Nieświeskim,
Szczuczyńskim i Wołożyńskim — wyraźne
polepszenie w hodowli koni.
Powiaty Nowogródzki i Słonimski — na
tym samym pozostają stopniu, jak były po
przednio.
Natomiast stan wyraźnie pogarsza się, w
porównaniu ze stanem poprzednim, w po

wiatach Baranowickim i Stołpeckim. W tym
ostatnim nawet w okolicach Mira wyraźne
pogorszenie. W powiecie Baranowickim naj
lepsze pogłowie ogierów w gminie Wolna,
blisko powiatu Nieświeskiego. Dla polep
szenia obecnego stanu hodowli koni w woj.
Nowogródzkiem uznawałbym za pożądane:
1) Znaczne zgęszczenie sieci punktów ko
pulacyjnych, składającej się z ogierów Pań
stwowego Stada. Na wszystkie punkty —
przeważnie szwedy większego kalibru i tylko
w wypadku braku dostatecznej ilości Szwe
dów, jako dodatek, pół-krew, lecz też, bio
rąc pod uwagę zamiłowanie ludności — grub
szy kaliber;
2) Obostrzyć lokalne zarządzenia admi
nistracyjne pod względem przymusu ludno
ści, aby wykastrowała ogiery, poprzednio
przez Komisję zdyskwalifikowane i
3) Ostrzej przeprowadzić licencję ogie
rów, wychodząc z założenia, iż obecnie, wo
bec kolosalnego spadku ceny na konia zdat
nego wyłącznie dla obrobienia drobnego go
spodarstwa rolnego, lepiej niech więcej
przejściowo będzie klaczy nieodstanowianych
niż stanowionych ogierami, psującemi nadal
pogłowie i tern samem obniżającemi coraz
więcej cenę na gospodarskiego konia. Zre
sztą pozbawienie terenu ogierów dla hodo
wli bezwartościowych powiększy frekwencję
klaczy, doprowadzonych do ogierów Pań
stwowych oraz dobrych, prywatnych, licen
cjonowanych.
Jerzy Słeckiewicz
Inspektor Chowu Koni.
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Dodatni wpływ
Zakopanego
na konie

Skończył" się sezon wyścigowy 1933 roku; właściciele mniej
szych stajen, — podliczając wyniki osiągnięte przez ich konie
i, porównując je do wyników z roku ubiegłego, nie mogą nie
dostrzec pewnych -rzucających się w oczy różnic, widocznych
zwłaszcza w stajniach, które brały udział w pierwszym meetingu
zimowym w Zakopanem.
Zakopane, — jako górska stacja klimatyczna działa widocz
nie korzystnie nie tylko ina organizmy ludzkie, lecz i na końskie,
gdyż, wyniki osiągnięte w roku bieżącym przez konie „zakopiań
skie ma torach zielonych i wysokość wygranych przez nie nagród,
w porównaniu z rokiem ubiegłym, wskazuje wyraźnie na to, że
i koniom Zakopane dobrze służy.
Zrozumie to każdy, kto mógł zaobserwować jakiego po kil
ku dniach pobytu w Zakopanem, dostają konie apetytu, 'jak się
im wyrabia oddech po kilku próbach roboty na białym, puszystym
śnieżnym torze, jak prędko zmienia się ich forma i, jak pod wpły
wem silnie operującego słońca i czystego wysokogórskiego po
wietrza ustaje kaszel i inne zachorzenia ikrtani.
Mogę śmiało stwierdzić, że z 53-ch koni, które odbyły pierw
szą próbę biegając w 1933 roku w wyścigach zimowych, ani je
den przez cały czas pobytu w Zakopanem nie kaszlał.
Zresztą fakty mówią same za siebie; — jeszcze na długo
przed rozpoczęciem się pierwszego meetingu wyścigowego w Za
kopanem, Małopolski Klub Jazdy organizował na tamtejszym te
renie, poza zawodami koonemi, — skjöringi, ski-skjöringi i cross
country.
Konie, biorące udział w tych trzech próbach sportowych,
były materjaiem miernym, przeciętnym, nie rokującym prawie żad
nej nadziei na polu hodowlanym, a jednak, doświadczenie kilku
pierwszych lat wykazało, że niektóre z tych nic nie znaczących
koni, wyrobiły się z biegiem czasu na jednostki o wysokiej kla
sie i dużej wartości.

Z takich wymienić należy przedewszystkiem ki. Rawę (Diadumenos — Rabenlooke), która jako trzyletnia zaczęła biegać w
zimie 1931 Iroku w skjö ringach i, z przeciętnej klaczy, skazanej
za młodu na skromną karjerę skjoringową, wyrobiła się na kla
sową faworytkę stołecznego toru.
Dalej Fantomas (Oszczep — Desmira), Fidelja (Harlekin —
Ceratee), Matala (Manton — Atala) i, wreszcie Caraibe (Lord
Burgoyne -— Capucine), — przeszły również przez zakopiańskie
skjöringi lub cross-country i wygrały późnie; niemało nagród na
torach wyścigowych.
Po odbyciu się w Zakopanem pierwszego zimowego meetin
gu wyścigowego, fakty dodatniego wpływu wysokogórskiego po
wietrza na organizmy koni, występują coraz wyraźniej, gdyż więk
szość ich wykazuje po pobycie w Zakopanem znacznie lepszą
formę wyścigową, miernikiem czego są osiągnięte przez nie wy
niki na zielonych torach w roku bieżącym.
Podane niżej tabele porównawcze w sposób wyraźny ilustru
ją postępy niektórych koni po ich pobycie w Zakopanem.
W tabeli Nr. 1. podałem wygrane w Zakopanem osobno, by
nie spotkać się z zarzutem, że ogólna suma nagród wygranych
przez konie w 1933 roku, przez dodanie w tym roku meetingu
zimowego, powinna była się zwiększyć, porównując jednak ru
brykę pierwszą tabeli, w której są podane ogólne wyniki osiągnię
te przez konie w 1932 roku na wszystkich torach Rzeczypospoli
tej, z rubryką trzecią, zawierającą osiągnięte przez nie wyniki w
roku 1933 wyłączając Zakopane, widzimy wyraźnie, że bynajmniej
nie nagrody wygrane przez konie na białym torze zimowym wpły
nęły na ogólną ich wysokość w 1933 roku lecz, że konie po po
bycie w Zakopanem zmieniły formę, co spowodowało wygranie
przez nie na torach zielonych o wiele większej niż w 1932 roku
sumy nagród.
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345 zł. lepszy. Dodać należy, że w związku z panującym kry
zysem nagrody w bieżącym roku zostały znacznie zmniejszone...
Na końcu tabeli podałem Gadułę (Geiser — Bajka), Fidelię
(Harlekin — Ceratee) i Jędzę (Opryszek — Delivrance), z któ
rych pierwszy, biegał w 1932 roku jeden tylko raz i wygrał za
cały rok 200 zł., po pobycie zaś w Zakopanem doszedł do formy
i wygrał łącznie 6.520 zł., czyli o 6.320 zł. więcej niż w roku
ubiegłym, bijąc 13 sierpnia w Lublinie w gonitwie z przeszkodami
Doktora Oskara i Geraza i łatwo wygrywając od nich wyścig.
Fidelja i Jędza w 1932 roku nie biegały, a w 1933 roku
osiągnęły; pieęwsza 2.990 zł., i druga 2.060 zł.
Jeśli chodzi o próby czysto hodowlane, miernikiem, których
są gonitwy płaskie, z podanych przeżeranie tabeli Nr, Nr. 2, 3,
4 i 5 łatwo się da wywnioskować, że wyniki osiągnięte przez po
szczególne konie po meetingu zakopiańskim w gonitwach płaskich
są znacznie lepsze w roku bieżącym, niż wyniki tych samych
koni w 1932 roku, przed ich pobytem w Zakopanem.
Tabele Nr. Sr. 2, 3, 4 i 5 podają miejsca zajęte przez konie
w gonitwach wszystkich trzech rodzajów.
Tabela Nr. 2. w roku 1932 przed pobytem koni w Zako
panem,
Tabela Nr. 3. w zimie 1933 roku w Zakopanem,
Tabela Nr. 4. w roku 1933 na torach zielonych po pobycie
w Zakopanem i,

Tabela Nr, 1.

Nazwa

Wygr. Wygr. Wygr.
Ogól w Za na to w
na su kopa rach 1933 r.
ma nem w zielo wraz
wygr. sezon, nych z Za
kopa
1932 r. zim.
w zlot. 1933 r. 1933 r nem
w złoi. w zlot. w zlot.

Pochodzenie

konia
CU
j

1

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16

Gazelle
Dam
Danaida
KsiężnaPani
Gazella II
Ghicka
Roi-Barde
Ortel
Adam
Brillotta
Izolana
Promyczek
ZłotaPantera
Gaduła
Fidelja
Jędza

Harrier-Glaneuse
Schlingel-Radiation
Albula-Auserwählte
Mości-Książe-Rara-Avis

Manton-Gumdrop
Carabas-Gamratka II
Barde-Reine d’fite
Melk-Kinga
Oszczep-Krieau
Optimist-Brise
Parachute-Blondyna
Promień-Esperence
Manton-Koralis
Geiser-Baika
Harlekin-Ceratee
Opryszek-Delivrance

1.550 1.880 5.885 7.765
8.320 1.580 11.870 13.450
870 4.150 5.020
1.080
250 5.810 6.060
2.460
410 4.870 5.280
2.210
980 5.630 6.610
4.185
2.880 1 230 3.650 4.880
4.100 1.600 4.470 6.070
5.320 1 380 5.725 7.105
2.850 2.300 1.900 4.200
410 2.090
690 1.680
670 8.630 9.300
8.750
4.300 1.880 2.765 4.645
330 6.190 6 520
200
—
1.660 1.330 2.990
660 1.400 2.060

Z liczby 53-ch koni, które biegały w pierwszym meetingu
zakopiańskim, 23 skończyły swą karjerę wyścigową, biegały w
Zakopanem poraź ostatni (przekroczywszy wiek odeszły do stada
i t, p.), z pozostałych 30 koni 16, a więc przeszło 50% wykazało
lepszą formę niż w roku 1932.

Tabela Nr. 2.

L. P.

L. P.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Nazwa konia

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Gazelle
Dam
Danaida
Księżna Pani
Gazella 11
Ghicka
Roi-Barde
Ortel
Adam
Brilotta
Izolana
Promyczek
Złota Pantera
Gaduła
Fidelja
Jędza

I

II

1.400

480

—

400

—
—

500
1.100

—

300
210

—

300

—
—

III

I

— 1.500
170 —
40 —
—
180 —
130 —

80

360 | 50

--

--

--

400

270

300
180

---

—

—

1.400

480

—

_

-

—

900
2.300
1.500

—
—

_

150 ; —

50 1.400
180 —

—
—

z przeszkodami

II | III

—
—
1.600

--

-—
—

--

I

ii

III

—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—

--

—
—
—
-—
90 : —
i

60

—
500

Gazelle
Dam
Danaida
Księżna Pani
Gazella II
Ghicka
Roi-Barde
Ortel
Adam
Brilotta
Izolana
Promyczek
Złota Pantera
Gaduła
Fidelja
Jędza

II

1
1
--1
2
3
1
2
2
2
—
—
1
—

2
3
4
1
—
—

1
4
—
2
—

4
—

z przeszkód.

Z płotami

płaskich
III
1
1
—
—

5
5

3
4
2
1
4
—
4
—

II

Illj I

II

III

—
—
—
—
—
1
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—

—

—
—

—

1
—
—
—
—
1
—
—
—

4
—
1

4
—
—

7
—
—

—
—
—

—
—
—

I
—
—
—
—

1
—
—

—

—

—

—

—

—

—
—

—
—
—

—

—
—

—
—

Zakopane.

gonitwa c h

Z płotami

płaskich

Nazwa konia
I

Tabela Nr. 3.

w

Rok 1932.

Miejsca zajęte w 1932 roku w gonitwach

Konie te umieszczone są w tabelach w zależności od roz
piętości skali wygranych i różnic osiągniętych w porównaniu z
rokiem 1932.
Z nich wybija się na pierwsze miejsce Gazelle (Harrier —■
Glaneuse), która wygrała w bieżącym roku o 6.215 zł. więcej niż
w roku ubiegłym, następnie Dam (Schlingel — Radiation), który
przekroczył o 5.130 zł. wynik zeszłoroczny, Danaida (Albula —
Auserwählte) przyniosła swemu właścicielowi o 3.940 zł, więcej
niż w rdku ubiegłym, Księżna Pani (Mości Książę — Rara Avis)
0 3.600 zł., Gazella II (Manton — Gumdrop), o 3.070 zł., Ghicka
(Carabas — Gamratka II), o 2.425 zł., Roi-Barde (Barde — Reine
d'Ete) o 2.000 zł., Ortei (Melk — Kinga), nie zważając na krwotoki
wykazał różnicę o 1.970 zł., Adam (Oszczep — Krieau) o 1.785 zł,,
Briilotta (Optimist — Brise) o 1.450 zł., Izolana (Parachute —
Blondyna), o 1.400 zł., Promyczek (Promień — Esperence) o 550 zł.
1 Złota Pantera (Manton — Koralis), mając o dwa starty mniej
niż w 1932 roku osiągnęła jednak wynik w roku bieżącym o
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—
—
—
—
240

—
—
—

—
160

Mie j s c a zajęte w gonitwach

Ilość
star
tów
5
3
6
5
3
6
7
4
4
3
5
3
4
6
3
5

Z płotami

płaskich
I

II

2
—
1
—
—
1
2

2
2
2

—
2

III

I

—
2
1

2
—
—
—

—

—

1

2

1

—
—

1
3
3

1

2

—

—

—

—

2

—
—

2

—
—

2

3

—

1

II

2

—
—
—
—

—
—
1

—
—
2

1
—
--—
~~

z przeszkodami
III

I

1
—

—

1

—
—
—
—
—
—
2
1

—
—
—

—
—
—
—
-- '
—
—
—
—
—
1

II

III

—

—
—
—

—

—

—

—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
2

—

2

Tabela Nr. 4.

Wygrane w roku 1933 bez Zakopanego.

Sumy wygra ne
L. P.

Nazwa konia

Gazelle
Dam
Danaida
Księżna Pani
Gazella 11
Ghicka
Roi-Barde
Ortel
Adam
Brilotta
Izolana
Promyczek
Złota Pantera
Gaduła
Fidelja
Jędza

II

700
8.200 2.520
930
2.900
3.200 2.100

—

—

3,630
—
—
4.000
600
—
-- 1.600
—

750
—
—
1.650
1.050
—
—
480
—

—

—

I

111

—

I

310
150
—
—
230
70
510
—
—
—

700
——
—
—
—
—
—
—
—

—

--1.700

—

—

750
300

500
—

——
1.200

130

---

—

II

III

400 —
— ■ -—
—
—
—
—
—
—
—
270 —
—
—
—
—
210 140
270 —

—

—

—

—
—
—

500

630

270

2.900 2,790

Z płotami

płaskich

z przeszkodami
III

II

_
4.175
—
—
—
—
—
—
2.500 2.140
500
570
2300
750
—
4 200
—
—
—
—
—
—
4,900 1.010

600
320
510
—
110
90
—
75
250
60
—
385

Mie j s c a zajęte w gonitw ach

w go n i t w ach

Z płotami

płaskich
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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z przeszkodami

I

II

III

I

II

III

I

II

III

1
2
2
2
—
4
—
—
2
1

_
2
2
5
—
2
—
—
3
5

5
—
—
—
3
1
3
4
—
—

—
—
—
—
7
3
4

3
I
-—
3
i
3
—
—
—

1
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—

—
—

—
1
2
3
—
i
i
—
i
4
1

—

—

—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
2

—

3

3

1

3

—

—
—

—
—

1
—

—
—

—
1
—
—
—
—
—
1
—
—
1
1
—

1
—
—

—

---' --
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Tabela Nr. 5. Wygrane w 1933 roku łącznie z Zakopanem,
Sumy
L. P.

Nazwa konia

Gazelle
Dam
Danaida
Księżna Pani
Gazella II
Ghicka
Roi Barde
Oriel
Adam
Brilotta
Izolana
Promyczek
Złota Pantera
Gaduła
Fidelja
Jędza

II

2.100
480
8.200 2.520
3,300 1.230
3.200 2.310
—

—

4.130
1.100

1.050
----- -

—

I

III
1
600
490
550
—

290
220
50
255
250
60

4.900
2 900
1.500

1.950
1.050
180

—

—

—

3.000

w

960

385

—

—

—

—

——

—

4,175
1.500

II

"—

—

—

—

•—-

2.500 2.500
500
570
2.300
750
5.600
150
------

—

z przeszkodami
I

II

—
—
—

3
2
3
2

2
2
4
7

—

----- -

—

—

—

—

—

—

4

—

—

—

5
2

------

—

—

270

—

—

—

—

—

—

—

4
3
1
3
4
1

i

310
230
--—
280
70
510

1.280

—

—

500
1.600

1.200

—
750
300
90
190

Tabela Nr. 5. — ogólmy wynik osiągnięty przez konie w 1933
roku wraz z meetingiem zakopiańskim.
Przytoczone wyżej wyniki wskazują na to, że Zakopane speł
niło wybitnie swe zadanie wobec koni i będzie go nadal spełniać
ku ich dobru.
Wobec talk dodatniego wpływu wysokogórskiego klimatu na
organizmy końskie, uważam, że wskazanem byłoby ażeby nie tyl

I

It

700
—

400

----- -

—

-- —

_
—

210
270

140

3
4
3

—

—

—

—

—

3

2.900

3.030

—

—

4
5
1
—
3
—

—

—

—

—

---- -

—
—

1.700

1.000

—

630

—

430

z przeszkodami

z plotami

płaskich

III

III

—

5.300

Miejsca zajęte w gonitwach

gonitw ach

Z płotami

płaskich
I

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

wygra n e

III ii

_

5
2
—

II

III

I

II

III

3
2
—
—
4
1
3

1
—
—
—

1
—
—

1
—
—

3
6

——
—
—
9
3
4
1

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

4

4

2

—

3

—

—
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2
2

1
1

—

—

—

3

8

—

—

—

—

2

3
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1
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4

—
—

—

3
1

1
2

—

2

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1

—

ko małe stajnie, lecz i większe, mające lepsze, o wyższej klasie
konie, zamiast pracować w przednówku zimowym na kółkach,
przybyły na meeting zimowy do Zakopanego chociażby dla roboty
na białym śnieżnym torze i celem dania koniom możności skorzy
stania z idealnych miejscowych warunków klimatycznych, a nie
wątpliwie, wyniki nie dadzą na siebie długo czekać.
Jerzy Jacyna.

P H Wiceminister i Szef Administracji Armji
przyznał na wniosek Kierownika Remontu, ho
dowcom koni, które zostały sprzedane przez Kie
rownictwo Remontu do Czechosłowacji, w listo
padzie r. b., premję wysokości stu złotych za ko
nia. Premja jest nagrodą za wyniki pracy ho

2

dowlanej, która dała możność zorganizowania
racjonalnego eksportu pełnowartościowych koni
zagranicę. Wypłata premji zostanie uskutecznio
na w bieżącym miesiącu.

JEŹDZIEC I HODOWCA

___________________________________ Nr. 36

KRONIKA
KRAJOWA
WIADOMOŚCI OFICJALNE
— Min. Roln. i R. R. podaje do wiado
mości, że zgłoszenia klaczy do ogierów Viliars i Bafur na okres rozpłodowy 1934 r.
należy kierować do P. St. Koni w Kozieni
cach, Termin ostatni zgłoszeń do dnia 10
stycznia 1934 roku.
— Lubelsko-Wołyńskie Towarzystwo Za
chęty do Hodowli Koni. Komunikat. Na po
siedzeniu Zarządu Lubelsko-Wołyńskiego
Tow. Zachęty do Hod. Koni w dniu 11 gru
dnia 1933 r. postanowiono:
1) Wprowadzić wczesne meldunki do
nagrody „Derby półkrwi“ z przepadkami
wplacanemi w trzech terminach. Pełna opła
ta do „Derby półkrwi" wynosić będzie od
każdego konia 100 zł., z których 1 przepa
dek 20 zł. wpłacać należy do godziny 12
w południe 31 grudnia w roku urodzenia
meldowanego źrebięcia, następny II przepa
dek 20 zł. wpłacać należy do godziny 12 w
południe 31 grudnia roku, w którym mel
dowany koń ukończył rok jeden, ostatni III
przepadek 20 zł. wpłacać należy do godzi ■
ny 12 w południe 31 grudnia roku, w któ
rym meldowany koń ukończył 2 lata. Pozo
stałe 40 zł. jest stawką, która ma być wpła
cana przy mianowaniu konia do wyścigu.
Pełna opłata (trzy przepadki) pobrana
będzie dopiero do „Derby półkrwi“ na rok
1936; na rok 1935 obowiązywać będą dwa
przepadki, a na rok 1934 jeden przepadek.
2) Zmodyfikować wczesne meldunki do
nagród „Przychówku Krajowego“ i „Przy
chówku Lubelsko - Wołyńskiego“ w ten
sposób, że każdy przepadek wnoszony w
trzech terminach w § 53 Praw. Wyść. prze
widzianych wynosić będzie do nagrody
„Przychówku Krajowego" po 15 zł. od ko
nia, zaś do nagrody „Przychówku LubelskoWołyńskiego" po 10 zł. od konia. W ten
sposób pełna opłata od konia do „Przychów
ku Krajowego“ ustala się na 75 zł. (3 prze
padki X 15 zł. + stawka przy mianowaniu
konia do wyścigu 30 izł.), pełna stawka do
„Przychówku Lubelsko-Wołyńskiego" ustala
się na 50 zł. (3 przepadki X 10 zł. + staw
ka przy mianowaniu konia do wyścigu 20 zł.).
3) Ze względu na powyższą uchwałę III-ci
przepadek do „Przychówku Krajowego" na
rok 1934 wynosić będzie 5 zł. (gdyż w po
przednich dwóch terminach opłacono od ko
nia przepadkami po 40 zł.) — do „Przychów
ku Lubelsko-Wołyńskiego" — 5 zł. (gdyż w
poprzednich dwóch terminach opłacono od
konia przepadkami po 25 zł.).
— Wczesne meldunki w terminie 31 gru
dnia 1933 r. Dnia 31 grudnia 1933 r. o go
dzinie 12 w południe przypada termin wczes
nych meldunków do następujących gonitw
na torze Lubelsko-Wołyńskiego Towarzy
stwa Zachęty do Hodowli Koni w Lublinie.
1. Do nagrody „Derby półkrwi" na rok
1934 od koni urodzonych w 1931 roku —
przepadek po 20 zł. od konia.
2. Do nagrody „Przychówku Krajowego '
na rok 1934 od koni zameldowanych w pier
wszych dwóch terminach 31 grudnia 1930 r.
i 31 grudnia 1931 r. — III-ci przepadek po
5 zł. od konia.

3. Do nagrody „Przychówku LubelskoWołyńskiego" na rok 1934 od koni zamel
dowanych w pierwszych dwóch terminach
31 grudnia 1930 r. i 31 grudnia 1931 r. —
III-cii przepadek po 5 zł. od konia.
4. Do nagrody „Derby półkrwi" na rok
1935 od koni urodzonych w 1932 r. — prze
padek po 20 zł. od konia.
5. Do nagrody „Derby półkrwi" na rok
1936 — I przepadek po 20 zł. od konia uro
dzonego w 1933 r.
6. Do nagrody „Przychówku Krajowego"
na rok 1936 od przychówku z klaczy zamel
dowanych w pierwszym terminie 31 grudnia
1932 r. — II przepadek po 15 zł. od konia.
7. Do nagrody „Przychówku LubelskoWołyńskiego" na rok 1936 od przychówku z
klaczy zameldowanych w pierwszym termi
nie 31 grudnia 1932 r. — II przepadek po
10 zł. od konia.
8. Do nagrody „Przychówku Krajowego"
na rok 1937 —• I przepadek po 15 zł. od od
chowanej klaczy.
9. Do nagrody „Przychówku LubelskoWołyskiego" na rok 1937 — I przepadek po
10 zł. od odchowanej klaczy.
Nagrody „Przychówku Lubelsko-Wołyń
skiego" przeznaczone są dla 3-Ietnich ogie
rów i klaczy półkrwi angielskiej (poniżej
31/32), zgłoszonych do ksiąg stadnych Lu
belskiego lub Wołyńskiego Związku Hodow
ców Konia Szlachetnego półkrwi.
Nagrody „Przychówku Krajowego" i
„Derby półkrwi" przeznaczone są dla 3-let
nich ogierów i klaczy półkrwi angielskiej
(poniżej 31/32), urodzonych w Polsce.
W meldunkach winny być najdokładniej
przytoczone wszystkie dane, przewidziane
w § 53 Prawideł Wyścigowych.
Meldunki nie zawierające wszystkich
łych danych, meldunki, do których nie bę
dzie załączony odpowiedni przepadek w go
tówce, oraz meldunki nadesłane po godzi
nie 12 w południe 31 grudnia 1933 r. będą
bezwzględnie uznane za nieważne.
W meldunkach do „Przychówku Krajo
wego“ i „Derby półkrwi" — zechcą pp. ho
dowcy zaznaczać do jakich ksiąg stadnych
zgłoszony został koń meldowany.

JEŹDZIECTWO
— Program zimowych zawodów konnych
w Zakopanem w r. 1934 został już całkowi
cie opracowany przez Małopolski Klub Jaz
dy we Lwowie. Program obejmuje 5 dni za
wodów, przyczem najważniejszy będzie
dzień 14 stycznia, w którym rozegrany zo
stanie konkurs o wędrowny puhar Pana
Prezydenta Rzplitej, Poza konkursami hip
picznemu odbędzie się szereg zawodów skjöringowych i skiskjöringowych.
— Konkursy hippiczne we Włodzimie
rzu zorganizował 27 p. art. lekkiej przy udziale Szkoły Podchorążych Rez. Art., 2 p.
s. k. i szwadronu zapasowego 19 p. uł. wo
łyńskich. Zawody odbyły się na terenach

27 p, art. 1. Konkursy urozmaicone były po
pisami woltyżerki w wykonaniu podoficerów
szwadronu zapasowego 19 p, uł. woł. Za
interesowanie publiczności duże.
— Małopolski Klub Jazdy komunikuje:
Zwraca się uwagę wszystkich właścicieli
stajen i hodowców, którzy już otrzymali pro
gram wyścigów zimowych w Zakopanem z
Małopolskiego Klubu Jazdy, że zdanie jeźdź
cy panowie otrzymują we wszystkich gonit
wach i na wszystkich dystansach 2 kg. nad
wagi, (Ogólne Postanowienia rubryka 3, pod
wagami gonitw iz przeszkodami), zostało do
dane omyłkowo w drukarni i należy go skre
ślić.
Niemiecka Skt. Georg. Ztg. w Nr, 21 z
listopada r. b. zamieszcza następujące spro
stowanie, będące wyjaśnieniem na oświad
czenia szefa ekipy polskiej na 'konkursach
hippicznych w Rzymie r. b„ p. płk. S. Dem
bińskiego (patrz
„Jeździec i Hodowca“
Nr. 18 T, b.: „W imię prawdy"):
„W sprawozdaniu z konkursów w Rzy
mie powiedziano w omawianiu jazdy pani
v. Opel na Nanuku w nagrodzie Campidoglio: ...ale przedstawiciel Polski w Jury ob
stawał przy dyskwalifikacji p. v, Opel prze
ciw wszystkim sędziom z powodu nie trzy
mania się Nanuka wytkniętego toru".
Wyjaśnienia kompetentnych źródeł wy
kazały, że dyskwalifikacja zawyrokowaną
została przez komplet sędziów stosownie do
postanowień Generalnego Regulaminu. W
dniu tym nie znajdował się żaden przedsta
wiciel Polski tak w kolegjium sędziów jak
i w jury; wskutek tego w osądzeniu jazdy
p. v. Opel nie brał udziału żaden z Pola
ków, znajdujących się podówcżass w Rzy
mie. Tą rzeczywistą okoliczność podajemy
do wiadomości naszych czytelników. (—)
Redakcja.
— Wysoko-Mazowieckie Koło Sportowe
urządziło w roku 1933 następujące imprezy.
Dnia 2 lip ca 1933 odbyła się w majątku
Szepietowo lekcja konnej jazdy. Udział 6
koni. Lekcję prowadził p. B. Kiełczewski,
Dnia 26 sierpnia 1933 odbył się w ma
jątku Wysokie-Mazowieckie bieg myśliwski
za mastrem. Dystans około 6000 m. Prze
szkód 16 do 110 cm. wysokich i 250 cm.
szerokich. Mastrował p. Bohdan Kiełczew
ski. Contr-master hr. Bnińsiki Stanisław,
Bieg bez finishu. Udział 15 koni. W biegu
wzięło udział 3-ch oficerów ze Sztabu Dy
wizji Piechoty z Łomży.
Dnia 24 września 1933 r, odbył się w
majątku Klukówek bieg myśliwski za .ma
strem. Dystans około 5500 m. Przeszkód 11
do 110 cm. wysokich i 250 cm. szerokich.
Mastrował hr. Bnińs-ki Stanisław.1 Contrmaster p. Bohdan Kiełczewski. Bieg bez fi
nishu. Udział 9 koni.
Dnia 8 października odbył się w mająt
ku Nowodwory, bieg myśliwski za mastrem.
Dystans około 6000 m. Przeszkód 12 do
120 cm. wysokich i 250 szerokich. Mastro
wał p. Jakubski Wiktor, Contrmaster
por. Wasilewski. Bieg z finishem. Zwyciężył
p. Apoznański Józef na wał. Murza (King's
Idler — Kalina), hod. p. Wl. Kurcjusza, wł.
bar. Dangel Danuta. Drugim był hr, Bniński
Stanisław na - wał. Ataman .(Atom, bod. Z.
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Leszczyńskiego j. wł.j. Trzecia hr. Potocka
Róża na kl. Sztafeta (Bystry i NN.), hod.
NN. j. wl.
Dnia 29 października 1933 r. odbył się
w maj. Rudka bieg myśliwski za mastrem
na św. Huberta. Dystans około 13000 m.
Przeszkód 26 do 110 cm. wysokich i 250 cm.
szerokich. Mastrował hr. Ignacy Potocki.
Contrmaster p. Jakubski Wiktor. Bieg
zakończył się gonitwą za lisem. Lisem była
hr. Róża Potocka. Zwyciężył por. Brzozow; ski z 10 Pułku Ułanów. Udział 19 koni, W
i biegu wzięło udział 5 oficerów z 10 Puł
ku Ułanów.
Jak dużo zdziałać można dla poparcia
sportu, przy odpowiedniej inicjatywie i do
brych chęciach, są najlepszym dowodem na
der udane imprezy hippiczne, urządzone w
ścisłym kółku, dzięki staraniom hr. Żółtow-

Przed pałacem w Czaczu: Fred hr. Żółtowski,
Juliusz hr. Żółtowski, Michał hr. Żółtowski, Basia
hr. Czarnecka, Benedykt hr. Żółtowski, Eryk
Brabec.

skich, w ich pięknym majątku Czaczu, które
na uczestnikach przemiłe i niezatarte pozo
stawiły wrażenie.
Był to jeden z nielicznych wyjątków gdzie
ziemianie zajęli się tym szlachetnym spor
tem, który u nas niestety tak bardzo w ko
łach cywilnych podupada.
A szkoda to niepowetowana, gdyż właś
nie dzięki podobnym imprezom i ogólnemu
zainteresowaniu, zaszczepić można wśród
młodzieży już od najwcześniejszych łat,
szczere zamiłowanie do konia.
Weźmy np. tak rozległe województwo
Poznańskie, jak stosunkowo wysoko stoi tu
chów koni, ile stąd remont sprzedaje się
rokrocznie.
Pośród hodowców ilu jest w tym wieku
gdzie przypuszczać można, iż z przyjemno
ścią dosiadać powinniby konia, biorąc rów
nież udział w biegach myśliwskich i konkur
sach, aby przy takich sposobnościach po
szczycić się swoją własną hodowlą. A jeżeli
sami nie mogą, dlaczego u innych nie krze
wią i nie popierają tego zamiłowania? Nie
stety —■ rzecz ma się zgoła inaczej...
Ponieważ jednak, niema reguły bez wy
jątku, więc właśnie o tym miłym ,,wyjątku"
chciałbym dziś wspomnieć obszerniej.
Znana powszechnie i zaszczytnie zasłużo
na rodzina hr. Żółtowskich stanowi go w
tym wypadku.
Ilu z nich interesuje się żywo tym szla
chetnym sportem
W pierwszej linji prof. U. P. Adam Żół
towski, jest od lat czynnym członkiem Wiel
kopolskiego Klubu Jazdy, chwile wolne od
zajęć poświęcał z całem zamiłowaniem prze
jażdżkom konnym.
Andrzej Żółtowski z Mszczyszyna, które
go elegancki zaprząg, przez niego powożo-
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Eryk na wałachu węgierskim „Nabab". Dru
gim był hr. Gustaw Potworowski na wała
chu „Lis", hodowli z Czacza. Nadmienić mu
szę przytem, że tak Michał jak Juljusz Żół
towscy, konie swego chowu sami przygo
towali i naskakiwali podczas wakacji, tak
dobrze, iż młode te konie mogły wziąść udział z dodatnim rezultatem, wespół z in
nymi wypróbowanymi już skoczkami. Rów
nież na biegu myśliwskim były 4 konie tam
tejszej hodowli.

Pułk. Hubert Brabec (master), Benedykt hr. Żół
towski, Eryk Brabec.

ny, a złożony ze świetnie dobranych pięciu
gniadych koni własnego chowu, wszyscy ma
ja jeszcze żywo w pamięci z czasów wysta
wy tutejszej.
Stanisław Żółtowski z Kadzewa przyby
wając choć na czas krótki do Poznania, nieomieszka udoskonalać się w jeździe konnej
pod moim kierownictwem w tutejszym Klu
bie.
Benedykt Żółtowski z Godorowa, brał
udział w konkursach w Czaczu.
Wszyscy trzej młodzi synowie Jana Żół
towskiego z Czacza, Michał, Juljusz i Fre
dzio, są mymi najpilniejszymi uczniami. Bar
dzo uzdolnieni, rokują najlepsze nadzieje na
przyszłość.
Juljusz, mimo swego wczesnego wieku,
brał już w tym roku udział w konkursach
w Gnieźnie, przebył parcours bez błędów,
zdobywając w konkursie ,.Młodego Pokole
nia" nagrodę. Wkrótce do tego miłego ze
społu dołączy się i ich siostra, hr. Irena.
Widzi się więc z powyższego zestawie
nia, jak w tej rodzinie specjalnie zamiłowa
nie do konia we krwi leży. Dlaczego u ty
łu innych spotykamy się z zupełną obojęt
nością? Wymieniane w tym wypadku jako
usprawiedliwienie, tak często słowo ,,kry
zys" jest tylko pretekstem, przy pirawdziwem zamiłowaniu znalazłaby się i na to
rada.
Nikt nie wymaga zaraz imprez na więk
szą skalę. Trochę inicjatywy i dobrej wo
li, a głównie, zamiłowania a możnaby osiąg
nąć dodatnie rezultaty. Jak to już na sa
mym początku nadmieniłem, urządzili hrab
stwo Żółtowscy w uroczej swej posiadłości
Czaczu, tuż obok parku, plac konkursowy,
na którym ustawiono, według wszelkich wy
magań technicznych: 12 przeszkód 1,20 wy
sokich, 3 mtr. szerokich. Zebrani goście
przyglądali się z wielkiem zainteresowaniem
udanym zawodom, darząc uczestników zasłużonemi oklaskami.
Po czysto przez paru jeźdźców przeby
tym parcoursie, doszło do rozgrywki na 1.40,
której rezultat był następujący:
I. Hr. Benedykt Żółtowski — koń „Lis“.
II. Eryk Brabec — koń „Nabab".
III. Basia hr. Czarnecka — koń „Ber
tram“.
IV. Juljusz Żółtowski — klacz „Iskra".
V. Eryk Brabec — koń „Morus".
VI. Michał Żółtowski — klacz „Tancer
ka".
Następnego dnia, poprowadziłem bieg
myśliwski (trasa 10 kim.) w pięknym uroz
maiconym terenie, z naturalnemi i sztucznerni przeszkodami i finishem na otwartej
łące, z którego wyszedł zwycięsko syn moj

Grono gości podejmowane z prawdziwie
staropolską gościnnością, opuszczało z ża
lem przemiły Czacz, unosząc ze sobą naj
przyjemniejsze wspomnienia i wdzięczność
dla inicjatorów tak udanych imprez sporto
wych.
Hubert Brabec, pik.

Basia hr. Czarnecka na Bertramie.

HODOWLA
— Towarzystwo Zachęty do Hodowli
Koni w Polsce nabyło w Anglji ogiera stad
nego Highborn II, kaszt., ur. 1923 r. (Saint
Just — Highly po Ajax). Saint Just jest sy
nem St. Frusquim i kl. Justitia po Le Sancy,
a matka Highborna II — Highly jest córką
Ajaxa i kl. Halima po Doricles. Highborn II
urodził się we Francji i jako 2-latek wygrał
4 wyścigi. Jako 3-letni wygrał we Francji
Prix d'Apollon i Prix Rollepot, a wystany
następnie do Anglji wygrał tam Fern Hill
Stakes i King's Stand Stakes w Ascot (bi
jać Scherzo, Diomedesa, Priory Park i t. d.).
Nunthorpe Sweepstakes (bijąc Waterval i
Moti Mahal) oraz w matchu Oojach'a o li)
dl. Drugie miejsce zajął w King George
Stakes w Goodwood, trzecie w Lingfield
Handicap, a bez miejsca był 1 raz a mian.
w Cambridgeshire. W wieku lat 4-ch wy
grał Cork and Orrery Stakes w Ascot, Juty
Cup. Snailwell Stakes, Nunthorpe Sweepstakes i Challenge Stakes; drugie miejsce
zajął w Voltigeur Handicap.
Ogółem wygrał 209.700 Ir. we Francji
i 8.068 Ł. w Anglji.
— Wiadomości ze stada pełnej krwi ang.
hr, Edwarda Raczyńskiego w Zawadzie,
poczta Dębica. Klacz Puttentia imp. z An
glji (Puttenden — Valentia Bay) urodziła po
og. Rheinwein ogierka kasztana: Gwiazdor.
Stanowiona Schalkiem.
x
Klacz Little Squib imp. z Anglji (Sky
Rocket — Little Mabel) jałowiła. Stanowio
na Schalkiem.
Klacz Valdes imp. z Anglji (Desman —
Valetine) jałowiła.
Zakupiono dlo stada klacze:
1) Juno lat 5 (Palatin — Celia), oraz 2)
Aquatinta lat 3 (Öreg lak — Akaczfa).
Sprzedano p. Verkay do stajni p. Miecz
kowskiego dwa roczniaki: 1) Rywal (Rhein
wein — Puttentia), 2) Valentino (Controll —
Valdes).
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LAOCOON (Aberglaube — Lachtaube), og. gn, ur. 1930 r.

Poznań - Komisja zakupująca i hodowcy.
Foto M. Pawlak

WYŚCIGI
— Ogiera „Cherry Boy“ ze stajni pana
Strzemińskiego nabył na reproduktora p.
Tadeusz Kochanowski do nowo założonej
stajni w Montowie na Pomorzu.
— Ogiera „Flagranta“ ze stajni ś. p. B.
Wydżgi nabył p. W. Kuszel do nowo zało
żonej stajni remontowej do Kurowa w Lu
belskiem.
— Zakup ogierów na torze wyścig, w
Poznaniu. Dnia 6.XI. r. b. na torze wyści
gowym w Ławicy pod Poznaniem odbył się
zakup ogierów pełnej krwi dla Zarządu Stad
nin Państwowych.
Komisja zakupująca składała się z p. rad
cy Kurelli, płk. Lecewicza i mjr. Korbla, kie
rownika P. S. O. Gniezno.
Z 12 przedstawionych ogierów zostały za
kupione cztery i to Bohater II, kaszt., ur.
1929 po Palatyn i Berezyna po Ramesseum
za 3500 zł. od radcy Józefa Czapskiego,
Emir III. kaszt., ur. 1929 po Fils du Vent
i Nurt de Mai po Sundridge za 3500 od hr.
Mielżyńskich z Pawłowic, Laocoon gn., ur.
1930 po Aberglaube i Lachtaube po Nuage
za 3300 zł. od Zofji hr. Mycielskiej z Wituchowa, Louis d‘Or, kaszt., ur. 1928 po
Manton i Riga po Gascony za 2800 zł. od
rtm. Wł. Bobińskiego.
Ogiery Bohater II i Louis d'Or przydzie
lone zostały do P. S. O. Sieraków, zaś Lao
coon i Emir III do P. S. O. Gniezno.
— Płk. Anders wziął na procetna ze sta
da Wituchowo lir. Zofji Mycielskiej dwie

Foto M. Pawlak — Poznań.

Poznan,

klacze roczne: Espanola po Torelore i Eleo
nora po Fils du Vent oraz Tanagra po Ad
miral Hawke i Talass a po Huszar II.
Interesująca będzie karjera wyścigowa
Tanagry, gdyż w Polsce znajdują się tylko
dwie klacze pełnej krwi po Admirał Hawke,
który niestety przedwcześnie padł w Posa
dowię hr. Łąckiego. Jako rodzony brat słyn
nej Pretty Polly i wygrawszy sam w Anglii
7897 f. szt. m. in Coventry Stakes i Cri
terion Stakes, ciekawym będzie śledzić jego
nieliczne potomstwo w Polsce.

ZAGRANICZNA
NIEMCY.
Próby dla młodych ogierów w Trakehnach. Młode ogiery zarówno wyhodowane
w państw, stadninie Trakehnach, jak i u
prywatnych hodowców we Wach. Prusach,
przed umieszczeniem ich jako reprodukto
rów, poddawane były, po dłuższym trenin
gu, próbie przebycia pod siodłem rajdu na
dystansie 150 kim. w ciągu B dni. Obecny
nadkcniuszy pruskich stadnin, G. Rau, uznał, że próba ta jest zbyt łatwa i nie mo
że być rzeczywistym sprawdzianem warto
ści ogiera. Ustanowił przeto inny rodzaj pró
by, polegającej obecnie na przebyciu trasy w
ciągu 3 dni po 10—12 kim. dziennie, galo
pem w terenie trudnym i najeżonym prze
szkodami. Próbę tę, połączoną z surowem
badaniem serca, oddechu, stanu ścięgien i ogólnej kondycji, wytrzymały ogiery znako

micie. Odtąd nie będą stawiane po stadni
nach żadne ogiery, które nie przeszły takich
prób z powodzeniem. W najbliższej zaś przy
szłości, kandydatami na reproduktory mo
gą być tylko te ogiery, które będą pochodzi
ły od ojców, poddanych ostrym próbom z
dodatniemi wynikami.
ANGLJA.
Szereg klasowych szermierzy torowych
rozpoczyna w r. b. karjerę stadną, przyczem ceny stanówek z niemi ukształtowały
się następująco. Po 300 gwinei ogłaszane są
zwycięzca St. Legeru Singapore i derbista
Cameronian. Derbista z r. 1932, April the
Fifth kosztuje 250 Ł. Po 198 Ł. stanowić bę
dą Firdaussi (St. Leger), oraz Orpen i Dastur, które odegrały tak poważną rolę we
wszystkich nagrodach klasycznych dla trzy
latków, podczas gdy Sandwich (St. Leger)
tylko 150 Ł. Niepobity Mannamead, Miracle
(Eclipse St.) oraz królewski Limelight kosz
tować będą 93 Ł.
Wszystkie prawie powyższe reprodukto
ry są synami lub wnukami Phalarisa : Gains
borough. Po Pharosie (synu Phalarisa) po
chodzą: Cameronian, Firdaussi, Limelight,
zaś synami drugiego syna Phalarisa, Manr.a'y są: Sandwich, Miracle, Mannamead. Po
Gainsborough jest Singapore, zaś najlep
szy syn championa reproduktorów w ostat
nich dwóch latach, Solano, dał Das tur a i
Orpen'a. Jeden tylko April the Fifth jest po
niemodnym obecnie Craig an Eran.
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