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Wyjaśnienie formalne 
Wszystkie materiały publikowane w wydaniu specjalnym czasopisma Wieś i Doradztwo są referatami i doniesieniami 

prezentowanymi na konferencji „Naukowe i praktyczne aspekty hodowli koni w Europie”, która miała miejsce w Krako-

wie, 6 czerwca 2014 r. Organizatorami konferencji byli: Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona 

Kołłątaja w Krakowie, Polski Związek Hodowców Koni oraz Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego, przy 

współudziale Marszałka Województwa Małopolskiego. Materiały konferencji planuje się wydać drukiem w formie mono-

grafii o charakterze naukowym, natomiast organizatorzy konferencji zdecydowali wydać je drukiem również w formie 

popularno-naukowej, w czasopiśmie Małopolskiego Stowarzyszenia Doradztwa Rolniczego, które dociera do ośrodków 

doradztwa oraz instytucji i organizacji odpowiedzialnych za doradztwo rolnicze. Decyzja ta podyktowana była prośbą 

uczestników konferencji reprezentujących doradztwo oraz instytucje związane z hodowlą i użytkowaniem koni. 
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Idea konferencji  
 

 

 
Idea zorganizowania międzynarodowej konferencji 
pt. „Naukowe i praktyczne aspekty hodowli ko-
ni w Europie”, zrodziła się dość dawno i była efek-
tem współdziałania instytucji naukowych z Mini-
sterstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencją Nie-
ruchomości Rolnych, Polskim Związkiem Hodow-
ców Koni oraz instytucjami dążącymi do populary-
zowania i wdrażania do praktyki osiągnięć nauko-
wych. Celem konferencji było przybliżenie prak-
tycznych aspektów hodowli i użytkowania koni w 
Polsce na tle osiągnięć w tym zakresie w krajach 
Europy Zachodniej. 

Od początku lat 80. minionego stulecia, a po ro-
ku 90. szczególnie, nastąpiły bardzo istotne zmiany 
w strukturach organizacyjnych, które zróżnicowały 
polską hodowlę koni. Jakkolwiek taka sytuacja mia-
ła miejsce w przeszłości, to jednak zachowana była 
spójność hodowli i chowu koni, którą traktowano 
jako powinność państwa. Zmiany ustrojowe skłoniły 
resort rolnictwa do utworzenia nowych struktur 
administracyjnych, których działanie polegało i po-
lega nadal na zasadnym w oparciu o nowy system 
społeczno-gospodarczej urynkowieniu gospodarki.  

Pomimo zasadności tego działania nastąpiło wie-
le zmian, które skutkowały osłabieniem rynku koń-
skiego, a w wyniku wprowadzania nowych przepi-
sów – oddzieleniem hodowli państwowej od ho-
dowli terenowej. Szczególnie dotyczy to restruktu-
ryzacji Państwowych Stad Ogierów, wymuszonej na 
skutek likwidacji dotacji do tego sektora hodowli, 
który wiąże oba obszary. Trudno bowiem oczeki-
wać efektów postępu hodowlanego w hodowli tere-
nowej (większości drobnej) bez dostępu do mate-
riału hodowlanego o wysokich walorach genetycz-
nych.  

Zjawiska te (jak i wiele innych) o charakterze or-
ganizacyjnym spotkały się z dążeniami instytucji 
naukowych, związków hodowców koni oraz insty-
tucji o charakterze wdrożeniowym i upowszechnie-
niowym, do podjęcia spójnych działań zmierzają-
cych do opracowania strategii racjonalnej hodowli 
koni w Polsce. W efekcie licznych monitów wydane 
zostało rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi z 2002 r., zgodnie z którym powołano ze-

spół specjalistów reprezentujących naukę, struktury 
hodowlane oraz administracyjne, którego zadaniem 
było opracowanie programu racjonalnej restruktu-
ryzacji hodowli koni w Polsce. 

Opracowano trzy alternatywne koncepcje, które 
zgodnie zostały przez zespół sygnowane, a w opar-
ciu o które można było zmierzać do systematycznej 
przebudowy hodowli koni, zarówno w strukturach 
państwowych, jak też terenowych. Agencja Nieru-
chomości Rolnych podjęła w tym zakresie określo-
ne działania inwestycyjne, które zostały po pewnym 
czasie zaniechane i taki stan trwa do chwili obecnej. 
Trzeba przyznać, że hodowla państwowa została w 
większości sprywatyzowana, a podstawowy zasób 
koni w Państwowych Stadninach Koni został za-
bezpieczony pod względem utrzymania wszystkich 
polskich ras koni. 

Należy jednak podkreślić, że siłą hodowli koni w 
Polsce jest terenowa hodowla (około 50 tys. klaczy) 
w stosunku do państwowej hodowli (około 900 kla-
czy). Już same te liczby wskazują na jakie obszary 
należy zwrócić uwagę, aby hodowla i chów koni w 
Polsce (około 200 tys. klaczy) przynosił określone 
efekty dla polskiej gospodarki. Nauka zawsze zmie-
rza w tym kierunku, czego dowodem jest zorgani-
zowana konferencja naukowa, a zarazem praktycz-
na nt. aspektów hodowli konie w Polsce na tle kra-
jów Europy Zachodniej, wskazując na to, co można 
osiągać przy spójności i stałości działania w hodowli 
i końskim biznesie. W związku z troską o poprawę 
sytuacji w tym zakresie w Polsce podjęto organiza-
cję niniejszej konferencji. Dowodem takiej potrzeby 
było zainteresowanie hodowców uczestniczących w 
konferencji (około 200 osób) oraz ich prośba o 
szybkie opublikowanie prezentowanych referatów. 
Chcąc sprostać temu wyzwaniu wydajemy materiały 
konferencyjne w formie spopularyzowanej i ogólnie 
dostępnej. 
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Hodowla koni to trudna sztuka  
 

 

 

 
Hodowla koni to trudna sztuka, a jej wyniki zależą 
od wiedzy teoretycznej i praktycznej hodowcy. 
Stąd też niezwykle ważną dla hodowli jest współ-
praca naukowców z hodowcami, a przykładem tej 
współpracy jest osoba Pana Profesora dr hab. Ka-
zimierza Kosiniaka Kamysza, który prowadząc ba-
dania z zakresu zdolności rozrodczych ogierów 
równocześnie działał społecznie na rzecz rozwoju 
polskiej hodowli koni.  

W latach 2002–2008 Pan Profesor przewodni-
czył Radzie Hodowlanej Polskiego Związku Ho-
dowców Koni zgłaszając szereg cennych uwag i 
podejmując wiele inicjatyw, które przyczyniły się 
do podniesienia poziomu polskiej hodowli koni. 

W 2004 roku na wniosek Pana Profesora ówcze-
sny wicepremier i minister rolnictwa Jarosław Ka-
linowski powołał zespół do opracowania programu 
restrukturyzacji i rozwoju hodowli koni w Polsce 
powierzając funkcję przewodniczącego zespołu 
profesorowi Kosiniakowi-Kamyszowi. Miałem 
niewątpliwą przyjemność i zaszczyt pracować ra-
zem z Panem Profesorem w ramach tegoż zespołu 
i wówczas mogłem się naocznie przekonać co zna-
czy połączenie wiedzy, doświadczenia, ogromnej 
pracowitości, inwencji, konsekwencji i determina-
cji w dążeniu do wykonania określonego zadania.  

W krótkim czasie przejechaliśmy Polskę wzdłuż 
i wszerz wizytując wszystkie stada i stadniny, ana-
lizując ich strukturę organizacyjną, kadrową i fi-
nansową oraz ustalając z dyrekcjami dalsze kroki. 
Pan Profesor wszystkie wnioski przelewał na pa-
pier, w efekcie czego powstało duże opracowanie 
zawierające opis stanu faktycznego, zalecenia oraz 
prognozę rozwoju hodowli koni.  

Niestety nastąpiła zmiana rządu w kraju, a ko-
lejny minister rolnictwa dążył do prywatyzacji 
wszystkich stad i stadnin i nie zrealizował opraco-
wanego programu – a szkoda. 

Gdy wprowadzono w Polsce obowiązek identy-
fikacji koni i wydawania paszportów, przed Pol-
skim Związkiem Hodowców Koni pojawiła się 
szansa na podjęcie się tego działania, lecz mieli-
śmy ogromne wątpliwości czy podołamy wyzwa-

niu. Na tę decyzję pozostała niespełna godzina. Co 
robić? – Zatelefonować do Pana  Profesora i zapy-
tać o opinię! Pan Profesor bez chwili wahania mó-
wi „brać i nie bać się, na pewno damy radę, a stwa-
rza to ogromną szansę na rozwój związku”. Posłu-
chaliśmy, a dzięki tej decyzji PZHK bardzo się 
umocnił organizacyjnie i finansowo. Pan Profesor 
zaproponował: „zróbmy szkolenie pracowników 
związku z czipowania koni (identyfikacja elektro-
niczna), bo niedługo zostanie wprowadzony taki 
obowiązek”. Szkolenia prowadzi Pan Profesor i dr 
inż. Zenon Podstawski. Następnie obowiązek czi-
powania zostaje wprowadzony, a po spotkaniu z 
Ministrem Rolnictwa - Markiem Sawickim - 
związkowi zlecone zostaje prowadzenie czipowa-
nia koni. Znów wizjonerstwo Pana Profesora za-
owocowało.  

W ostatnim czasie z udziałem Pana Profesora 
czynione są przygotowania do przeprowadzenia w 
różnych rejonach kraju szkoleń dla hodowców z 
zakresu inseminacji klaczy, co pozwoli obniżyć 
koszty prowadzenia hodowli.  

Wymieniłem tutaj tylko kilka inicjatyw i sugestii 
Pana Profesora, ale jakże istotnych dla funkcjono-
wania i ugruntowania pozycji PZHK oraz podnie-
sienia poziomu hodowli koni w Polsce. 

Pragnę tą drogą w imieniu hodowców koni oraz 
własnym złożyć Panu Profesorowi serdeczne po-
dziękowania za dotychczasową działalność na-
ukową i społeczną na rzecz polskiej hodowli koni. 
Mam nadzieję, że na tym Pan Profesor nie poprze-
stanie i dalej będzie czynnie wspierał nasze dzia-
łania.  

Wyrazem naszej wdzięczności i uznania niech 
będzie przyznana decyzją Zjazdu „Statuetka Pol-
skiego Związku Hodowców Koni”. 
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Promocja i upowszechnianie wyników badań  

prowadzonych przez prof. dr hab. Kazimierza Kosiniaka-

Kamysza 
 

„Nauka i umiejętności dopiero stają się użytecznymi,  
gdy są w praktyce do użytku publicznego zastosowane” 

 
Stanisław Staszic 

Ród ludzki, 1820 

 

 
Z okazji pięknego Jubileuszu 45-lecia pracy nauko-
wej prof. dr hab. Kazimierza Kosiniaka-Kamysza dr. 
h.c., współzałożyciela i przewodniczącego Rady na-
szego Małopolskiego Stowarzyszenia Doradztwa 
Rolniczego zs. w Uniwersytecie Rolniczym w Kra-
kowie, chciałbym przybliżyć naszym czytelnikom 
Jego dokonania dotyczące wdrażania i upowszech-
niania wiedzy rolniczej w obszarze hodowli i użyt-
kowania koni w Polsce i na świecie. 

Głównymi obszarami Jego działalności upo-
wszechnieniowej, wynikającymi z prowadzonych 
badań i zajęć dydaktycznych były: biologia rozrodu 
zwierząt, hodowla i użytkowanie koni oraz hodowla 
psów ras użytkowych. 

Jako ekspert w dziedzinie hodowli koni pełnił 
również funkcję doradcy Prezesa Agencji Nieru-
chomości Rolnych. Pod Jego kierunkiem został 
przygotowany program restrukturyzacji hodowli i 
rozrodu koni w Polsce, który wszedł w życie Rozpo-
rządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 
2002 roku. 

Ponadto zarządzanie przez Niego uczelnią wyż-
szą – Akademią Rolniczą – jako rektor (2 kadencje) 
i prorektor oraz Wydziałem Zootechnicznym jako 
Dziekan i prodziekan, a także członkostwo w Ra-
dzie Głównej Szkolnictwa Wyższego (1999-2002) 
spowodowały, że swoje doświadczenie wykorzystał  
również na rzecz transformacji systemu edukacji 
rolniczej w naszym kraju. 

W swojej działalności upowszechnieniowej na 
rzecz praktyki rolniczej wykorzystywał prawie 
wszystkie formy i metody pracy doradczej. Źródłem 
Jego wiedzy praktycznej były realizowane prace na-
ukowe, w których podejmował zawsze nowe wy-
zwania badawcze, znajomość krajowej i zagranicz-
nej literatury przedmiotu oraz liczne staże naukowe 

w najlepszych ośrodkach uniwersyteckich w Euro-
pie, Kanadzie i USA, a także udział w sympozjach i 
konferencjach naukowych, własna praktyka wete-
rynaryjna, co jak twierdza amerykańscy doradcy – 
„czyni z naukowca mistrza w praktyce gospodar-
czej”.  

Tak więc niezależnie od bardzo licznych publika-
cji naukowych realizował projekty badawczo-
wdrożeniowe (np. „Intensyfikacja produkcji koni i 
ich eksportu” w latach 1993-1995, projekt zamawia-
ny), programy eksperckie („Program transformacji 
hodowli i rozrodu koni w Polsce” w latach 2002, 
2003, 2004, 2005 rok, program organizacji stacji 
rozrodu koni w latach 2003-2005), organizował i 
prowadził kursy specjalizacyjne i szkolenia krajowe 
dla osób kierujących rozrodem koni, dla hodowców 
koni oraz dla osób prowadzących działalność agro-
turystyczną, kursy i szkolenia zagraniczne dla leka-
rzy weterynarii we współpracy z uniwersytetami we 
Włoszech (w Mediolanie, Udine, Padwie, Pizie i 
Wenecji) w latach 1988-1992, a także kursy, szkole-
nia i wykłady dla osób, które podjęły się prowadze-
nia działalności agroturystycznej na Ukrainie (2010-
2011).  

Prowadził także wykłady dla hodowców koni, le-
karzy weterynarii i pracowników naukowych z kra-
ju i zagranicy, m.in. w USA, Szkocji, Kanadzie, 
Egipcie, Finlandii, Czechach i Słowacji, głównie z 
zakresu rozrodu, hodowli i użytkowania koni. 

Dla swoich słuchaczy opracowywał materiały 
szkoleniowe i instruktażowe, ulotki i broszury. Ce-
lem szerszego upowszechnienia swoich wyników 
badań i swojego doświadczenia, opublikował kilka-
dziesiąt artykułów popularno-naukowych, m.in. w 
kwartalniku „Wieś i Doradztwo” (78 edycji), który 
współredaguje od 1995 roku, dbając o jego jakość 
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merytoryczną i estetyczną. 
W czasopiśmie tym, którego odbiorcami są 

głównie doradcy rolni w całym kraju, opublikował 
między innymi następujące artykuły: 
 „Rola nauk rolniczych w transformacjach syste-

mu gospodarczego Polski południowo-
wschodniej”, nr 4/1995; 

 „Koń w historii i kulturze Polski”, nr 2 (26)/2001; 
 „Zastosowanie mieszanek granulowanych w ży-

wieniu koni”, nr 2 (26)/2001; 
 „Rozwój agroturystyki na terenie gmin uzdrowi-

skowych na przykładzie gminy Horyńca Zdroju” 
Współautorzy: Mudry A., Łuszczyński J., nr 3-4 
(43-44)/2005; 

 „Tworzenie produktu markowego turystyki ak-
tywnej – turystyka jeździecka” Współautorzy: 
Jackowski M., Łuszczyński J., nr 3-4 (43-44)/ 
2005; 

 „Łączone ogniwa turystyki prozdrowotnej na 
przykładzie Horyńca Zdroju” Współautorzy: 
Mudry A., Łuszczyński J., nr 1 (49)/ 2007; 

 „Rola MSDR w rozwoju współpracy z instytu-
cjami naukowymi, doradczymi i kulturalnymi 
Ukrainy Zachodniej” Współautorzy: Wiech K., 
Kania J., Legutko S., nr 1 (49)/ 2007; 

 „Dziedzictwo kulturowe obszarów turystycznych 
pogranicza polsko-ukraińskiego” Współautorzy: 
Mudry A., Woźny K., Łuszczyński J., nr 4 (52)/ 
2007. 
Ponadto opublikował inne artykuły o charakte-

rze upowszechnieniowym: 
 „Jak uzyskać dodatkową produkcję i dochód z 

chowu koni”, Doradca nr 33, Karniowice, 1995; 
 „Klacze robocze źródłem dodatkowego docho-

du”, współautor: S. Wierzbowski, Rol. Serw. In-
form. nr 3, Tarnów, 1995; 

 „Specjalizacja Polski w hodowli koni” Hodowca i 
Jeździec, nr 5/7, 2005; 

 „Stacje pozyskiwania nasienia ogierów i sztucz-
nego unasieniania klaczy perspektywą postępu 
w hodowli koni w Polsce” Hodowca i Jeździec, 
nr 3, 2007. 

Profesor Kazimierz Kosiniak-Kamysz zorganizo-
wał wiele konferencji naukowo-technicznych, by na 
bieżąco dzielić się z przedstawicielami praktyki 
nowymi, innowacyjnymi rozwiązaniami, a jedno-
cześnie identyfikować nowe potrzeby i oczekiwania 
hodowców koni. W latach 1988-1999 kierował po-
nadto studiami podyplomowymi z zakresu Biologii 
Rozrodu. 

Upowszechnianie wyników badań pracownika 
nauki to również promocja uczelni, którą reprezen-
tuje. Promocję można również realizować poprzez 
działalność społeczną. Profesor Kazimierz Kosiniak-
Kamysz jest tego klasycznym przykładem, bowiem 

niezależnie od upowszechnienia wyników badań 
tworzy zawsze pozytywny wizerunek naszej uczelni 
pracując, w większości społecznie, w licznych orga-
nizacjach, jak np. przewodniczył Radzie Hodowla-
nej Polskiego Związku Hodowców Koni (2000-
2009) i Radzie Małopolskiego Stowarzyszenia Do-
radztwa Rolniczego (od 1993 roku), jest członkiem 
redakcji czasopisma „Wieś i Doradztwo” (od 1995 
roku), przewodniczył Radzie Fundacji na Rzecz 
Zrównoważonego Rozwoju Woj. Świętokrzyskiego 
„Bóbr” (2002-2011), jest prezesem Fundacji na Rzecz 
Zoopsychologii Stosowanej ANIMA (od 2006 roku), 
jest współzałożycielem Spółki z o.o. Kolej Gondo-
lowa Jaworzyna Krynicka oraz był jej przewodni-
czącym i członkiem Rady Nadzorczej (1996-1999 i 
2002-2012). 

Analizując dokonania Jubilata w zakresie wdro-
żeń i upowszechniania wyników badań mogę jed-
noznacznie stwierdzić, że w pełni korespondują one 
z mottem Stanisław Staszica (zamieszczonym we 
wstępie niniejszego artykułu), które w pełni wyraża 
sens pracy naukowej. 

Na koniec mój osobisty wątek. Nie byłoby Zakła-
du Doradztwa Rolniczego i Małopolskiego Stowa-
rzyszenia Doradztwa Rolniczego, gdyby nie osobi-
ste zaangażowanie w ich powstanie profesora Ka-
zimierza Kosiniaka-Kamysza, wówczas prorektora 
AR ds. nauki i współpracy z zagranicą. Swoją pasję 
w zakresie stosowania nauki w praktyce przełożył w 
okresie kolejnych dwóch kadencji jako Rektor na 
współpracę wielu wydziałów, katedr i zakładów z 
praktyką rolniczą, realizowaną zresztą do tej pory w 
naszej uczelni głównie przez MSDR w ścisłej 
współpracy z ośrodkami doradztwa rolniczego (w 
tym zwłaszcza w z Małopolskim Ośrodkiem Do-
radztwa Rolniczego w Karniowicach, Centrum Do-
radztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Kra-
kowie oraz Małopolską Izbą Rolniczą).  

W imieniu własnym, Zarządu MSDR oraz pra-
cowników Zakładu Rozwoju Obszarów Wiejskich i 
Doradztwa Instytutu Ekonomiczno-Społecznego 
składam serdeczne gratulacje z okazji tak pięknego 
Jubileuszu, podziękowania za ponad 20 lat ścisłej 
współpracy z doradztwem rolniczym oraz życzenia 
jak najlepszego zdrowia i sił w pracy na rzecz upo-
wszechniania wiedzy i innowacji. 
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Przemiany strukturalne i organizacyjne  

w hodowli i chowie koni w Polsce
 

 
 

 

Wprowadzenie 

 

Celem organizowanej konferencji, a mojego referatu w 
szczególności, jest wskazanie na konieczność integracji 
pomiędzy działalnością naukową a praktyką hodowla-
ną. W związku z tym prezentowane materiały będą 
miały charakter bardziej analityczny i poglądowy, niż 
naukowy. Zmierzam zatem do zwrócenia uwagi na 
uwarunkowania decydujące o strukturze hodowli koni 
w Polsce w latach minionych, a szczególnie obecnie w 
okresie zachodzących w tym zakresie przemian struk-
turalnych i organizacyjnych.  

Zanim przedstawię zagadnienia o charakterze mery-
torycznym pragnę złożyć hołd wdzięczności Ludziom 
Nauki oraz Hodowcom, którzy na przestrzeni wielu 
dziesięcioleci minionego wieku otaczali polską hodow-
lę koni najwyższą troską. Trudno byłoby wymienić 
wszystkich, ale w tym miejscu chciałbym podkreślić 
rolę, jaką w tym zakresie odegrały szczególnie zasłużo-
ne osobistości w zakresie wdrażania koncepcji hodow-
lanych oraz osiągnięć naukowych do praktyki osiągając 
w wielu kwestiach postęp na skalę światową. 

Osobą szczególnie bliską i wielce zasłużoną polskiej 
hodowli koni, a koncentrującą się na zagadnieniach 
związanych z fizjologią rozrodu, biotechniką, a obec-
nie można powiedzieć że też i biotechnologią, jest 
prof. Władysław Bielański. Szczególnie interesujące, że 
dokonania Profesora są ciągle aktualne i podkreślane w 
całym hodowlanym świecie. Wielki myślą naukową, 
wizjoner przewidujący efekty wdrażania do praktyki 
hodowli i rozrodu koni nowych pionierskich naówczas 
metod, stał się światowym autorytetem w tym obszarze 
działania [8]. 

Jako wychowanek Profesora – z czego jestem szcze-
gólnie dumny – a zarazem przedstawiciel następnego 
pokolenia, pragnę złożyć hołd wdzięczności Naszemu 
Mistrzowi za nadanie kierunku działania w badaniach 
naukowych oraz ich wdrażaniu do praktyki hodowli i 
rozrodu koni w Polsce, w Europie i Świecie. 

Należy dodać, że osiągnięcia te były w znacznym 
stopniu efektem aktywnej i owocnej współpracy z wio-
dącymi w świecie ośrodkami naukowymi i osobami o 
najwyższym autorytecie w światowej nauce o zwierzę-
tach [1].  

 

 
 
Szczególnie istotne, że współpraca ta przyniosła 

efekty w działalności następnego pokolenia, które 
współdziałało z renomowanymi ośrodkami w USA, 
Niemczech, Włoszech, Belgii, a szczególnie z Instytu-
tem Naukowym w Cambridge i personalnie z dr W.R. 
Allenem, który we współpracy z profesorem Marianem 
Tischnerem dokonał po raz pierwszy skutecznego 
przeniesienia zarodków koni i właśnie w Krakowie 
urodziły się pierwsze źrebięta po transplantacji. Osobą 
wielce zasłużoną dla rozwoju naszej współpracy na-
ukowej i praktycznej z wieloma ośrodkami w Północ-
nych Włoszech jest również prof. Antonio Lauria z 
Uniwersytetu w Mediolanie, który jest kontynuatorem 
wieloletniej współpracy jaka miała miejsce pomiędzy 
profesorem Władysławem Bielańskim a profesorem 
Telesforo Bonadonna z Uniwersytetu w Mediolanie 
oraz ze słynnego w świecie Instytutu Spallanzaniego.  

Te wybitne osobistości w światowej nauce sięgnęły 
szczytów w zakresie biologii rozrodu zwierząt łącząc 
wiedze naukową z praktyką hodowlaną, co tworzyło 
podstawy do osiągania postępu hodowlanego na skalę 
światową.  

Należy równocześnie podkreślić rolę współpracują-
cych hodowców koni, a wśród nich dyrektorów zna-
mienitych Stadnin Koni Arabskich jak nieżyjący już 
Panowie: Andrzej Krzyształowicz oraz Ignacy Jawo-
rowski (jedyny praktyk uhonorowany tytułem dr h.c. 
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie), ale i wielu in-
nych którzy oparli hodowle koni na fundamencie na-
uki i wiedzy praktycznej, a co ważne, że idee te przeka-
zali kolejnym pokoleniom, które godnie je piastują 
osiągając prawdziwe sukcesy hodowlane w Polsce i na 
świecie.  

Obecnie należałoby się zastanowić nad tym ja-
ką pozycję zajmowała, a jaką zajmuje polska ho-
dowla koni w obszarze zarówno naukowym jak też 
stosowanym w porównaniu z krajami Europy Za-
chodniej.  

Zagadnienie to jest bardzo złożone i wymaga się-
gnięcia do uwarunkowań o charakterze historycznym, 
zwracając uwagę na rzeczywistość geopolityczną w ja-
kiej Polska się znalazła po II Wojnie Światowej, gdyż 
ten właśnie okres skutkujący zmianami w Polsce po 
wprowadzeniu nowego „ładu” społeczno – polityczno – 
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Rycina 2. „Stadnina na Podolu” Juliusz Kossak 1886 

Źródło: www.artyzm.com 

Rycina 1. Akwarela "Farys" Juliusz Kossak, 1898 r. - 
wariant motywu zaczerpniętego z wiersza Adama 
Mickiewicza "Farys” 

Źródło: pl.wikipedia.org 

Rycina 3. Struktura hodowli koni w Polsce – rys  
historyczny 

Źródło: opracowanie własne autora 

3,9

1,4

2,8
2,5

1,8

0,95

0,6
0,5

0,3

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

1939 1945 1960 1970 1980 1990 1995 1999 2005 2010

Źródło: opracowanie własne autora 

Rycina 4. Dynamika zmian w pogłowiu koni w Pol-
sce 1939-2010 

gospodarczego zaważył znacząco również na struktu-
rze i charakterze polskiej hodowli koni. 

 

Struktura hodowli koni w Polsce – historia i te-
raźniejszość 

 

Na wstępie wydaje się właściwe stwierdzenie, że koń 
w Polsce ogólnie, a w Polsce kresowej szczególnie (Podo-
le i niemal cała Ukraina Zachodnia usiane były słynnymi 
Stadninami Koni), pełnił najważniejsze role w życiu spo-
łeczno-gospodarczym, dzięki czemu konie wpisały się w 
kulturę narodową wyrażaną w twórczości wieszczów i 
pisarzy, wspaniałymi obrazami wybitnych malarzy, dzie-
łami wielkich rzeźbiarzy jak też pełniąc rolę w wielu 
dziedzinach życia społeczno-gospodarczego (ryc. 1 i 2). 

 

 
W związku z tym z prawdziwą dumą możemy mówić 

o potędze Polski w zakresie hodowli koni, która zajmo-
wała drugą w tym zakresie pozycję w świecie pod wzglę-
dem liczby pogłowia koni sięgającej ca 4 mln, podkreśla-
jąc, że  liczba koni w sporcie sięgała poziomu całkowitej 
liczby koni w Polsce w chwili obecnej (ryc. 3). 

 
Jakkolwiek ta barwna postać konia wpisana w historię 

i kulturę Polski jest niezwykle interesująca, to w niniej-
szym opracowaniu ograniczę się do jednej spośród wielu 
sentencji wyrażonej przez Benjamina Scotta: „Dla Pola-
ków koń jest symbolem wolności; metaforą niepokornej 
polskiej duszy, wspaniałym darem od Boga dla swych 
umiłowanych dzieci. Splecione wspólną historią Polska i 
jej konie łączy pokrewieństwo ducha, honor, charakter i 
zawziętość, zasługujące na najwyższy szacunek i poko-
rę”. Puentując tą sentencję należałoby wyrazić życzenie – 
oby tak dalej było.  

 

Dynamika zmian w pogłowiu koni w Polsce 
1939-2013 

 

Dynamikę zmian w pogłowiu koni w okresie od 1945 
roku do czasów obecnych obrazuje rycina 4. 
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Rycina 6. Ogier Nabor 

Źródło: opracowanie własne autora 

Rycina 5. Stan aktualny pogłowia koni hodowlanych 
i użytkowych (~ 320 000 szt.) Źródło: materiały własne autora 

Rycina 7. Klacz Bandola 

Źródło: www.bazakoni.pl 

W przedstawionym diagramie uwidaczniają się trzy 
główne okresy, w których następują zmienności w struk-
turze pogłowia koni w Polsce na przestrzeni ponad 70 
lat. Okres I i II był głównie efektem struktury agrarnej 
Polski – początkowo dużej liczby drobnych gospodarstw 
a następnie na skutek  technizacji produkcji rolniczej 
jak też zwiększania areału gospodarstw rolnych sukce-
sywnie obniżało się pogłowie koni. Do najbardziej inte-
resujących należy okres III, obejmujący przedział cza-
sowy od 1995 r. – do chwili obecnej, w którym dynamika 
pogłowia koni miała charakter dość stabilny. Struktural-
ną rzeczywistość w hodowli koni w tym okresie bardziej 
szczegółowo obrazuje rycina 5. 

 
 
 
Zamieszczone dane odnoszą się głównie do całkowitej 

populacji koni w Polsce którą należy analizować w kilku 
aspektach: hodowli, form użytkowania, jak też chowu i 
eksportu koni na rynki Europy i Świata [3, 4, 6]. Czytel-
ność zamieszczonych liczb nie wymaga interpretacji, 
gdyż wyraźnie wskazuje, na które obszary hodowli i 
chowu koni w Polsce należy zwrócić szczególną uwagę. 

Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że profil hodowli 
koni w Polsce był różny w porównaniu z krajami Europy 
Zachodniej, w związku z tym, że celem hodowli koni 
w Polsce w okresie powojennym było wykreowanie 
modelu konia wszechstronnie użytkowego (poza 
hodowlą koni czystej krwi arabskiej), co wiązało się ze 
wspomnianą wcześniej strukturą agrarną następującą po 
przeprowadzeniu reformy rolnej. 

Z drugiej strony trzeba przyznać, że praca hodowlana 
przyniosła w tym zakresie oczekiwane rezultaty w po-
staci wyhodowania polskich ras koni półkrwi (małopol-
skich, wielkopolskich i śląskich), które spełniały założe-
nia i cele wyznaczone przez politykę gospodarczą kraju.  

Szczęśliwie rozwijała się jednak i nadal rozwija ho-
dowla koni arabskich (ryc. 6 - Nabor, ryc. 7 - Bandola), 
które ciągle podbijają salony świata. 

 
 
Jakkolwiek hodowla minionego okresu 

prowadzona była torem wyznaczonym przez 
system, w którym koń wszechstronnie użyt-
kowy był zadaniem i celem, to pomimo to 
wyhodowano wiele wybitnych koni na któ-
rych utalentowani jeźdźcy bili rekordy, stając 
na olimpijskich podiach. W tym miejscu na-
leży przypomnieć o osiągnięciach Władysła-
wa Byszewskiego, Jana Kowalczyka, Antonie-
go Pacyńskiego i innych.  

W tym samym jednak okresie (czyli po  
1945 r.) polityka hodowlana w zachodniej 
Europie była diametralnie różna – zmierzano 
bowiem programowo do wyhodowania koni 
o wybitnych walorach sportowych jak konie 
hanowerskie, holsztyńskie, selle francais i 

inne i cel ten osiągnięto, gdyż biją one ciągle rekordy na 
światowych torach [7].   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przełom w hodowli i chowie koni w Polsce nastąpił 

dopiero w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych 
XX wieku i w tym względzie nasuwa się najważniejsze 
pytanie: w jakim kierunku zmierza hodowla koni i 
jaką stosuje się strategię w tym zakresie zarówno w 
państwowej, jak też terenowej hodowli koni?  
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Rycina 8. Obiekty  turystyczno-rekreacyjne utrzy-
mujące konie 
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Źródło: PZHK, UR 

Rycina 9. Przeobrażenia strukturalne państwowych stadnin 
koni w Polsce 1990-2014 

Źródło: opracowanie własne autora 

Rycina 10. Przeobrażenia strukturalne państwowych 
stad ogierów w Polsce 2005-2014 

Źródło: opracowanie własne autora 

Tę kwestię stawiam obecnie jako najistotniejszą 
z punktu widzenia nauki, praktyki hodowlanej oraz 
struktur administracyjnych gdyż oczywistym jest, 
że te trzy obszary, winny wspólnie podejmować 
działania w tym względzie zdając sobie sprawę z 
tego, że właśnie rozwój hodowli, chowu i użytko-
wania koni mogą się przyczyniać do rozwiązywania 
bardzo istotnych problemów społecznych i gospo-
darczych [6, 10, 11]. 

 

Przemiany zachodzące w prywatnej hodowli  
i użytkowaniu koni w Polsce  

 

W Polsce obserwuje się ciągle zachodzące prze-
miany w strukturze pogłowia koni: 

 powstało wiele nowych obiektów hodowlanych, 
co powoduje, że obecnie rejestruje się w hodowli 
45–50 tys. koni różnych ras, głównie w typie 
wierzchowym; 

 rozwija się sport i rekreacja konna; 

 rozwijają się też nowe formy użytkowania koni 
w turystyce i hipoterapii, a kierunki te cieszą się 
rosnącym zainteresowaniem społeczeństwa, o 
czym świadczy zwiększająca się z roku na rok liczba 
obiektów o takim charakterze, (wg PZJ około 150-180 
tys. koni, a zatem ponad połowa pogłowia) (ryc. 8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Istotne przeobrażenia nastąpiły w strukturze hodowli 

państwowej posiadającej konie o najwyższym potencjale 
genetycznym, które są własnością Spółek Strategicznych 
Skarbu Państwa. Państwowa hodowla koni (po prze-
prowadzonej transformacji) jest obecnie w posiadaniu 
18 stadnin koni wszystkich ras hodowanych w Polsce. 
Wszystkie stadniny przeszły głębokie przeobrażenia 
strukturalne, w wyniku których liczebność koni w stad-
ninach państwowych uległa zmniejszeniu. Na szczęście 
w tym okresie znacznie wzrosła liczba stadnin oraz koni 
w hodowli prywatnej (ryc. 9). 

 
Inne, a bardzo istotne zagadnienie dotyczy Państwo-

wych Stad Ogierów, które podlegają z kolei ciągłym 
przeobrażeniom organizacyjnym i strukturalnym (ryc. 
10). Stwarza to poważne problemy i jest powodem dys-
kusji (często kontrowersyjnych) pomiędzy strukturami 
administracyjnymi a hodowcami.  

Należy stwierdzić że problem ten nie jest do dzisiaj 
rozwiązany, jakkolwiek uzasadniają  to pewne statystyki, 
co obrazuje tabela 1. 
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Tabela 1. Dynamika zmian w strukturze PSO w latach 
2005-2013 

 
Z drugiej jednak strony należy zaznaczyć, że status 

terenowej hodowli koni zależy od doboru materiału 
genetycznego ogierów, co winno być troską hodowli 
państwowej, gdyż zarówno hodowlę państwową jak i 
terenową należy traktować jako jedność i tak się po-
wszechnie twierdzi, ale rzeczywistość jest zupełnie 
inna. 

Zagadnienie to poruszam ze szczególną troską ze 
względu na fakt, że podejmowano w tym zakresie licz-
ne dyskusje od ponad dwunastu lat, które niestety, ale 
nie przyniosły żadnych efektów. Z tego też względu 
pozwolę sobie sięgnąć do faktów, które miały miejsce. 

W 2008 r. podczas rocznicowej konferencji poświę-
conej pamięci prof. Władysława Bielańskiego przed-
stawiłem na forum specjalistów (jak też opublikowa-
łem) koncepcje wskazujące na możliwość rozwiązywa-
nia wspólnie przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, Agencję Nieruchomości Rolnych oraz Polski 
Związek Hodowców Koni tych problemów [12, 9]. Nie-
stety rozwiązania te nie zostały podjęte. Podkreślam 
zatem ponownie, na co należałoby zwrócić szczególną 
uwagę aby osiągnąć postęp w hodowli i chowie koni w 
Polsce. 

 

Zagadnienie podstawowe dotyczy kierunków  
i zakresu przemian, które następują zarówno w 
państwowej, jak i terenowej hodowli koni i w tym 
względzie nasuwają się następujące pytania: 
− Czy opracowano plany strategiczne przez kompe-

tentne gremia naukowców i hodowców – tak być 
powinno, ale niestety nie jest; 

− Należało już dawno ocenić,  czy zachodzące prze-
miany zmierzają we właściwym kierunku – wymaga 
to głębokiej i profesjonalnej dyskusji; 

− Czy osiągnięto zamierzony cel i co było głównym 
celem transformacji? – do tego zagadnienia trudno 
się odnieść zachowując obiektywizm; 

− Czy wykorzystano opracowania i koncepcje zmie-
rzające do przebudowy struktur hodowlanych? – 
kwestie te były opracowane wspólnie, ale projekty nie 
zostały wykorzystane.   

Kwestia druga dotyczy pozycji jaką zajmuje pol-
ska hodowla koni na forum hodowli europejskiej – 
jakie przynosi korzyści społeczne i ekonomiczne? 
− Czy przeprowadzone dotychczas działania trans-

formacyjne wpłynęły na podniesienie pozycji pol-
skiej hodowli koni? – to jest zagadnienie podstawo-
we; 

− Czy prowadzone kierunki hodowli i chowu pozosta-
ją w interesie Państwa i Hodowców koni wpływając 
na rozwój końskiego biznesu w Polsce? – gdyż to 
powinno być drogą do celu.  

Poruszone kwestie nie mogą pozostać w kategorii py-
tań, gdyż ich celem jest przybliżenie świadomości, w 
jakim punkcie znajduje się polska hodowla koni na tle 
Europy, a następnie podjęcie racjonalnych działań zmie-
rzających do podnoszenia pozycji Polski w tym zakresie 
i przynoszenia korzyści zarówno społecznych, jak też 
ekonomicznych. 

 

Organizacja rozrodu koni w Polsce  
 

Postępem w prawodawstwie polskim była ustawa z 
dnia 11 lutego 1999 roku o organizacji rozrodu zwierząt, 
uwzględniająca po raz pierwszy konie. Wprowadzono w 
niej zapis o organizacji i funkcjonowaniu Stacji Pozy-
skiwania Nasienia Ogierów i Prowadzeniu AI Klaczy.  

Odzewem w tym kierunku były opracowywane w la-
tach 2002-2004 projekty tworzenia systemu sztucznego 
unasieniania klaczy w Polsce w oparciu o Stacje Pozy-
skiwania, Konserwacji i Dystrybucji Nasienia Ogierów, 
głównie dla rozwijającej się hodowli terenowej. 

Jakkolwiek projekty te zostały precyzyjnie opracowa-
ne i kilka obiektów przygotowano do działania pod 
względem formalno-prawnym, sanitarnym i technolo-
gicznym to jednak nie wdrożono ich do praktyki (ryc. 11 
i 12) [2, 9]. Należy podkreślić, że te właśnie działania 
tworzyły podstawy do przeprowadzenia racjonalnej re-
strukturyzacji PSO z jednej strony, zaś z drugiej miałyby 
wpływ na podnoszenie potencjału genetycznego w ho-
dowli koni sportowych. 

Dzisiaj należałoby się nad tymi zagadnieniami po-
chylić, aby podnosić prestiż polskiej hodowli koni.  

W związku z tym uważa się, że: 

 docelowym rozwiązaniem problemów organizacyj-
nych w  hodowli i rozrodzie koni w Polsce jest opra-
cowanie strategii spójnego działania w tym kierunku; 

 rozwiązaniem jest uruchomienie Stacji Produkcji i 
Dystrybucji nasienia umożliwiających AI klaczy, 
zmierzając do wyhodowania polskich koni o wyso-
kich walorach sportowych; 

 należy wykorzystać wskazania naukowe w praktyce 
hodowlanej opracowane w formie instrukcji wdroże-
niowych [2, 5]; 

 należy przeprowadzić racjonalną reorganizację stad 
ogierów uwzględniając powyższe propozycje;  

 popularyzować sport i rekreację konną, tj. budować 
tory wyścigowe i duże hale sportowo-widowiskowe,

Liczba 
Stad  

Ogierów 

Stan ogierów w latach 

2005 2010 2011 2012 2013 

10 940 565 424 341 316 

 
Średnia liczba krytych klaczy  

na 1 ogiera 

 
20,7 14,3 12,6 11,5 12,5 

Źródło: opracowanie własne autora 



REFERATY NR 3(79)/2014 

 

11 WiD 

Rycina 11. Koncepcja I utworzenia sieci ośrodków AI klaczy IO i IIO 

Rycina 12. Koncepcja II - Utworzenie Stacji Pozyskiwania, Dystrybucji Nasienia Ogierów 
Oraz Sztucznego Unasieniania Klaczy 

Źródło: opracowanie własne autora 

Źródło: opracowanie własne autora 
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gdyż te inwestycje warunkują rozwój końskiego biz-
nesu; 

 rozwinąć mechanizmy marketingowe (pokazy, wy-
ścigi, zawody). 

Mówiąc o problemach organizacyjnych i struktural-
nych polskiej hodowli koni, nasuwają się myśli nad za-
gadnieniami, w których właściwie wiedliśmy prym w 
świecie. Dlatego też przytoczę parę zagadnień, które 
pokazują efekty osiągnięć wynikających z zastosowania 
rozwiązań naukowych w praktyce. 

Obecnie prowadzi się szerokie dyskusje na temat in-
nowacyjności w badaniach naukowych i ich transferze 
do praktyki. Znajduje to powszechne uznanie i rodzi 
nadzieje na osiąganie postępu w życiu gospodarczym i 
społecznym. Zachodzi jednak pytanie, jak rzeczywiście 
ta innowacyjność będzie wyglądać w praktyce. Szcze-
gólnie interesujące w aspekcie przedstawianej tematyki 
są odniesienia do zagadnień związanych z hodowlą i 
użytkowaniem koni. Jakkolwiek w minionym okresie nie 
mówiło się hasłowo o innowacyjności, to jednak osią-
gnięcia minionego półwiecza w zakresie hodowli i roz-
rodu koni miały charakter o istotnym znaczeniu w na-
uce i praktyce światowej.  

Z racji oczywistych nie będę przedstawiał szczegóło-
wych danych dotyczących  wyników badań naukowych 
prowadzonych na przestrzeni II połowy XX wieku, ale 
zwrócę uwagę na niektóre efekty ich stosowania w prak-
tyce: 
 to w Polsce – w Akademii Rolniczej w Krakowie (45 

lat temu) urodziło się pierwsze źrebię po unasienia-
niu nasieniem mrożonym, co było znaczącym osią-
gnięciem w tamtych czasach; 

 urodziło się też wiele źrebiąt po inseminacji prowa-
dzonej przez Stacje Unasieniania (nasieniem świe-
żym i mrożonym), w różnych częściach kraju, jak-
kolwiek były to działania bez formalnego zezwolenia 
ale upór w myśli naukowej zmierzał do pokazania, że 
tą drogą można osiągać satysfakcjonujące efekty i 
efekty te osiągano, aby pokazać, że to droga do po-
stępu hodowlanego; 

 osiągnięciem na miarę światową były pierwsze źre-
bięta urodzone po transplantacji zarodków (współ-
praca z Uniwersytetem w Cambridge); 

 opracowano skuteczne testy oceny biologicznej war-
tości nasienia mrożonego w oparciu o które progno-
zowanie efektywności sięga 85% skutecznych zaźre-
bień klaczy. Efekty te uzyskano na skalę praktyczną 
w kilku krajach Europy Zachodniej a szczególnie w 
wielu ośrodkach rozrodu koni we Włoszech Północ-
nych, a uzyskano je pod kierunkiem naszych specja-
listów.  

Zamieszczone informacje dotyczą tylko niektórych 
zagadnień związanych z wdrażaniem nauki do praktyki 
hodowli i rozrodu koni, ale należy podkreślić, że ich za-
kres był znacznie szerszy. Pozostaje zatem życzyć, aby 
obecnie funkcjonujące hasło „INNOWACYJNOŚĆ” 
przynosiło podobne rezultaty.  

Reasumując należy stwierdzić, że postęp w zakresie 
hodowli i racjonalnego użytkowania koni można osią-
gnąć poprzez spójność działań MRiRWi – ANR – PZHK  
i o tą formę współdziałania należy zabiegać!   
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Europejski, światowy – koń sportowy 
 
 
 
Hodowla koni zawsze była szczególnie droga i ryzy-
kowna, dlatego gros prac badawczych nad tym gatun-
kiem zwierząt ma za zadanie uczynienie jej bardziej 
przewidywalną. 

Skoki przez przeszkody są dyscypliną najbardziej 
popularną, ale jednocześnie najbardziej skomercjali-
zowaną ze wszystkich olimpijskich dyscyplin jeździec-
kich. Praca hodowlana nad końmi jest także wyjątko-
wo trudna, gdyż charakteryzują się one największym 
odstępem między pokoleniami, co z kolei skutkuje 
długim okresem oczekiwania na wynik oceny wartości 
hodowlanej i nie sprzyja osiąganiu dużego postępu 
hodowlanego. Niemniej jednak hodowla racjonalnie 
prowadzona sprawia, że można uzyskiwać pozytywne 
wyniki, co w rezultacie daje satysfakcjonującą wartość 
dodaną. 

I tak z analizy dorobku medalowego uzyskanego na 
olimpiadach w jeździectwie w latach 1912-2012 naj-
większe sukcesy odnosili Niemcy (zdobywając 36 zło-
tych, 21 srebrnych i 24 brązowych medali), Szwedzi (17 
złotych, 9 srebrnych i 14 brązowych) i Amerykanie (11 
złotych, 20 srebrnych i 16 brązowych). Jeździectwo, a 
szczególnie dyscyplina skoków przez przeszkody jest 
uznawana w Niemczech za sport narodowy, tylko w 
skokach zdobyli oni w tym okresie 13 złotych medali, 3 
srebrne i 6 brązowych. Na następnych miejscach są 
wymieniani Francuzi i Amerykanie. Jednocześnie w 
Niemczech jest najlepiej rozwinięta hodowla nowocze-
snych koni półkrwi, hodowanych z przeznaczeniem do 
użytkowania wierzchowego, istnieje tam najwięcej or-
ganizacji hodowlanych, które konkurują z sobą oraz 
pogłowie koni ogólnie jest bardzo liczne. Generalnie co 
60 koń na świecie żyje w Niemczech, a jazdę konną 
uprawia 1,7 miliona obywateli. 

Uwzględniając jednak osiągnięcia hodowlane, uzy-
skane w dyscyplinie skoków przez przeszkody w latach 
2009-2013 według Federation Equestre Internalionale 
(FEI) pierwsze miejsce na świecie zajmuje holenderski 
związek KWPN (Koninklijk Warmbloed Paard Neder-
land), na drugim miejscu jest niemiecki Związek 
Holsztynski (Verband der Züchter des Holsteiner Pfer-
des e. V.), na trzecim miejscu wymieniane są francu-
skie konie wierzchowe (Studbook Francaisdu Cheval 
de Selle Francais). Natomiast następna lokata przypada 
jednemu z dwóch związków belgijskich, a mianowicie 
BWP (Belgisch Warmbloed Paard v.z.w.). Jednak w 

pierwszej dziesiątce najlepszych organizacji hodowla-
nych, 4 działają w Niemczech. 

Holenderski koń wierzchowy (KWPN) stanowi rela-
tywnie młodą rasę, która powstała w wyniku łączenia 
ras rodzimych z końmi pełnej krwi, a następnie dosko-
nalona rasami niemieckimi, głównie końmi holsztyń-
skimi. Posiada ogromne osiągnięcia hodowlane, cha-
rakteryzuje się także najlepiej na świecie realizowanym 
nowoczesnym marketingiem. 

Francuski koń wierzchowy ma wyjątkowe zasługi we 
współczesnej hodowli koni sportowych. W XIX wieku 
hodowcy z Normandii sprowadzili ogiery pełnej krwi 
angielskiej z przeznaczeniem do krycia klaczy w Nor-
mandii i w ten sposób powstała nowa rasa o dużym, 
globalnym znaczeniu w hodowli koni sportowych. 
Największe znaczenie mają następujące ogiery francu-
skie (sf); Cor de la Bryeresf (1968), który następnie zo-
stał założycielem najbardziej zasłużonej linii skokowej 
"C1", Alme sf (1966) - następnie założyciel między in-
nymi linii "A", dziadek ogiera Quidam de Revel sf 
(1982), który był z kolei założycielem bardzo popular-
nej linii "Q". 

Najmłodszą rasą koni wierzchowych jest belgijski 
koń wierzchowy, oficjalnie powstała ona w dopiero w 
1955 r. Nazwa rasy w skrócie od nazwy w języku fla-
mandzkim brzmi: BWP (Belgisch Warmbloed Paard). 
Jednak początki tej rasy sięgają lat 30. poprzedniego 
stulecia, za jej twórcę uważa sie księdza katolickiego, a 
późniejszego dostojnika tego kościoła Andre des Meya. 
Hodowcy belgijscy w swoim koncepcie hodowlanym, 
dokonali syntezy wszystkich najlepszych na naszym 
globie, ale już wcześniej istniejących w Niemczech, 
Francji i Holandii linii skokowych, odnosząc jednocze-
śnie wielki sukces. Wcześniej Belgia znana była z ho-
dowli ciężkich koni roboczych, które następnie często 
sprzedawała do innych krajów.  

W cytowanym zestawieniu Związek Holsztyński, 
który funkcjonuje w północnych Niemczech został 
skwalifikowany na drugim miejscu na świecie. Jest to 
bardzo stara rasa, znana już w wiekach średnich, kiedy 
zakonnicy z zakonu cystersów w okolicach Hamburga 
hodowali konie na potrzeby ówczesnego rycerstwa. 
Następnie przez całe swoje dzieje rasa odgrywała klu-
czową rolę w hodowli europejskiej, przechodząc różne 
zmiany w zależności od istniejącego zapotrzebowania i 
sposobu użytkowania, należy zaznaczyć, że w okręgu
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Rycina 1.  Linia Darley Arabiana hodowlanym, gdzie powstała, a 
następnie rozwinęła się ta rasa,  
istnieją doskonale warunki śro-
dowiskowe do hodowli koni, ze 
względu na istniejący klimat 
morski oraz fantastyczne wa-
runki glebowe i urodzajne pa-
stwiska. Warto jednocześnie 
zaznaczyć, że na tym terenie 
istniało zawsze wydajne rolnic-
two, a miejscowa ludność jest 
zamiłowana w hodowli tego 
gatunku zwierząt. 

W doskonaleniu cech wierz-
chowych koni holsztyńskich, 
oprócz wymienionych wcze-
śniej Cor de la Bryere sf po 
Rantzau xx, i Alme sf miały 
ogiery pełnej krwi na czele z 
Cottage Son xx (1944) urodzo-
nym w Anglii, który następnie 
założył, poprzez Capitola I linię 
zwaną "C2", Ladykiller xx (1961) 
urodzony także w Anglii, który 
założył znaną na całym globie 
linię "L", głównie poprzez swo-
ich najlepszych synów Lorda i 
Landgrafa I oraz niemieckiego 
Anblicka xx (1938) i urodzonego 
w Irlandii – Marlona xx (1958). 
Spore zasługi w hodowli koni 
holsztyńskich miał polski an-
gloarab Ramzes xo (1937), twór-
ca linii "R", która obecnie jest 
już jednak w zaniku. 

Praca hodowlana w Związku Holsztyńskim zawsze 
była prowadzona na najwyższym poziomie, a ogiery 
holsztyńskie są następnie uznawane w hodowli we 
wszystkich najlepszych organizacjach hodowlanych, 
położonych na rożnych kontynentach, doskonaląc cechy 
wierzchowe miejscowego pogłowia, ma więc jak przed-
stawiono powyżej największe znaczenie globalne.  

We wszystkich związkach hodowlanych, które spe-
cjalizują się w hodowli nowoczesnych koni sportowych, 
głównie w dziedzinie skoków przez przeszkody najzna-
komitszą rolę odgrywają ogiery holsztyńskie.  

Według danych z 2011 r. związek Holsztyński posiadał 
około 8 000 klaczy i 302 ogiery, z których 77 stanowi 
własność związkowa, a pozostałe (225) są własnością 
prywatnych hodowców. W tym roku urodziło się 1 925 
ogierków i 1 995 klaczek, z których premie odpowiednio 
otrzymało; 721 i 906. We wspomnianym roku do hodow-
li w rodzimym związku uznano zaledwie 22 reprodukto-
ry, co jednocześnie oddaje ostrość prowadzenia selekcji. 
Z analizy pochodzenia urodzonych w tym roczniku źre-
biąt wynika, że 40% w linii męskiej reprezentowało linie 
"C1", 23% linie "C2", także 23% linie "L", 11% wywodziło 

sie z linii "Q", a jedynie 3% miało pochodzenie po innych 
reproduktorach.  

Z dokonania podobnej analizy według linii krwi, 
ale dotyczącej pochodzenia 302 holsztyńskich repro-
duktorów, ich pochodzenie kształtowało się następują-
co: 38% wywodziło sie z linii C1, 26% pochodziło po 
różnych reproduktorach, 18% było potomkami linii L, 
10% z linii C2 i pozostałe 8% z linii Q. Jednocześnie 
trzeba podkreślić, że najważniejsze w skali globalnej 
tzw. linie skokowe wywodzą się wyłącznie z ogierów 
pełnej krwi (ryc. 1). 

Co bardzo istotne, przedstawione ogiery są ze sobą 
spokrewnione i nie reprezentują sobą zbytnio wysokiej 
klasy wyścigowej, ale są inbredowane na swoich wybit-
nych przodków. Można także zaznaczyć, że np. Lady-
killer xx pochodzi z linii, która także w hodowli koni 
pełnej krwi w skali globalnej odgrywa podstawową rolę 
i z niej wywodzą sie zwycięzcy najważniejszych gonitw 
klasycznych na całym świecie. Z powyższego jedno-
znacznie wynika, że udział genów pozyskanych od naj-
lepszych koni pełnej krwi odgrywa priorytetową rolę w 
hodowli koni półkrwi, hodowanych na potrzeby 
współczesnego sportu. 

 Darley Arabian (1700) 

1  Bartlett’s Childers xx  

2  Squirt xx  

3  Marske xx  

4  Eclipse xx  

5 Pot-8-O’S xx 

 

King Fergus xx 

6 Waxy xx Hambletonian xx 

7 Whalebone xx Whitelock xx 

8 Sir Hercules xx Camel xx Blacklock xx 

9 Birdcatcher xx Touchstone xx Voltaire xx 

10 The Baron xx Newminster xx Voltigeuer xx 

11 Stockwell xx Lord Clifden xx Vedette xx 

12 Doncaster xx Hampton xx Galopin xx 

13 Bend Or xx Bay Ronald xx St. Simon xx 

14 Bona Vista xx Dark Ronald xx St. Frusquin xx 

15 Cyllene xx Son in Law xx St. Just xx 

6 Polymeus xx Foxlaw xx Young Lower xx Jus d’Orange xx 

17 Phalaris xx Faxhunter xx Cottage Son xx Orange Peel xx 

18 Fairway xx Foxlight xx Corporal The Last Orange 

19 Blue Peter xx Rantzau xx Capitano Ibrahim 

20 Sailing Light xx Cor de la Bryere Capital I Alme 

21 Ladykiller xx   Jalisco B 

22 Landgraf I      Lord   Quidam de Revel 

Źródło: wg Fedorskiego 2008 
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Rycina 2.  Ekonomiczne mechanizmy i ich implikacje w hodowli koni 

Fot. 1. Koń holsztyński 
Źródło: http://holsteiner-verband.de/  

Źródło: Fedorski 2014 

I tak, obserwując najlepsze 
konie z 10 czołowych związ-
ków hodowlanych, według 
najnowszych danych FEI tyl-
ko za okres ostatnich 7 mie-
sięcy, tj. od 1.010 2013 r. do 
30.04. 2014 r., a dotyczących 
najlepszych koni skokowych 
w poszczególnych organiza-
cjach hodowlanych, można 
wnosić, że posiadają one 
średnio 46% założeń gene-
tycznych koni pełnej krwi.  

Teza ta znajduje potwier-
dzenie także w przypadku 
najlepszych na świecie re-
produktorów według Świa-
towej Federacji Koni Sporto-
wych (World Breeding Fede-
ration for Sport Horses – 
WBFSH) w oparciu o stan na 
rok 2013. Kolejność ogierów 
jest następująca: 
1. Baloubet du Rouet sf, 

Galoubet A x Starter (Rantzau xx). Udział krwi xx/xo 
wynosi w przypadku tego reproduktora - 46,29%; 

2. Kannan KWPN, Voltaire (Furioso II) sf x Nimmer-
dor KWPN (najstarsza linia holsztyńska - wywo-
dząca sie od Achilla). Udział krwi xx/xo tego repro-
duktora jest oszacowany na poziomie 38,28%; 

3. Quich Star sf, Galoubet A x Nithard (wnuk Dadji xx). 
Posiada on w swoim genotypie 59, 38% krwi xx/xo. 

Antenatem dwóch z wyszczególnionych reproduk-
torów w linii męskiej jest ogier pełnej krwi Orange Peel 
xx (1919). Dodatkowo należy uzupełnić, że przy szaco-
waniu udziału krwi xx/xo jednakowo traktuje się ogiery 
pełnej krwi (xx), jak i ogiery angloarabskie (xo). Nato-
miast przy szacowaniu tego wskaźnika uwzględnia się 
9 pokoleń przodków, czyli 2 do potęgi 9, co daje łącz-
nie liczbę 512 przodków, a np. przy szacowaniu wskaź-
nika inbredu jedynie2 do 5 potęgi, co daje 32 przodków 
uwzględnionych w obliczeniach. Wszystkie konie wy-
mienione w opracowaniu charakteryzują sie inbredem. 
Z punktu widzenia zasad genetyki charakteryzują się 
one dużą homozygotycznością w parach genów alle-
licznych, które wyznaczają pożądane z punktu widze-
nia hodowcy cechy użytkowe. Dodatkowym potwier-
dzeniem są w tym przypadku tzw. megareproduktory 
w hodowli koni półkrwi, jak np. Cor de la Bryere, 
Landgraf I, Lord, Ramzes, Sandro itd. Ich ojcami były 
ogiery pełnej krwi, a jednocześnie były wyjątkowej, 
szczególnie wysokiej wartości hodowlanej, charaktery-
zując się jednocześnie daleko większym udziałem krwi 
xx/xo niż średnia w populacji. 

W nowoczesnej hodowli koni ogromną rolę przy-
wiązuje się do znaczenia rodzin żeńskich. Idea jest za-
czerpnięta i wzorowana na hodowli koni pełnej krwi.  
 

I tak w hodowli tej ostatniej najbardziej ceni się ro-
dziny żeńskie, posiadające następujące numery; 3, 4, 8, 
9, 14, 16, 19, 22. Z tych rodzin w ostatnim dziesięciole-
ciu pochodzili zwycięzcy najbardziej prestiżowej goni-
twy klasycznej - Derby w Anglii. Natomiast w hodowli  
koni holsztyńskich, za szczególnie wartościowe uważa 
się 18 A 2, 104A, 730B i 776. Rodziny te podczas swoich 
dziejów dały dziesiątki wybitnych reproduktorów o 
globalnym znaczeniu, jak i wiele znakomitych koni 
sportowych. Rola wartościowych rodzin żeńskich jest 
związana z tzw. dziedziczeniem cytoplazmatycznym, 
nazywanej inaczej pozachromosomowym. Polega ona 
na przekazywaniu informacji genetycznych zawartych w 
cytoplazmie, jak również z prowadzeniem selekcji ro-
dzinowej. 
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dr Jerzy Fedorski 
 

Stowarzyszenie Hodowców Koni Sportowych  
w Niemczech 

Źródło: Fedorski 2014 

Rycina 3. Kierunki eksportu koni sportowych 

 
W rasie holsztyńskiej 

najstarsze rodziny mają 
już około 180 lat i są pod 
ciągłą oceną. W tej popula-
cji z pierwszej dziesiątki do 
naszych czasów dotrwały 
jedynie rodziny z numera-
mi; 4 i 9, a pozostałych 8 
zostało już wcześniej usu-
nięte z hodowli i obecnie 
już nie istnieją. Bardzo do-
bre wyniki hodowlane uzy-
skuje sie dodatkowo z koja-
rzenia osobników, którzy 
wywodzą się z tych samych 
rodzin, co można nazwać 
"inbredem na rodziny". 
Hodowla koni racjonalnie 
prowadzona może być 
wielkim biznesem. Ekono-
miczne mechanizmy i ich 
implikacje przedstawiono 
na ryc. 2. 

Hodowla musi być prowadzona najbardziej efek-
tywnie i wydajnie. Nie może istnieć bez rynku. W ho-
dowli musi być opracowany koncept hodowlany i stra-
tegia jego zastosowania oraz stosowane współczesne 
metody hodowlane. W dzisiejszej dobie coraz większą 
rolę do spełnienia mają nowoczesne elementy czysto 
ekonomiczne, związane z zarządzaniem, organizacją i 
marketingiem. W warunkach wielkiej światowej kon-
kurencji następuje bezpardonowa walka o końskie 
rynki. Przetrwają i odniosą sukces handlowy jedynie te 
organizacje hodowlane, które dostarczą najlepszej ja-
kości konie po optymalnej cenie. 

Od dziesiątków lat Europa zachodnia specjalizuje 
sie w produkcji koni sportowych, gdzie największą rolę 
spełniają Niemcy, Holendrzy, Belgowie i Francuzi. Te 
kraje bardzo różnią się od siebie, Niemcy i Francja ma-
ją stosunkowo duży rynek wewnętrzny, a do krajów 
trzecich sprzedają około 60% swojej rocznej produkcji 
tych zwierząt. Natomiast w przypadku Holandii i Bel-
gii, sprawa wygląda inaczej, ich rynki wewnętrzne są 
relatywnie małe, więc muszą sprzedawać więcej na 
eksport. W tych krajach eksport przekracza 70% rocz-
nej produkcji koni. Należy nadmienić, że w tych kra-
jach koncentrują się wielkie ośrodki treningowe, od-
bywają się najważniejsze zawody, również tam funk-
cjonują najlepsi jeźdźcy i trenerzy. Starym, tradycyj-
nym rynkiem na dobre konie były przez dziesiątki lat 
Stany Zjednoczone, po latach trudniejszych, są i obec-
nie najbardziej chłonnym rynkiem. W ostatnim okresie 
bardzo rozwija sie rynek Ameryki Południowej, gdzie 
czołowymi importerami są Brazylijczycy i Argentyń-
czycy. Bardzo dobrym rynkiem są kraje arabskie i tra-
dycyjnie Australia. W ostatnich latach wzrasta eksport 
do Azji, gdzie czołowe miejsce zajmują Chiny.  

 

Inne rynki, jak np. Ameryka Środkowa, Kanada, kra-
je skandynawskie, Afryka południowa i wschodnia, 
Europa mają już mniejsze, ale także istotne znaczenie 
w handlu światowym. 

Wprowadzenie powszechnie sztucznego unasienia-
nia (inseminacji) w masowej hodowli koni półkrwi w 
Europie zachodniej, już w drugiej połowie lat 70. po-
przedniego stulecia odbiło się bardzo pozytywnie na 
postępie hodowlanym. Od tego czasu rozwija się ży-
wiołowo światowy handel nasieniem, największymi 
eksporterami są także te kraje, które mają największe 
osiągnięcia w hodowli, co jednocześnie przyspiesza 
genetyczne doskonalenie poszczególnych populacji 
koni, genetycznie stają się one podobne i coraz częściej 
mamy do czynienia z europejskim, światowym– ko-
niem sportowym, który pochodzi po najlepszych ogie-
rach i wywodzi się z najcenniejszych rodzin żeńskich w 
Europie, a jest hodowany i użytkowany na całym 
współczesnym świecie (ryc. 3). Coraz większego zna-
czenia nabiera światowy handel końskimi embrionami 
(embryo transfer). 

Reasumując, należy stwierdzić, ze Europa zachodnia 
stanowi centrum światowej hodowli koni sportowych. 
Czynnikami stymulującymi są: zastosowanie genetyki, 
głównie genetyki populacji, nowoczesnych metod ho-
dowlanych, specjalizacja i globalizacja. Hodowla koni 
podlega wszelkim implikacjom i mechanizmom eko-
nomicznym. 
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Marian Kaproń  
 

Perspektywy i zagrożenia dla rozwoju hodowli koni  

w Polsce
 
 
 
Sprostanie zadaniu sformułowanemu w tytule niniej-
szego opracowania jest – wbrew pozorom – dość trud-
ne do realizacji, ze względu na dwie podstawowe (mo-
im zdaniem) przyczyny, a mianowicie: 
 niedostatki w zakresie inwentaryzacji masowe-

go pogłowia koni pozostających poza ewidencją 
hodowlaną, w obrębie ras i typów objętych pro-
gramami doskonalenia lub „hodowli zachowaw-
czej”, która powinna uwzględniać ich: 
– typ pochodzeniowo-użytkowy oraz płeć i wiek 

(ten ostatni – w momencie „spisu”), 
– sektor własności oraz „źródło pochodzenia” 

(tzn. chów własny, zakup, ew. import), 
– aktualny (albo zamierzony) sposób praktyczne-

go (lub nawet „hobbystycznego”) wykorzysty-
wania, 

 brak ogólnokrajowego programu chowu, ho-
dowli oraz użytkowania koni ras i typów przydat-
nych do zaspokajania aktualnych oraz perspekty-
wicznych potrzeb, w ramach współczesnych kie-
runków, form oraz sposobów ich eksploatacji. 

Zakres wyżej przytoczonych „wymagań” może wy-
dawać się dość trudny do realizacji oraz wymagający 
dodatkowych nakładów organizacyjno-finansowych – 
co rzeczywiście byłoby nadzwyczaj trudne do prze-
prowadzenia w ramach ewentualnych „działań uzu-
pełniających”, usuwających skutki pierwszej z wymie-
nionych przyczyn. Wydaje się jednak, że chyba nie 
jest to niemożliwe do realizacji w trakcie obligatoryj-
nej „paszportyzacji” koni, będącej w gestii Polskiego 
Związku Hodowców Koni, dysponującego wykwalifi-
kowanym personelem. W efekcie mogłoby to stworzyć 
nader realne podstawy do „futurologicznego” określa-
nia „losu koni” (jako gatunku) w Polsce, przy bieżą-
cym uwzględnianiu ustawicznie zmieniających się wa-
runków egzystencji naszego kraju. 

Opracowanie ogólnokrajowego programu cho-
wu, hodowli i użytkowania koni– dla polskich wa-
runków – nie przekracza chyba faktycznych możliwo-
ści Polskiego Środowiska Hipologicznego, ale pod 
znakiem zapytania pozostaje jednak kwestia uznania 
tego typu działań za potrzebne i celowe. 

Niemniej jednak sformułowanie poglądu na per-
spektywy hodowli koni w Polsce – przy równoczesnym 
wykazaniu istniejących (oraz mogących pojawić się) 

 
 

 
zagrożeń – powinno być m.in. oparte na ustosunko-
waniu się (mającym jednak charakter subiektywny) do 
tendencji liczbowego wzrostu bądź spadku zarodo-
wych klaczy, wpisanych do głównych ksiąg koni okre-
ślonej rasy. 

Rozważaniami objęte zostaną tu jedynie rasy i typy 
krajowych koni, dla których księgi stadne prowadzone 
są i wydawane przez Polski Związek Hodowców Koni. 
W ich konstrukcji przyjąłem zasadę „stawiania pytań” 
związanych z „palącymi” (moim zdaniem) problema-
mi, z jakimi styka się krajowa hodowla koni. Na część 
z nich nawet próbuję udzielać odpowiedzi, ale opra-
cowanie kończę zestawem pytań, na które chyba po-
winien sobie odpowiedzieć każdy, szczerze zaintere-
sowany problematyką hodowli oraz użytkowania koni 
w Polsce.   

 

1. Czy wszystkie rasy oraz typy koni hodowa-
nych w Polsce w można w pełni (lub chociażby w 
wystarczającej mierze) dostosować do współcze-
snych wymagań hodowlano–eksploatacyjnych? 

Nader rozległy charakter postawionego pytania 
zdaje się wymagać odrębnych wyjaśnień w odniesieniu 
do każdej rasy i typu koni hodowanych w Polsce: 

Konie małopolskie – w odniesieniu do omawianej 
populacji istnieje już od dłuższego czasu szereg kon-
trowersji, których wyjaśnienie – bez wątpienia – zmu-
sza do zdecydowanie szerszego zakresu rozważań, niż 
jest to możliwe do przeprowadzenia w ramach niniej-
szego opracowania. Dodatkowo należy również odno-
tować postępujący spadek liczebności zarodowego 
pogłowia na przestrzeni ostatnich 12 lat (o ca-42,4% 
stanu wyjściowego),z liczby1 854 starszych oraz 556 
młodych klaczy (w sumie 2 095 szt.) z Księgi Głównej 
– w 2002 r., do (odpowiednio) liczby 1 033 i 174 klaczy 
(łącznie 1 207 szt.) – w 2013 r.; 

Konie wielkopolskie – wymieniona populacja ra-
sowa (niegdyś najliczniejsza wśród krajowych koni typu 
gorącokrwistego) także ulega postępującemu regresowi 
hodowlanemu (o ca-71,7%), który cechuje się prawie 
największymi rozmiarami (poza kucami i końmi mały-
mi) wśród ogółu ras i typów koni hodowanych w Pol-
sce, ponieważ zarodowe pogłowie klaczy z Księgi 
Głównej zmniejszyło się z liczby 3 461 starszych i 556 
młodych klaczy (w sumie 4 017) – w 2002 r., do 1137 kla-
czy (969 starszych i 174 młodych)– w 2013 r.; 
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Polskie konie szlachetne półkrwi – są populacją 
tworzoną oficjalnie od 1977 r., do spełniania roli koni 
odpowiadających wymogom współczesnego sportu 
konnego (głównie jeździectwa), lecz mimo to ich po-
pulacja również wyraźnie się zmniejsza (o ca -49,1%), 
albowiem pogłowie klaczy zmalało z 3131 (w tym 2609 
starszych i 522 młodych) – w 2002 r., do 1594 klaczy (z 
czego 1269 starszych i 325 młodych); 

Konie śląskie – ich populacja – w przeciwieństwie 
do stanu obserwowanego w przypadku rasy małopol-
skiej, wielkopolskiej oraz polskich koni szlachetnych 
półkrwi – cechuje się stosunkowo dynamicznym wzro-
stem, albowiem ze stanu 1085 klaczy (w tym 961 star-
szych i 124 młodych) w 2002 r. zwiększyła się do 1442 
klaczy (1190 starszych i 252 młode), czyli o ca +32,9%;  

Polskie konie zimnokrwiste – omawiany pocho-
dzeniowo-użytkowy typ koni krajowych prezentuje 
dość wyraźny progres hodowlany, albowiem pogłowie 
klaczy w jego obrębie sukcesywnie wzrasta (lecz z 
pewnymi, nieznacznymi wahaniami in minus, w po-
szczególnych latach), powiększając się ze stanu 5179 
(4404 starszych i 775 młodych) w 2002 r., do 6984 kla-
czy (5584 starszych oraz 1400 młodych) w 2013 r., czyli 
powiększyło się o ca +34,9%; 

Koniki polskie – należy z satysfakcją odnotować 
nader pozytywne zjawisko ewidentnej progresji licz-
bowego stanu pogłowia klaczy w obrębie jedynej, au-
tentycznie rodzimej, rasy koni – z liczby 448 (404 
starsze i 44 młode) w 2002 r., do 1034 (819 starszych i 
215 młodych) w 2013 r. – wynoszącej ca +130,8%; 

Konie huculskie – omawiana rasa wykazuje jesz-
cze większą progresję w zakresie liczbowego zwięk-
szania się pogłowia klaczy zarodowych, albowiem ich 
stan wzrósł z 515 (przy czym 435 stanowiły klacze star-
sze, a 80 – młodsze) w 2002 r., do 1467 w 2013 r. (w 
tym 1280 starszych i 187 młodych), co stanowi ca 
+184,9% przyrostu; 

Kuce i konie małe –w przypadku omawianej po-
pulacji hodowlanej należy jednak odnotować ewi-
dentny regres w zakresie liczbowego stanu klaczy za-
rodowych. Wspomniany stan w 2002 r. obejmował 
699 klaczy starszych i 169 młodych (w sumie 768 szt.) 
i zmniejszył się aż oca-683,5% – do liczby 91 klaczy 
starszych i 36 młodych (łącznie 127 szt.), w 2013 r. Być 
może nie jest on jednak aż tak drastyczny, ponieważ w 
dniu 01.03.2012 r. kreowano „Księgę Stadną Kuców” 
(poprzednio funkcjonował „Rejestr koni małych i ku-
ców”) o bardziej zaostrzonych „wymogach pochodze-
niowych” dla rejestrowanych koni. Mimo wszystko, 
jest to jednak smutną zapowiedzią dalszego „upadku” 
polskiego jeździectwa, czyli ograniczania zastosowa-
nia tego typu koni w jeździectwie dzieci oraz młodzie-
ży, którego „masowe” funkcjonowanie było główną 
przyczyną formowania się „potęgi jeździeckiej” w kra-
jach Europy zachodniej i wielu innych rejonach świa-
ta. 

Nadzwyczaj nierównomierny charakter kształtowa-
nia się liczbowych stanów pogłowia klaczy zarodo-

wych – w obrębie poszczególnych ras oraz typów koni 
hodowanych w Polsce – może m.in. wskazywać na 
ewentualne „niedostatki” organizacyjno-hodowlane, w 
ramach koordynowania ich hodowli. Ponadto – zda-
niem autora – omawiana sytuacja, w nader  ewidentny 
sposób, wskazuje na potrzebę opracowania krajowego 
programu hodowli koni w Polsce, którego główne za-
łożenia powinny mieć na celu opracowanie form i spo-
sobów efektywnego wspomagania działań w doskona-
leniu „całokształtu” hodowli koni w Polsce. 

Niemniej jednak – w odpowiedzi na wyżej posta-
wione pytanie – wyrażam w pełni optymistyczne 
przekonanie, że dostosowanie wszystkich ras oraz ty-
pów koni aktualnie hodowanych w Polsce – do aktu-
alnie stawianych im wymagań – jest w pełni możliwe.  

Wymaga to jednak intensywnych starań naszego 
środowiska hipologicznego w zakresie: 
– podniesienia ogólnego poziomu indywidualnej 

świadomości hodowlanej, która aktualnie powin-
na wręcz „nakazywać” konieczność prowadzenia 
nowoczesnej i racjonalnej pracy hodowlanej, nad 
doskonaleniem poszczególnych rasowych popula-
cji polskich koni, 

– wspomniana praca hodowlana – w klasycznym 
ujęciu genetyczno-populacyjnym – obejmuje niżej 
wymienione etapy, które „bez reszty” oraz w bez-
względnie logicznym porządku muszą być zreali-
zowane: 
1. Kontrola i ocena użytkowej wartości koni – 

w ewidentnym dostosowaniu do ich rasy, typu 
użytkowego oraz form i sposobów praktyczne-
go wykorzystywania; 

2. Szacowanie wartości hodowlanej koni – czy-
li „przybliżona ocena” ich zdolności do przeka-
zywania swoich cech na potomstwo; 

3. Selekcja koni – czyli „wybór” najlepszych ogie-
rów oraz klaczy „na rodziców” przyszłego poko-
lenia – w oparciu o właściwe rodzaje i metody 
postępowania; 

4. Dobór rodzicielskich par koni do rozrodu – 
polegający na umiejętnym łączeniu ogierów i 
klaczy w „pary rozrodcze” – przy wykorzystaniu 
odpowiednich metod „kojarzeń” (czyli rozrodu 
„w obrębie rasy”) lub „krzyżowania” (czyli roz-
płodowego łączenia koni różnych ras).  

Jest to warunek sine qua non dla aktualnych warun-
ków polskiej hodowli koni, która od dłuższego czasu 
raczej nie zmienia – w istotny sposób – swojego „za-
chowawczego” oraz „tradycjonalnego” charakteru, 
czego dowodem są m.in. chociażby niżej wymienione 
kwestie: 
a) praktykowanie – od ponad 60 lat – „mocno nie-

wymiernego” systemu bonitacji pokroju koni, bez 
uwzględniania ich rasy i zmieniających się sposo-
bów użytkowania,  

b) przywiązywanie szczególnej wagi do wyników 
kontroli i oceny użytkowej wartości koni – traktu-
jąc je jako podstawową „gwarancję” oczekiwanego 
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postępu hodowlanego – przy marginalnym trak-
towaniu innych etapów pracy hodowlanej (chyba 
poza „doborem do rozpłodu”), przy czym oma-
wiana sytuacja dostrzegana jest nawet w kon-
strukcji „programów hodowlanych” dla różnych 
ras i typów koni krajowych,  

c) obserwowane (niekiedy) „przeświadczenie” o 
możliwości zastąpienia „umiejętnym” doborem do 
rozpłodu pozostałych etapów pracy hodowlanej– 
stosunkowo trudnych do realizacji oraz nader 
kosztownych – co w hipologicznej praktyce ho-
dowlanej miewało już niejednokrotnie miejsce, ale 
nie jako zjawisko wystarczająco częste dla zapew-
nienia egzystencji określonych rasowych populacji 
koni, lecz raczej jako ewidentny przejaw „iskry 
bożej, dotykającej wybranych hodowców”. 
 

2. Czy quasi „upadające” rasy polskich koni pół-
krwi mogą zostać „uratowane” przez odpowiednio 
ukierunkowany import „sprawdzonych ras” z za-
granicy? 

Odpowiedź na to pytanie powinna być poprzedzona 
wyjaśnieniem następujących kwestii, a mianowicie: hi-
storycznie udokumentowane rozprzestrzenianie się 
różnych typów udomowionych koni na globie ziem-
skim datuje się już od starożytności (np. „pierwsze 
sprowadzanie”, przez Chińczyków, „nizejskich koni” z 
Mezopotamii – począwszy od V w. p.n.e.), przy czym 
jego głównymi źródłami były łupy z licznych wypraw 
wojennych, zakupy, wymiana handlowa itp. 

Również na ziemie polskie „obce konie” docierały „w 
większej masie” już od pierwszego najazdu konnych 
hord mongolsko-tatarskich w XIII w. (od 1241 r.), które 
wykorzystywały znaczne liczby małych, ale zwrotnych, 
odpornych oraz wytrzymałych stepowych koni prymi-
tywnych. 

Począwszy od XV w. – tzn. już w „epoce Jagiellonów” 
– sukcesywnie narastające zapotrzebowanie na konie 
było m.in. zaspokajane na drodze udzielania „królew-
skiego przywileju” organizowania „targów końskich”, 
które otrzymały następujące miasta w niżej wymienio-
nych regionach ówczesnej Polski (wg „Historya po-
wszechna konia” M. Czapskiego [1] oraz liczne opraco-
wania prof. W. Pruskiego, np.: „Hodowla koni” [5] oraz 
Hodowla zwierząt w Królestwie Polskim w latach 1815-
1918” [6, 7], a także inne pozycje):  

– Centrum–Łowicz, Skaryszew (od 1432 r.), Skier-
niewice, 

– Wielkopolska – Gniezno, Kępno, Lubraniec, Py-
zdry, Ponie (od 1504 r.), 

– Małopolska– Chęciny, Dąbrowa, Jędrzejów, Ko-
przywnica, Łęczna (od 1568 r.), Kunów,  

– Pierzchnica, Pilzno (od 1533 r.), 
– Podole – Bar (od 1540 r.), Biała Cerkiew, Biało-

łówka, Berdyczów, Buczacz (od 1550 r.),  
– Czarny Ostrów, Felsztyn, Jarmolice, Jarosław, 

Śniatyn, 
– Wileńszczyzna oraz Inflanty – Ejszyszki, Kroże, 

Szatyn, Rzeżyca, Wilno, 

– Wołyń i Białoruś – Borysów, Bychów, Drissa, 
Hłusk, Korytnica, Kulczyny, Łojów, Mira,  

– Rzeczyca, Zelwa, 
– Podlasie i Prusy Królewskie – Białystok, Brodni-

ca, Ciechanowiec, Elbląg, Olsztyn. 
Również w okresie międzywojennym (lata 1918-1939) 

do naszego kraju dotarły dość znaczne liczby „obcych 
koni” (ale również rewindykowane – będące produkta-
mi polskiej hodowli), ponieważ [2]:  

– ze stadnin (Babolna, Radowce, Piber) byłych Au-
stro-Węgier zakupiono (w 1919 r.) 241 koni hodow-
lanych (wśród nich były pochodzące z „magnac-
kich” stadnin Podola i Wołynia), 

– Fryderyk Jurjewicz w 1919 r. odzyskał i sprowadził 
z Odessy 252 konie „xx” z byłych polskich ośrod-
ków hodowli w zaborze rosyjskim, 

–  35 000 wałachów przyznanych Polsce w Traktacie 
Wersalskim zamieniono na 100 ogierów, 10000 
klaczy oraz 10000 źrebiąt i 15 000 wałachów, 

–  w latach 1921-1929 nabyto bądź rewindykowano 
233 ogiery, w tym: 57 ogierów pełnej krwi angiel-
skiej, 114 wschodnio pruskich, 25 północno 
szwedzkich, 31 reńsko-belgijskich i 6 hanower-
skich, 

– w 1929 r. nabyto całą stadninę w Beberbeck (5 
ogierów, 64 klacze i 99 źrebiąt), umieszczając ją w 
PSK Racot (założonej w 1928 r.). 

Po II wojnie światowej Polska otrzymała około  
238 000 koni z dostaw UNRAA i blisko 138 000 z „da-
rów” USA oraz nabyła kilkaset ich tysięcy w Danii, 
Norwegii, Szwecji, Anglii, Belgii, Finlandii, Francji, Ir-
landii oraz Holandii. W oparciu o 1/3 ocalałego przed-
wojennego pogłowia koni i dostarczone „importy” Pol-
ska odbudowała swoje pogłowie do stanu 2,8 mln koni 
w 1950 r. W omawianym okresie miał również miejsce 
import stawki „francuskich angloarabów” (około 40 
klaczy i 5 ogierów ze stadniny w Pompadour oraz przy-
ległych rejonów), a później także sprowadzano nielicz-
ne stawki ardenów (najpierw francuskich, a później tyl-
ko szwedzkich) oraz pojedyncze ogiery pełnej krwi an-
gielskiej (używane zarówno w rasie macierzystej, jak i w 
hodowli półkrwi) hanowerskie, sellefrancais oraz 
„xxoo”, a także przedstawicieli innych ras koni gorąco-
krwistych i zimnokrwistych, 

Liczebność oraz rasowa przynależność, a także prze-
znaczenie (tzn. hodowlane, użytkowe bądź „hobby-
styczne”) koni sprowadzanych do Polski– po rozpoczę-
ciu przemian polityczno-gospodarczych w 1989 r. – nie 
są wystarczająco dokładnie znane (a przynajmniej nie 
są publikowane w postaci ogólnie dostępnych informa-
cji), co wyraźnie utrudnia ocenę ich faktycznego oraz 
potencjalnego wpływu na krajowe pogłowie koni.  

Omawiana sytuacja poprzedzona była – a w znaczą-
cej mierze również powodowana – niżej wymienionymi 
uwarunkowaniami i przyczynami [4]: 

 zniesieniem formalnej odrębności między sekto-
rami „hodowli terenowej” oraz „państwowej”, co 
jedynie w nader ograniczonym stopniu wpłynęło 
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na spójność ich działań oraz wpływu na całokształt 
krajowej hodowli koni, 

 „uwolnieniem” hodowli koni „ras czystych”(tzn. 
czystej krwi arabskiej oraz pełnej krwi angielskiej) 
ze stadninowego „monopolu państwowego”, 

 „masowym” powstawaniem tzw. prywatnych stad-
nin oraz różnorakich „ośrodków” eksploatacji ko-
ni,  z których znaczna część pozbawiona była ade-
kwatnych predyspozycji oraz stosownej infrastruk-
tury do prowadzenia hodowli koni i racjonalnego 
ich użytkowania, 

 daleko posuniętą liberalizacją – w ramach „wolne-
go rynku” – przepisów o handlu końmi, 

 narastającym zjawiskiem importowania do Polski 
koni (w tym głównie ogierów) „zagranicznych ras i 
typów”, które (na początku lat 90. XX w.) oparte 
było m.in. na: 
– „fetyszyzacji rodowodów” – zakładającej, że 

konie „z wybitnym pochodzeniem” są niemal 
„zobowiązane” do wydawania przynajmniej 
„podobnego sobie” potomstwa, co jest ewi-
dentnym nieporozumieniem z hodowlanego 
punktu widzenia, 

– sprowadzaniu koni za ceny adekwatne do ów-
czesnych możliwości „polskiej kieszeni”, przy 
najczęstszym pomijaniu innych aspektów fak-
tycznej oraz potencjalnej hodowlano-
użytkowej przydatności importowanego mate-
riału – ponieważ były to głównie osobniki po-
chodzące z wieloetapowego „odpadu selekcyj-
nego”, w obrębie „ras wiodących” w hodowli i 
produkcji koni sportowych. 

W kontekście wyżej podanych informacji protesty 
znacznej części środowiska hipologicznego – wobec 
nadmiernego importu tego typu koni – należy uznać za 
w pełni uzasadnione, choć nie zawsze „owocowały” one 
w pełni adekwatną „odpowiedzią” organizacyjno-
hodowlaną. 

Z głęboką satysfakcją należy odnotować ewidentną 
poprawę hodowlanej jakości ostatnio sprowadzanych 
koni oraz mrożonego nasienia renomowanych repro-
duktorów – co w efekcie powinno zaowocować postę-
pującą poprawą ogólnego stanu hodowli polskich koni 
półkrwi ras gorącokrwistych. 

Generalna odpowiedź na kwestię zawartą w posta-
wionym pytaniu oparta jest na niżej sformułowanych, 
subiektywnych, poglądach autora: 
– import nawet najznamienitszych reproduktorów 

(lub ich mrożonego nasienia) nie podniesie wyraź-
nie jakości krajowej hodowli koni półkrwi, jeśli „nie 
natrafią” one na dobre klacze-matki stadne, które – 
jak wykazuje hipologiczna praktyka hodowlana – są 
zawsze „podstawową ostoją” każdej hodowli koni. Z 
tego względu należy pozytywnie ocenić starania 
PZHK w kwestii organizowania stacjonarnych i po-
lowych sprawdzianów użytkowej przydatności kla-
czy, co zawsze (łącznie ze sprawdzaniem utylitar-
nych predyspozycji ogierów-reproduktorów) po-

winno być tylko wstępem do należycie prowadzonej 
pracy hodowlanej, a nie jej „zwieńczeniem”, 

– ponadto „nieustający import” zagranicznych repro-
duktorów-amelioratorów nie jest żadnym panaceum 
na „bolączki” krajowej hodowli koni półkrwi – po-
nieważ jedynie zwiększy już istniejącą „bioróżno-
rodność” w ich obrębie oraz ewidentnie obniży  
(i tak raczej „mocno dyskusyjną”) genetyczno-
fenotypową konsolidację poszczególnych populacji 
rasowych, 

– w moim odczuciu polskiej hodowli koni półkrwi 
potrzebna jest, przede wszystkim, nowoczesna i ra-
cjonalna praca hodowlana nad doskonaleniem każ-
dej z istniejących populacji rasowych, w ramach 
której przewidziane zostaną odpowiednio dostoso-
wane rozwiązania, włącznie z rozsądnie i właściwie 
zaplanowanym importem „obcych ras” koni. 

Z wymienionych względów uważam, że należy skie-
rować apel (mimo wszystko ani „patetyczny”, ani 
„pompatyczny”, ale chyba adekwatny do istniejącej sy-
tuacji), aby każdemu członkowi naszej polskiej spo-
łeczności hipologicznej przyświecał cel możliwie naj-
bardziej efektywnego działania na rzecz Polskiej Ho-
dowli Koni wszystkich ras i typów. 

 

3. Czy liczbowa dominacja koni zimnokrwistych 
nad gorącokrwistymi oraz prymitywnymi jest trwa-
łym zjawiskiem w polskiej hodowli koni, czy też 
„przeminie” wraz z zanikiem niektórych czynni-
ków stymulujących? 

W świetle informacji historycznych (vide wcześniej 
przytaczane opracowania) jest to pierwszy przypadek w 
dotychczasowej historii polskiej hodowli koni, ponie-
waż w wiekach wcześniejszych krajowe pogłowie skła-
dało się głównie z małych, prymitywnych „mierzynów 
włościańskich” (z reguły miernej jakości użytkowo-
pokrojowej), natomiast od początków XIX wieku ho-
dowla „dworska” i „magnacka” bazowała na koniach 
gorącokrwistych oraz na „wielorasowych” mieszańcach 
„z udziałem ich krwi”. Wspomniane, w treści tego py-
tania, czynniki stymulujące chów i hodowlę koni zim-
nokrwistych mają różną naturę, ale do podstawowych 
chyba należą: 
 znaczna masa ciała – prawie zawsze dość wyraźnie 

większa od cechującej konie gorącokrwiste – gwa-
rantująca również większą siłę pociągową w użyt-
kowaniu zaprzęgowym i ewidentną możliwość 
uzyskania znaczącej kwoty pieniężnej przy sprze-
daży na rzeź, 

 z reguły spokojny charakter oraz flegmatyczny 
temperament – zawsze ułatwiający eksploatację i 
nie wymagający nadzwyczaj wysokich kwalifikacji 
od ich użytkowników, 

 zdolność dobrego wykorzystywania znacznych ilo-
ści pasz objętościowych (soczystych oraz su-
chych), które nie zawsze możliwe są „do zbycia”,  

 swoista i nierzadko „imponująca prezencja”, do-
starczająca ich właścicielom poczucia posiadana 
czegoś „dużego” oraz „solidnego”. 
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Tabela 1. Propozycje bonitacji koni zimnokrwistych 

Dalsza egzystencja pochodzeniowego typu koni 
zimnokrwistych wydaje się być oparta na solidnych 
podstawach, ponieważ zabezpieczona jest przez nader 
liczne – jak na „polskie warunki” – stado klaczy ho-
dowlanych, wpisanych do Księgi Głównej w 2013 r., 
które w obrębie klaczy starszych stanowią około 
45,6%, natomiast wśród klaczy młodszych – 50,8% 
ogólnego stanu krajowych klaczy zarodowych wszyst-
kich ras. Jeszcze korzystniejsza sytuacja ma miejsce w 
stosunku do zimnokrwistych ogierów, których liczeb-
ność (1930 szt.) stanowi 67,8% ogółu krajowych repro-
duktorów. Ponadto wymienione reproduktory kryją 
przeciętnie 17,2 klaczy rocznie, czyli znacznie więcej 
niż ogiery śląskie (11,8 klaczy), wielkopolskie (10,1), 
małopolskie (8,7), polskie szlachetne półkrwi (7,9), 
koniki polskie (7,7), huculskie (7,2) oraz kuce i konie 
małe (3,4).  

Omawiane perspektywy są jednak szczególnie 
wzmacniane przez nader liczne pogłowie zimnokrwi-
stych źrebiąt hodowlanych – w liczbie 16 341 szt.  
w 2013 r. – które stanowiło 77,5% ogółu hodowlanych 
źrebiąt wszystkich ras krajowych. Różnice między li-
czebnością hodowlanych źrebiąt zimnokrwistych, a 
urodzonymi w obrębie innych polskich ras koni, są 
ewidentne, ponieważ w rasie polskich szlachetnych 
półkrwi jest ich tylko 1 098 szt., śląskich – 946, hucul-
skich – 662, koników polskich – 604, małopolskich – 
595, wielkopolskich – 554 oraz kuców i koni małych – 
287. 

Różnice między rasami polskich koni jeszcze bar-
dziej potęgują się w zakresie liczby źrebiąt „niehodow-
lanych”, których w obrębie zimnokrwistych było ich 
aż 10 040 w 2013 r., natomiast w obrębie kuców i koni 
małych ich liczba wynosiła 856, w polskich szlachet-
nych półkrwi – 340, śląskich – 164, wielkopolskich – 
126, małopolskich – 73, huculskich – 40 i koników pol-
skich – 30. 

Wyżej wymieniona tendencja rodzi – we mnie – 
„pytanie” o przeznaczenie zimnokrwistych źrebiąt 
„niehodowlanych”, ponieważ mam wrażenie, że ich 
zdecydowana większość zostanie sprzedana na rzeź, 
co powinno zostać należycie potraktowane, np. w po-
stulowanym „krajowym programie chowu, hodowli i 
użytkowania koni”. 

Bez głębszego rozważania problemu rzeźnego wy-
korzystywania koni należy uznać, że jest on nad wyraz 
istotny w polskich warunkach ich użytkowania (głów-
nie zimnokrwistych), przez co powinien być on w peł-
ni uwzględniany w programowaniu hodowli omawia-
nego typu pochodzeniowego. W aktualnie obowiązu-
jącym „Programie hodowli koni rasy Polski Koń Zim-
nokrwisty” problem narastającego zainteresowania 
mięsnym wykorzystywaniem koni zimnokrwistych 
(oraz jego znaczenie gospodarcze i społeczne) jest do-
strzegany, ale brakuje w nim określenia zasad postę-
powania hodowlano-organizacyjnego, które nadawa-
łyby mu co najmniej „równoprawne” znaczenie, w ze-
stawieniu z użytkowaniem zaprzęgowym. 

Z wymienionego względu w 2007 r. – w „rozważa-
niach nad pokrojem koni”, w ramach trzech artykułów 
zamieszczonych wówczas w prasie hipologicznej, 
przedstawiłem m.in. dwie propozycje „wymiernej oceny 
pokroju” (czyli przewidującej punktowanie każdej ce-
chy w skali od 1 do 10 pkt.), przy czym pierwsza doty-
czyła „roboczych koni zimnokrwistych”, natomiast 
druga – „mięsnych koni zimnokrwistych”. Przewidywa-
ły one bonitację koni zimnokrwistych według systemu, 
który należy przypomnieć, ze względu na dystans cza-
sowy, jaki już minął od jego „upublicznienia” (tab. 1). 

 
 

 

Chociażby „pobieżny rzut oka” na cechy ujmowane 
w bonitacji koni rzeźnych może wywołać prawdziwą 

Robocze” konie zimnokrwiste 

Cecha Punktacja 

Typ max. 10 pkt. 

Format budowy 
max. 10 pkt. 

(pożądany „leżący prostokąt”) 

Harmonia budowy 
max. 10 pkt. 

(„zrównoważenie” między 
partiami ciała) 

Głowa, szyja i kłoda max. 10 pkt. 

Nogi przednie max. 10 pkt. 

Nogi tylne max. 10 pkt. 

Kopyta max. 10 pkt. 

Stęp max. 10 pkt. 

Kłus max. 10 pkt. 

Ogólne wrażenie max. 10 pkt. 

„Mięsne” konie zimnokrwiste 

Cecha Punktacja 

Typ max. 10 pkt. 

Kondycja 
10 pkt.  

(maksymalnie dobra) 

Umięśnienie 
10 pkt.  

(maksymalnie rozwinięte) 

Otłuszczenie 
10 pkt.  

(na adekwatnym poziomie, 
lecz „bez przesady”) 

Szyja 
10 pkt.  

(maksymalnie umięśniona, ale 
średnio otłuszczona) 

Przód kłody 
10 pkt.  

(maksymalnie umięśniony) 

Środek kłody 
10 pkt.  

(maksymalnie umięśniony) 

Tył kłody 

10 pkt.  
(maksymalnie umięśniony– 
włącznie z nogami – do st. 

skok.) 

Głowa kłody 
10 pkt.  

(jak najmniejsza) 

Nogi przednie i tylne 
10 pkt.  

(adekwatnie „cienkokostne”) 

Źródło: opracowanie autora 
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konsternację, albowiem selekcja na ich poziom mogła-
by potencjalnie „przekształcić” polskie konie mięsne w 
„twory” zbliżone swoją morfologią do występującej u 
„belgijskiego bydła biało-błękitnego” (BBB), w obrębie 
którego sztuczna selekcja zootechniczna mocno utrwa-
liła zmutowany gen, powodujący „hypertrofię mięśnio-
wą”. 

Mimo tego, omawianą propozycję złożyłem w myśl 
zasady, że jeśli zajmujemy się „niecnym procederem” 
(zdaniem niektórych) produkcji koni rzeźnych, to po-
winniśmy działać w sposób profesjonalny – zajmując się 
głównie produkcją „koni pełnomięsnych” (o możliwie 
najwyższej wydajności rzeźnej), a nie tylko dostarcza-
niem osobników ciężkich, masywnych oraz kościstych 
(o dużych i ciężkich głowach oraz potężnych kończy-
nach, stanowiących ewidentną „stratę” w poubojowej 
tuszy końskiej). 

Ponadto, sam „przeraziłem się” losem „mięsnych” 
koni zimnokrwistych, gdyby jakieś fatum uniemożliwi-
łoby ich sprzedaż na rzeź i gdyby – poza tym – pojawiła 
się konieczność zaprzęgowego ich użytkowania, co 
chyba całkiem wyraźnie informuje o fatalnych skutkach 
ewentualnych zagrożeń dla „produktów jednostronnej 
selekcji”. 

Do – aktualnie możliwych– ewentualnych zagrożeń 
dla rzeźnego wykorzystywania koni w Polsce mogą 
(ewentualnie) należeć: 

 uznanie koni za „zwierzęta towarzyszące człowie-
kowi” – co nie tylko uniemożliwiłoby ich sprzedaż 
na rzeź, lecz również zobowiązywałoby ich właści-
cieli do zapewnienia im „godziwego dożywocia”, 

 pojawienie się – obecnie nader trudnych do prze-
widzenia – zróżnicowanych ograniczeń, „zaka-
zów”, „perturbacji wolnorynkowych” itp., zasadni-
czo ograniczających możliwości zbytu rzeźnych 
koni produkowanych w Polsce. 

 W konkluzji końcowej należy więc stwierdzić, że ak-
tualnie konie zimnokrwiste w Polsce „mają się dobrze”, 
a ich liczbowej „dominacji” nad gorącokrwistymi i pry-
mitywnymi– ale tylko w „najbliższej” przyszłości – ra-
czej nic nie zagraża. 

 

4. Czy „polskie konie szlachetne półkrwi” staną 
się rasą zdolną do produkcji wysokowyczynowych 
koni sportowych? 

Podobnie jak poprzednio, próba udzielenia odpo-
wiedzi na wyżej postawione pytanie również wymaga 
pewnego rodzaju wprowadzenia, a mianowicie: 

Omawiana populacja tworzona jest oficjalnie od  
1977 r. – w celu hodowli i produkcji koni przydatnych 
dla potrzeb wyczynowego sportu konnego (głównie 
jeździectwa) – co miało sukcesywnie zmniejszać ciągle 
powiększający się dystans między polskim jeździec-
twem wyczynowym i uprawianym w krajach rozwinię-
tych (a przy tym zdecydowanie „wiodących” w jeździec-
twie). 

Skądinąd nader słuszne założenie nawet zaowocowało 
– w swoim czasie – określonymi sukcesami hodowla-

nymi i jeździeckimi w ówczesnej „hodowli państwo-
wej”, ale zniesienie wcześniej wspominanych „obwaro-
wań” (po 1989 r.) spowodowało jej wręcz niezwykłe 
„umasowienie”, ale – w konsekwencji wspomnianej 
„masowości” – jednak „zepchnęło” ją do etapu (raczej 
bezplanowego) „międzyrasowego krzyżowania wyj-
ściowego”. 

Trzeba jednak pamiętać, że przy tworzeniu nowych 
ras zwierząt (a w tym również koni) należy odwołać się 
do klasycznych zasad genetyki populacji, które wręcz 
nakazują określony tryb postępowania, traktowany jako 
swoista „receptura”. Nie ma jednak potrzeby szczegó-
łowego jej charakteryzowania, ponieważ zespół zasad 
obowiązujących w tym zakresie został już wcześniej 
dość szczegółowo scharakteryzowany [3]. 

Należy jednak przypomnieć, że końcowym etapem 
„rasotwórczego” postępowania powinna być genetycz-
no-fenotypowa konsolidacja użytkowo-pokrojowego 
standardu nowej rasy, która pozwoli tejże rasie na prze-
trwanie „w osobistej postaci”, ponieważ cechuje się ona 
takimi atrybutami, jak: 
a) wspólne pochodzenie – z zestawu „wyjściowych 

ras”, użytych do jej tworzenia, 
b) charakterystyczny pokrój, pozwalający na jej odróż-

nienie od innych ras, 
c) wyraźnie zaznaczona i określona przydatność użyt-

kowo-eksploatacyjna, 
d) wydawanie potomstwa „podobnego do rodziców” – 

lecz zawsze przy uwzględnianiu zmian wynikają-
cych z odpowiednio ukierunkowanej selekcji po-
ziomu wybranych cech, 

e) możliwość „samodoskonalenia się” – tzn. podnosze-
nia poziomu selekcjonowanych cech pokrojowo-
użytkowych, funkcjonalnych itp. bez „dolewu ras 
obcych”, ale przy okresowo tolerowanym „wspoma-
ganiu” przez „wyjściowe rasy tworzące”. 

W konkluzji generalnej należy stwierdzić, że w od-
niesieniu do populacji „polskich koni szlachetnych pół-
krwi” możliwe jest sformułowanie niżej wymienionych 
ustaleń: 
1) Wydaje się, że tworzenie „autentycznej rasy” (czyli 

w pełni odpowiadającej klasycznym wymogom ge-
netyczno-populacyjnym) z omawianej populacji ko-
ni nie jest – w aktualnych hodowlano-
organizacyjnych warunkach naszego kraju – ani 
możliwe, ani konieczne, ponieważ: 
– dotychczasowy (blisko 40-letni) okres hodowli w 

Polsce koni „szlachetnych półkrwi” nie przekształ-
cił ich w nową populację rasową, która w pełni od-
powiadałyby wcześniej określonym wymogom; 

– w podobnym okresie w wielu krajach rozwiniętych 
wytworzono „nowe rasy” koni wierzchowych (np. 
w Holandii, Francji, Belgii) lub przekształcono 
(np. w Niemczech) populacje koni półkrwi (po-
czątkowo wszechstronnie użytkowych, lekko-
zaprzęgowych, a nawet pospieszno-roboczych) w 
kierunku szeroko pojętego użytkowania wierz-
chowego, co uczyniło je „wiodącymi” w hodowli i 
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produkcji tego typu koni. Niemniej jednak powyż-
sze stwierdzenie jeszcze niczego nie wyjaśnia, al-
bowiem brak jest ewidentnych podstaw do ade-
kwatnego porównywania wymienionych państw z 
możliwościami naszego kraju, dysponującego 
znacznie mniejszym potencjałem ekonomicznym, 
organizacyjnym i hodowlanym; 

– ponadto należy stwierdzić, że „rasowa przynależ-
ność” gorącokrwistych koni półkrwi jest aktualnie 
pojęciem zdecydowanie bardziej „umownym”, niż 
faktycznym (co jest ogólnie wiadome), natomiast 
w ich hodowli i produkcji „materiału użytkowego” 
coraz szerszego znaczenia nabiera uporczywe „po-
szukiwanie” szczególnie udanych połączeń między 
ustalonymi „liniami krwi”, wyróżniającymi się 
swoją przydatnością dla potrzeb wyczynowego 
sportu konnego (głównie jeździeckiego); 

– z wyżej podanych względów należy „mierzyć siły 
na zamiary”, przez co warunkiem sine qua non 
wydaje się być koncentracja uwagi na prowadze-
niu racjonalnej oraz nowoczesnej pracy hodowla-
nej, z uwzględnieniem wszystkich jej etapów; 

– w sytuacji ewentualnych „niedostatków” w jej re-
alizacji, należy raczej robić to, „co innym już wy-
chodzi”, niż szukać „własnych rozwiązań” – czyli 
zwrócić szczególną uwagę na problem „hodowli na 
linię” – dbając o możliwie największe spokrewnie-
nie z wyróżniającym się jej założycielem, ale przy 
ciągłym kontrolowaniu natężenia inbredu (czyli 
„chowu wsobnego”).  

2) W sytuacji spełnienia podstawowych warunków ho-
dowlano-organizacyjnych w stosunku do omawianej 
populacji, wyrażam znaczną dozę optymizmu co do 
wypełniania przez nią roli dostarczyciela „rodzi-
mych” wyczynowych koni sportowych. 

3) Po raz kolejny wyrażam przekonanie o szczególnej 
roli, jaką mógłby spełniać (w tym zakresie) specjal-
nie przygotowany „program hodowli i produkcji 
koni sportowych”, o którego opracowanie apeluję 
już od kilkunastu lat. 
 

5. Pytania „końcowe” – skierowane do wszyst-
kich, autentycznie zainteresowanych hodowlą ko-
ni w Polsce – na które powinna być udzielona ade-
kwatna odpowiedź: 

1) Czy nie jesteśmy zbytnio (oraz „zazdrośnie”) zapa-
trzeni w sukcesy krajów aktualnie „wiodących” w 
hodowli i produkcji koni przydatnych do wysokie-
go wyczynu w sporcie konnym (głównie w jeź-
dziectwie)? 

2) Czy – chcąc im dorównać – „przypadkiem” nie sto-
sujemy „drogi na skróty”, która – jako taka – rów-
nież powinna być należycie (a może „jeszcze bar-
dziej”) rozpoznana? 

3) Dlaczego „uporczywie” wymagamy, aby polskie 
konie sportowe były (przynajmniej) równie „do-
bre” jak pochodzące z „wiodących” populacji za-
granicznych? Przecież – tak naprawdę – krajowe 
ogiery, przewidziane do spełniania roli reproduk-

torów, są poddawane ukierunkowanemu trenin-
gowi wierzchowemu dopiero od 1997 r., a wcze-
śniej przechodziły nadzwyczaj długo trwający (aż 
11-miesięczny) trening „wszechstronny”. Chociaż-
by z wymienionego względu jest to jednak „ocze-
kiwanie” całkowicie – moim zdaniem – nieuzasad-
nione, ponieważ we wspomnianych „krajach wio-
dących” przekształcanie „wszechstronnych”(a na-
wet „pospieszno-roboczych”) ras i typów koni w 
„kierunku wierzchowym” (lub tworzenie „no-
wych”) rozpoczęto już na początku lat 60. XX wie-
ku (a nawet nieco wcześniej). 

4) Co leży u podstaw poglądów – niekiedy wyraża-
nych przez pewnych „opiniodawców” – że nasze 
wcześniejsze „konne przewagi” nad innymi nacja-
mi (nawet militarne – które są ewidentną prawdą 
historyczną – z minionych epok świetności)są je-
dynie „zbiorem mitów”, zupełnie „nieprzystają-
cym” do realiów współczesności? 

5) Czy tego typu poglądy nie naruszają naszej świa-
domości narodowej? 

6) Czy „obiegowe” twierdzenia o (historycznie utrwa-
lonym) „zamiłowaniu Polaków do koni” dadzą się 
obecnie potwierdzić, a jeśli tak – to w jakich 
aspektach oraz w jakim zakresie? 

W konkluzji końcowej chcę zapewnić, że poczynione 
„rozważania” uczyniłem jedynie w przekonaniu, że (być 
może) przyczynią się one do ewentualnej dyskusji nad 
przyszłością hodowli koni w Polsce. 
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Tabela 1. Ranking FEI z 1.05.2014 r. trzech dyscyplin olimpijskich 

 
 
Henryk Geringer de Oedenberg  
 

Stan obecny i perspektywy rozwoju sportu konnego  

w Polsce 
 

 

 
Sporty konne zostały w roku 2013 zaliczone przez Mini-
sterstwo Sportu i Turystyki do III grupy pod względem 
finansowania, w żargonie działaczy sportowych nazy-
wanej “sportów nieistotnych”. Wynikało to z liczby 
zdobytych medali na najważniejszych imprezach spor-
towych – Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świa-
ta i Mistrzostwach Europy. Z dyscyplin olimpijskich w 
ostatnim dwudziestoleciu najlepsze wyniki osiągnęli 
polscy ujeżdżeniowcy: Anna Bienias zajęła 23 miejsce 
na Igrzyskach Jeździeckich (Mistrzostwach Świata) w 
Rymie, Małgorzata Morsztyn była 11 w finale Pucharu 
Świata w roku 2001, Michał Rapcewicz był 17 w Igrzy-
skach Olimpijskich w Hong Kongu w roku 2008.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perłą w koronie polskich sportów konnych na are-
nie międzynarodowej są polscy powożący, którzy w 
nieolimpijskiej dyscyplinie powożenia zdobyli kilka-
naście medali w klasyfikacji indywidualnej i zespoło-
wej, w zaprzęgach jedno-, dwu- i czterokonnych.  

Przykład Bartłomieja Kwiatka z SSO w Książu, 
który czterokrotnie wygrał ranking Międzynarodowej 
Federacji Jeździeckiej (FEI) w zaprzęgach jednokon-
nych jest chwalebną ilustracją wysokiego, światowe-
go poziomu tej dyscypliny w Polsce. Nie przekłada 
się to niestety, z powodów wymienionych wyżej, na 
nakłady finansowe przeznaczone na rozwój sportów 
konnych. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kraj 
Skoki Ujeżdżenie WKKW 

1 setka razem 1 setka 1 setka razem 1 setka 

AUS 1 65 2 54 15 263 

AUT - 48 5 23 - 35 

BEL 6 135 3 11 2 91 

BRA 4 58 - 8 1 33 

CAN 3 77 5 23 3 76 

CZE - 12 - 2 - 25 

DEN - 37 9 30 - 29 

ESP 1 65 1 39 - 36 

FRA 9 256 3 42 9 337 

GBR 11 104 7 35 17 735 

GER 12 212 21 88 10 353 

HUN - 15 - 5 - 15 

IRL 9 69 - 5 5 162 

ITA 4 139 2 14 2 122 

NED 8 124 12 45 3 76 

NOR - 42 2 6 - 12 

POL -, 1, 2, 4, 1 42 1, -,2 , -, 2 13 -, 2, 3, 2, 51 

RUS - 45 2 39 - 59 

SUI 7 92 2 14 - 50 

SWE 4 55 10 37 5 73 

USA 11 138 9 69 13 443 

RAZEM  2 461  724  3 517 

Źródło: www.fei.org 
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Tabela 2. Liczba zawodników i liczba zdobytych licencji w Polsce w poszczególnych dyscyplinach i kategoriach 
wiekowych 

Tabela 3. Klasy mistrzowskie międzynarodowe i mi-
strzowskie czołowych polskich zawodników pięciu dys-
cyplin przyznane przez PZJ i ich miejsca w rankingu FEI 

 
 
 

 
Ranking FEI z 1.05.2014 r. trzech dyscyplin olimpij-

skich, z wyszczególnieniem liczby zawodników po-
szczególnych państw sklasyfikowanych w pierwszej 
„setce” przedstawiono w tabeli 1. W dyscyplinie ujeż-
dżenia najwięcej wysoko sklasyfikowanych zawodni-
ków pochodzi z Niemiec (21), Holandii (12), Szwecji 
(10) oraz Danii i USA po 9 zawodników. Spośród 13 
polskich ujeżdżeniowców, jedną amazonkę sklasyfi-
kowano w pierwszej setce, dwie w trzeciej i dwie w 
piątej setce wszystkich sklasyfikowanych, na 724 za-
wodników w rankingu. 

W dyscyplinie skoków przez przeszkody również 
jeźdźcy niemieccy dominują – 12 w pierwszej setce, 
następnie Brytyjczycy i Amerykanie po 11, dalej Fran-
cuzi i Irlandczycy po 9. Z polskich zawodników jeden 
sklasyfikowany jest pod koniec drugiej setki, dwóch w 
trzeciej setce, czterech w czwartej i jeden w piątej set-
ce wśród 2 461 sklasyfikowanych. 

 
 
 

 
W WKKW najwięcej sklasyfikowano Brytyjczyków – 

17, dalej Australijczyków – 15, następnie 13 Amerykanów 
i 10 Niemców. Z polskich zawodników dwóch znalazło 
się w drugiej setce, trzech w trzeciej i kolejnych dwóch 
w czwartej setce spośród 3517 zawodników.  

W rankingu FEI zaprzęgów jednokonnych w roku 
2013, na 71 sklasyfikowanych, pierwsze miejsce zajął 
Bartłomiej Kwiatek, 21. jego siostra Weronika i 43. Ali-
cja Chodkiewicz. W rankingu zaprzęgów dwukon-
nych, na 101 sklasyfikowanych, Adrian Kostrzewa zajął 
2. miejsce, Waldemar Kaczmarek 10., Bartłomiej Kwia-
tek 31., Jacek Kozłowski 43. i Marek Baryłko 98.  

Liczbę zawodników i liczbę zdobytych licencji w Pol-
sce przedstawiono w tabeli 2. Wynika z niej, że Polski 
Związek Jeździecki (PZJ) w dyscyplinie ujeżdżenia wy-
stawił 1508 licencji, skoków przez przeszkody – 2 581 
licencji, WKKW – 773 licencji, powożenia – 58 licencji, 
woltyżerki jedną, a w rajdach długodystansowych – 19. 

Przyznane przez PZJ klasy mistrzowskie międzyna-
rodowe i mistrzowskie czołowych polskich zawodni-
ków pięciu dyscyplin i ich miejsca w rankingu FEI 
przedstawiono w tabeli 3. Najlepiej wypadają polscy 

powożący, zawodnicy pozostałych dyscyplin zaj-
mują odległe miejsca. 

Chcąc przedstawić wyniki polskich jeźdźców na 
tle międzynarodowym porównajmy ich wyniki z 
czołówką rankingu FEI dyscypliny skoków przez 
przeszkody – dyscypliny najpopularniejszej spośród 
sportów konnych w Polsce (tab. 4). Troje najlep-
szych polskich zawodników zajmujących miejsca 
190, 359 i 446 zdobyło odpowiednio 585 pkt,  285 pkt 
i  215 pkt rankingowych, przy liczbie analizowanych 
startów: 25, 6 i 12. Średnio na jeden analizowany 
start przypada odpowiednio 23,4 pkt, 44,2 pkt i 17,9 
pkt. Lider światowego rankingu zdobył 3162 pkt w 
88 startach, kolejny 2830 pkt w 86 startach i następ-
ny 2710 pkt w 73 startach. Daje to przeciętną odpo-
wiednio 35,9 pkt, 32,9 pkt i 37,1 pkt na start. Można 
przyjąć, że czołowi zawodnicy  są klasyfikowani na 
podstawie od 50 do 110 startów. 

Kategoria 
Ujeżdżenie (A) 

Skoki przez prze-
szkody (B) 

WKKW (C) Powożenie (D) 
Wolty-
żerka 

(E) 

Rajdy 
(F) 

a b a b a b a b B B 

Junior 263 111 381 188 132 49 - - - 2 

Junior młodszy 220 92 306 149 124 57 - - - 2 

Młodzik 29 13 40 21 6 2 - - - - 

Młody jeździec 128 50 196 96 67 29 1 1 1 1 

Senior 439 157 796 408 245 62 29 27 - 14 

RAZEM 1 079 429 1 719 862 574 199 30 28 1 19 

Źródło: www.pzj.pl     

Klasy A B C E D G 

Kadra A Senior 2 6 5 3 3+4 3 

Kadra A Młodzie-
żowa 

- 3 4 - 3 2 

Kadra A Junior 2 4 4 - - - 

Kadra A Junior  
młodszy 

5 2 1 - - - 

Kadra B Senior 10 9 3 - - 2 

Kadra B Młodzie-
żowa 

2 6 5 - - 1 

Kadra B Junior 1 6 3 6 - - 

Kadra A Junior  
młodszy 

2 2 - 1 - - 

Kadra B Kuce 4 4 - 1 - - 

Źródło: www.pzj.pl 
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Tabela 4. Ranking FEI dyscypliny skoków przez przeszkody 1.05.2014 r.   Ta prosta analiza pokazuje podsta-
wową przyczynę niesatysfakcjo-
nującej nas pozycji polskich jeźdź-
ców. Dlaczego tak jest? Nasi jeźdźcy 
mają mało, za mało koni o odpowied-
niej klasie. Dlaczego? Gdyż doprowa-
dzenie konia do najwyższego, świa-
towego poziomu wymaga wielolet-
niego, racjonalnego treningu, odpo-
wiedniej polityki startowej, zaplecza 
technicznego i odnowy biologicznej 
zarówno dla koni jak i jeźdźców. Rze-
czą podstawową jest oczywiście wy-
bór odpowiedniego konia o przymio-
tach pozwalających uzyskać zamie-
rzone cele. Równolegle system szko-
lenia zawodników poszczególnych 
dyscyplin wymaga odpowiednich 
programów, ich realizacji w zależno-
ści od możliwości technicznych i fi-
nansowych. 

Zależą one oczywiście od wielu 
czynników. Odruchowo oczy kierują 
się na Polski Związek Jeździecki. W 
dokumencie sygnowanym przez wi-
ceprezesa Zarządu PZJ Rafała Waw-
rzyniaka z grudnia 2013 roku czytamy, 
że obecny Zarząd PZJ przyjął misję 
wprowadzenia niezbędnych zmian w 
najważniejszych obszarach aktywno-
ści. Wynika z niej, że to PZJ powinien 
wziąć odpowiedzialność za rozwój 
jeździectwa i rynku jeździeckiego w 
Polsce. Jesienią 2013 roku opracowano 
strategię rozwoju, która została zaak-
ceptowana przez radę Związku. Nowy 
model organizacyjno–biznesowy 
Związku wprowadza nowe grupy ce-
lowe oraz nowe kanały komunikacji. 
Prócz dotychczasowych grup celo-
wych Związku, jakimi byli zawodnicy, 
trenerzy, Ministerstwo Sportu i Tury-
styki, kluby, ośrodki jeździeckie, or-
ganizatorzy zawodów, hodowcy, roz-
szerzono listę o jeźdźców amatorów, 
właścicieli koni i biznes. 

Poważne działania sponsoringowe 
wymagają wykreowania i utrzymania 
w dłuższej perspektywie czasowej 
profesjonalnych relacji z biznesem 
pozajeździeckim oraz mediami. Ana-
liza SWOT wykonana na zlecenie 
Związku pozwoliła na wskazanie pod-
stawowych czynników określających 
działania PZJ (tabela 5). 

 
 
 

Zajęte 
miejsce 

Poprzednio 
zajmowane 

miejsce 
Zawodnik Kraj Pkt. 

Liczba  
startów 

1 1 Scott Brash   GBR 3 162 88 

2 2 Ben Maher  GBR 2 830 86 

3 3 Ludger Beerbaum   GER 2 710 73 

4 4 Marcus Ehning   GER 2 625 96 

5 5 Steve Guerdat   SUI 2 483 85 

6 8 Kevin Staut FRA 2 443 110 

7 6 Kent Farrington USA 2 418 88 

8 7 Elizabeth Madden USA 2 416 94 

9 9 Patrice Delaveau FRA 2 395 65 

10 10 Daniel Deusser GER 2 248 103 

11 11 Luciana Diniz POR 2 240 66 

12 12 Christian Ahlmann GER 2 235 69 

13 14 Yves Bost Roger   FRA 2 195 82 

14 16 Simon Delestre FRA 2 090 87 

15 15 Rolf-Göran Bengtsson SWE 2 058 69 

16 16 Maikel Vleuten van der  NED 2 055 85 

17 12 Gerco Schröder NED 2 035 67 

18 21 Penelope Leprevost FRA 2 020 91 

19 19 Pius Schwizer SUI 1 965 103 

20 18 Ward Mclain  USA 1 936 89 

21 21 Laura Kraut USA 1 925 80 

22 26 Gregory Wathelet BEL 1 920 81 

23 27 Hans-Dieter Dreher GER 1 908 79 

23 20 Edwina Tops-Alexander AUS 1 908 99 

25 25 Reed Kessler USA 1 890 74 

26 24 Harrie Smolders NED 1 873 82 

27 29 Emanuele Gaudiano ITA 1 763 73 

28 28 Swail Conor  IRL 1 760 51 

29 21 Doda de Miranda  BRA 1 755 64 

30 37 Michael Whitaker  GBR 1 753 62 

31 31 Denis Lynch  IRL 1 748 70 

32 30 Janika Sprunger SUI 1 745 58 

33 32 Cassio Rivetti UKR 1 735 57 

34 34 Katharina Offel UKR 1 710 74 

35 33 Shane Breen IRL 1 665 65 

36 42 Nicola Philippaerts BEL 1 655 81 

37 35 Michaels-Beerbaum Meredith  GER 1 650 52 

38 45 Henrik von Eckermann   SWE 1 643 58 

39 37 Gert Jan Bruggink   NED 1 610 62 

40 46 Pieter Devos  BEL 1 605 75 

40 36 Jur Vrieling   NED 1 605 73 

42 43 Sergio Alvarez Moya   ESP 1 580 38 

43 40 Marc Houtzager   NED 1 573 52 

44 39 John Whitaker  GBR 1 555 53 

45 47 Eric Lamaze   CAN 1 520 62 

46 65 Marco Kutscher   GER 1 510 47 

47 49 Tiffany Foster CAN 1 505 57 

48 44 Brianne Goutal USA 1 500 60 

49 52 Lauren Hough USA 1 488 64 

50 48 Jeroen Dubbeldam NED 1 485 49 

190 197 Jarosław Skrzyczyński POL 585 25 

359 397 Aleksandra Lusina POL 285 6 

446 461 Marek Lewicki POL 215 12 

Źródło: www.fei.org 
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https://data.fei.org/Ranking/RankingResult.aspx?p=BB96CF860510EE7579BC351DA950AE2BCE525BC6687E99958A431CF90EA9E1055ECA007D4948EADA1F87CC1C6E6CDD44EA4FD096925055A004C3B5E15E1D88B4
https://data.fei.org/Person/Performance.aspx?p=F103EABF4C13B8044289F02227E2394B
https://data.fei.org/Ranking/RankingResult.aspx?p=1231BE3FB1CB66185C1DE4D9658BE823CF65BFCAEFAE48BE2F3437840BD1423995C1666C31460F398ECEF16CFB77F5454998AFF73312A6C4AC7FCFDDE37629CE
https://data.fei.org/Person/Performance.aspx?p=A5F6D94C639432C2106D38B379631A0
https://data.fei.org/Ranking/RankingResult.aspx?p=22C717AB3C0333CE080EE6C16B8A7F2215519344EFB5705A7A5905AD19A76271AE454B716271AD52D0E2854E60AC7627AA82A30F63B53814ED5419529AA82588
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Tabela 5. Analiza SWOT Polskiego Związku Jeździeckiego  
 

 
 
 

Silne strony PZJ Słabe strony PZJ 

Sport 
Pozycja sportowa 
Profesjonalizm  
(zawodowi jeźdźcy, trene-
rzy) 
 
Organizacja 
Struktura – kultura – de-
mokracja 
Rozwój (wola rozwoju śro-
dowiska) 
Ludzie 
Infrastruktura 
Duża liczba imprez i zawo-
dów 
Nowy Pro-Rozwojowy 
Zarząd 

Kapitał > producent > marke-
ting > media 
Niesamowita widowiskowość 
Tradycje 
Ikony – Służewiec i Janów 
 
Model biznesowy 
Pozycja biznesowa – brak kon-
kurencji  
w prowadzeniu dyscypliny jeź-
dziectwo – uwarunkowania 
prawne 

Sport 
Szkolenie (wyniki) zasady pracy – 
niski poziom szkolenia, bariery 
dostępu 
Niska liczba dobrych szkoleniow-
ców 
Licencje 
Dzieci – brak koncepcji 
Stosunkowo mała baza jeźdźców 
Słaba hodowla i jeszcze słabsza 
selekcja koni 
Kadra sędziowska 
 
Organizacja 
Brak strategii rozwoju – KIM 
CHCEMY BYĆ 
Brak zdefiniowanej koncepcji 
wobec sportu 
masowego 
Duch starego PZJ wszechobecny 
PZJ – WZJ – Kluby i ośrodki 
Słabe zarządzanie finansowe, 
nieumiejętność zarządzania i 
rozwoju poprzez finanse 
Słabe zarządzanie 
Brak współpracy środowiska dla 
wspólnego dobra 
Komunikacja wewnętrzna 
Zmienność, brak stabilizacji 
Niekompetencja ludzi 

Kapitał > producent > marke-
ting > media 
Brak produktu, marki, komuni-
kacji, 
Brak jakiejkolwiek koncepcji 
rozwoju 
Słabość widowiska podczas 
zawodów 
Nieumiejętność stworzenia 
święta jeździeckiego 
Media – brak jeździectwa w 
mediach 
Hermetyczność środowiska 
Ultra tradycyjny wizerunek 
Związku  
i jeździectwa 
 
Model biznesowy 
Oferta dla biznesu – brak! 
Brak profesjonalnego zarzą-
dzania 
Dramatycznie słaby wizerunek 
Związku  
i środowiska 
 

Szanse Zagrożenia 

Sport 
Rozwój talentów 
Certyfikacja i rekomenda-
cje 
Trenerzy 
Wiedza ze świata 
Konie 
 
 
 
 
 
Organizacja 
Platformy (programy) De-
dykowane Projekty 
Zespoły zadaniowe 
Fachowcy ds. sukcesów i 
wygenerowania energii 
Ośrodki kompetencji 
Zmiana Prezesa i Zarządu 
Unikalne ośrodki i lokaliza-
cja rynku polskiego 

Kapitał > producent > marke-
ting > media 
Polska hippika – 300 tys. ludzi, 
którzy czasem wsiadają na 
konia 
Konie w sercu 
Rozwój sportu masowego 
Moda na zdrowie, tężyznę, 
kontakt z naturą 
Medialność zawodów – poja-
wiają się powoli 
Elitarność 
Rozwój dziecka / propozycja 
dla rodzica 
Różne możliwości wykorzysta-
nia konia 
 
Model biznesowy 
Source of business /model 
biznesowy 
Poszukiwanie źródeł finanso-
wania 
Finansowanie 
Partnerzy/ sponsorzy 
Revenue management 
Polski hipodrom 
 

Sport 
Brak kompetentnych szkole-
niowców 
Brak działań związanych z sys-
temem Szkolenia 
Bariera dostępności do profesjo-
nalnych szkoleń 
 
Organizacja 
Koszty/ haracze 
Pasywność – problemy odłożone 
w czasie 
Masowość może oznaczać utratę 
jakości 
Zmiana przepisów zmieniająca 
radykalnie sytuację 
Niestabilność przepisów 

Kapitał > producent > marke-
ting > media 
Założenie konkurencyjnego 
związku „towarzyskiego”, nie-
jako „poza ustawą”,  
z celami czysto społecznymi i 
biznesowymi  
a niesportowymi 
Logistyka – nieobecność w 
centrum miast 
 
Model biznesowy 
Strukturalna nieopłacalność 
jeździectwa 
Brak podjęcia działań marke-
tingowych 
Mała pomoc państwa 
 

Źródło: www.pzj.pl    
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Należy podkreślić, że PZJ zamierza wspierać wybrane 
szkolenia, w tym np. konsultacje szkoleniowe – „kliniki” 
dla poszczególnych grup docelowych, m.in. Uniwersytet 
Jeździecki, Fundacja Horse Sport itp. Szczególną troską 
PZJ planuje objąć program RioPlus, czyli indywidualne 
programy szkoleniowe zawodników i trenerów, w szcze-
gólności szkolenia członków kadry narodowej we 
wszystkich kategoriach wiekowych. Zamierza powołać 
komitet – sztab olimpijski, czyli zespół, który stworzy 
warunki finansowe, organizacyjno-szkoleniowe i me-
dialne dla przygotowania startu polskich zawodników na 
olimpiadach 2016 i 2020. Planuje się weryfikacje zasad 
zarządzania konkurencjami – dyscyplinami jeździeckimi, 
oraz rozwinięcie koncepcji połączenia szkolenia PZJ i 
systemu jeździectwa amatorskiego. Z drugiej strony pla-

nuje się rozwój programów „ochrony i wsparcia” 
talentów. Wreszcie zabezpieczenie interesów 
zawodników, właścicieli koni i PZJ w procesie 
szkolenia konia. 

W zakończeniu warto podać wartości użyt-
kowe koni startujących w Mistrzostwach Polski 
Seniorów i MPMK pod polskimi jeźdźcami w 
latach 2005-2012. Zestawienie rasowe pokazuje, 
że konie polskiej hodowli ilościowo przeważają, 
choć najwyższe indywidualne wartości osiągnę-
ły konie hodowli zagranicznej (tabela 6). Przej-
ście z przewagi ilościowej w jakościową jest 
szansą dla polskiej hodowli i polskich hodow-
ców. Ewentualny sukces zależeć będzie od ra-
cjonalnej współpracy Polskiego Związku Ho-
dowców Koni, PZJ, zawodników, trenerów i 
działaczy jeździeckich. 
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Rasa 
Suma  

punktów 

Liczba 
koni 

Średnia liczba 
punktów/konia 

Odchylenie 
standardowe 

Sp 61 063,5 1064 57,4 58,2 

m 11 576,0 173 66,9 55,7 

ukr. półkrew 330,0 3 110,0 79,4 

Thur 470,0 5 94,0 80,5 

Wlkp 9 396,0 182 51,6 58,7 

XX 1 686,0 30 56,2 53,8 

Han 3 325,0 33 100,8 123,4 

Old 1 535,0 38 40,4 78,8 

westf 630,0 19 33,2 48,2 

KWPN 6 740,0 68 99,1 127,4 

Hol 4 443,0 64 69,4 110,9 

Ish 118,0 4 29,5 39,0 

Bwp 310,0 12 25,8 55,3 

brand 70,0 5 14,0 5,5 

sf 575,0 9 63,9 92,9 

Z 45,0 5 9,0 7,4 

Awb 110,0 2 55,0 63,6 

Swb 180,0 3 60,0 86,6 

saks. 35,0 3 11,7 2,9 

typ szlach. 10,0 1 10,0 0 

uwb 10,0 1 10,0 0 

trak. 1 510,0 21 71,9 60,6 

śl 758,0 12 63,2 44,1 

baw 140,0 1 140,0 0 

dwb 200,0 3 66,7 11,5 

si 136,0 1 136,0 0 

słow. gor. 0 1 0 0 

kuc 5,0 1 5,0 0 

xo (fr) 65,0 2 32,5 46,0 

niem. wierzch. 10,0 1 10,0 0 

zweibr 10,0 1 10,0 0 

Razem 105 491,5 1 768 59,67 63,51 

Źródło:  Geringer i wsp. 2014 

Tabela 6. Suma uzyskanych punktów, liczba koni oraz średnia 
liczba uzyskanych punktów przez konie poszczególnych ras w 
MPS i MPMK w skokach przez przeszkody, ujeżdżeniu  
i WKKW w latach 2005-2012 
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Fot. 1. Miniaturowy kuc i koń gigant rasy Shire 
Źródło: http://www.coleslawoviny.estranky.cz/clanky/ 

konici/nejvetsi-kun-sveta.html  

Fot. 2. Inseminacja klaczy nasieniem mrożonym  
w dużych słomkach 

Źródło: materiały autora  

 
 
Marian Tischner  
 

Osiągnięcia w rozrodzie koni – bariery i nadzieje 
 
 
 
Wprowadzenie 

 

Od czasu udomowienia koni, co miało miejsce około 
5,5 tys. lat temu, i zanim poznano prawa genetyki i 
dziedziczenia, człowiek tworzy konia na swój wyduma-
ny obraz. Od wieków do kojarzenia koni dobierano 
osobniki kierując się umaszczeniem, masą ciała, użyt-
kowością, itp. W ten sposób z prymitywnego konia 
Equus Ferus wymodelowano Equus Caballus o 64 
chromosomach – dwóch mniej niż u jego dzikiego 
przodka. Tradycyjne metody rozrodu koni przynosiły 
efekty hodowlane bardzo wolno, ale i tak przez dzie-
siątki lat wytworzono liczne rasy, które często różnią 
się drastycznie między sobą (fot. 1). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Inseminacja 

 

Postęp hodowlany został przyspieszony, gdy zaczęto 
stosować biotechnologiczne metody rozrodu. Pod ko-
niec XIX wieku zapoczątkowano sztuczne unasienianie. 
Początkowo inseminację wprowadzono celem zwalcza-
nia chorób wenerycznych, głównie zarazy stadniczej 
koni, a dopiero później dla celów hodowlanych. Prze-
łomowe znaczenie miały prace rosyjskiego biologa  
I. I. Iwanowa, który w 1903 r. zorganizował pierwszą 
stację sztucznego unasieniania klaczy. Przez wiele lat 
stacja ta stanowiła wzór dla organizacji unasieniania 
innych gatunków zwierząt. 

Obecnie unasiennianie cieszy się dużym zaintereso-
waniem wśród hodowców koni na całym świecie. Po-
zwala m.in. na łatwiejszy dostęp do wybitnych repro-
duktorów, przyspiesza postęp hodowlany, zapobiega  

 
 
 
 

roznoszeniu chorób zakaźnych, itp. Tę metodę rozrodu 
zaakceptowały prawie wszystkie związki hodowlane. 
Wyjątek stanowi jedynie towarzystwo pełnej krwi an-
gielskiej (The Jockey Club), miniaturowych koni (Ame-
rican Miniature Horse Association) i kuców walijskich 
(Welsh Pony Society of America) oraz koni ras zacho-
wawczych, które nie wpisują źrebiąt urodzonych po 
inseminacji do ksiąg hodowlanych. 

 

Konserwacja nasienia 

 

Przypadkowe odkrycie glicerolu, jako krioprotekto-
ra dla plemników, którego dokonał w 1949 r. C. Polge 
w Cambridge, spowodowało rewolucję w hodowli 
zwierząt. Dzięki tej metodzie można nasienie prze-
chowywać nieograniczony czas, tworzyć banki nasie-
nia, wykorzystując go nawet po śmierci reprodukto-
rów. Obecnie prawie 100% krów jest unasienianych 
nasieniem mrożonym, a na światową listę tzw. milio-
nerów wpisanych jest około 15 buhajów, spośród któ-
rych każdy jest ojcem co najmniej miliona cieląt.  

Nasienie ogierów okazało się jednak bardziej wrażli-
we na proces zamrażania-rozmrażania. Pomimo licz-
nych badań wyniki zaźrebień po inseminacji nasieniem 
mrożonym w ciekłym azocie w temperaturze -196

0
C są 

nadal nierówne i niezadowalające. Dlatego klacze in-
seminowane są głównie nasieniem płynnym przecho-
wywanym do 12 godzin, w temperaturze 17

0
C lub prze-

chowywanym przez 2-3 dni w temp. 4
0
C (fot. 2).  
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Ryc. 1. Powstawanie płci 

Źródło: M. Tischner 2010 

Ryc. 2. Rozdział plemników na frakcję żeńską i męską 
przy użyciu cystometrii przepływowej 

Źródło: www.sexingtechnologies 

Ryc. 3. Transplantacja zarodków u koni 

Źródło: opracowanie autora 

• zarodek 

dawczyni         biorczyni 

Obecnie, tak jak dawniej, z jednego ejakulatu ogie-
ra sporządza się 6-12 dawek inseminacyjnych. Dla po-
równania z jednego ejakulatu buhaja uzyskać można 
się około 600 dawek. 

 

Regulacja płci poprzez rozdzielanie plemni-
ków X i Y 

 

Hodowcy koni często marzą, aby rodziło się więcej 
klaczek niż ogierków. Być może ich marzenia będą 
wkrótce spełnione? W latach osiemdziesiątych zaryso-
wała się bowiem praktyczna możliwość regulacji płci u 
zwierząt i ludzi poprzez sortowanie plemników przy 
użyciu cytometrii przepływowej. Przyczyniło się do te-
go wiele wcześniejszych odkryć i postęp w technikach 
badawczych. Wykazano, m.in. że za płeć urodzonego 
potomstwa odpowiedzialne są chromosomy płciowe 
znajdujące się w plemnikach, i że 50% plemników za-
wiera chromosom żeński X, a pozostałe 50% chromo-
som męski Y. Natomiast w komórce  jajowej znajduje 
się zawsze jeden żeński chromosom X. Jeżeli komórkę 
jajową zapłodni plemnik z chromosomem X, to po-
wstanie zygota z dwoma chromosomami XX (jeden od 
matki i drugi od ojca) i rozwinie się płód żeński. Nato-
miast w przypadku, gdy komórkę jajową zapłodni 
plemnik z chromosomem Y, to powstanie zygota z parą 
chromosomów XY i rozwinie się płód męski (ryc. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Późniejsze badania wykazały, że chromosom Y 

(męski) jest nieco mniejszy od chromosomu X (żeń-
ski). W plemnikach ogiera z chromosomem Y znajdu-
je się około 3,7% mniej DNA w porównaniu do plem-
ników z chromosomem X. Pomimo, że różnice te są 
bardzo małe, to jednak podjęto próby segregacji 
plemników na lżejsze Y i cięższe X (ryc. 2). 

 Dzisiaj korzystanie z nasienia seksowanego w ho-
dowli bydła jest już rzeczywistością. Natomiast prak-
tyczne wykorzystanie nasienia seksowanego w hodow-
li koni napotyka na wiele barier. Skomplikowana pro-
cedura sortowania powodująca osłabienie żywotności 
plemników i obniżenie płodności powodują, że tylko 
w sporadycznych przypadkach hodowcy decydują się 
na inseminację klaczy nasieniem seksowanym. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transplantacja zarodków 

 

Transplantacja zarodków polega na pobraniu za-
rodka od klaczy zwanej dawczynią i wprowadzeniu go 
do macicy klaczy biorczyni (ryc. 3). Klacz biorczymi 
pełni rolę matki zastępczej i ma za zadanie urodzić i 
odchować źrebię klaczy dawczyni. Natomiast klacz 
dawczyni może zostać ponownie zaźrebiona w na-
stępnym cyklu i urodzić swoje źrebię lub może być 
wykorzystana jako dawczyni kolejnych zarodków. 
Większość towarzystw hodowlanych koni zaakcepto-
wało już tę metodę rozrodu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Od wybranych klaczy dawczyń pozyskuje się w jed-

nym cyklu 1-2, a w sezonie 3-6 zarodków, które bezin-
wazyjnie są transplantowane do klaczy biorczyń. W 
ten sposób w hodowli koni można wykorzystać geny 
klaczy w stopniu zbliżonym do tego, w jakim stopniu 
są wykorzystane geny ogierów. Pomimo, że w niektó-
rych krajach transplantacja stosowana jest na szeroką 
skalę, np. w Argentynie w 2013 r. transplantowano 
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Ryc. 4. „Produkcja” bliźniąt jednojajowych u koni  

Źródło: Alen i Pashen 1984 w modyfikacji autora 

Fot. 3. Potomstwo i klacze koniowatych urodzonych w 
wyniku międzygatunkowej transplantacji zarodków  

Źródło: Allen i wsp. 1987,  Davies i wsp. 1985  

Ryc. 5. Sposoby pozyskiwania komórek jajowych od 
klaczy 

Źródło: opracowanie autora 

15000 zarodków, w Brazylii pond 17000, 
to metoda ta napotyka na wiele istot-
nych przeszkód. Główne z nich to brak 
skutecznych metod wywoływania supe-
rowulacji u klaczy (od klaczy uzyskuje 
się zaledwie 0,7 zarodka/płukanie ma-
cicy, podczas gdy u bydła 7 zarod-
ków/płukanie) oraz wrażliwość zarod-
ków na zamrażanie/rozmrażenie. 

 

Produkcja bliźniąt jednojajowych 
poprzez dzielenie zarodków

 

Bliźnięta u koni są niepożądane i 
bardzo rzadko klacze rodzą oraz odchowują bliźnięta. 
Nigdy nie są to jednak bliźnięta jednojajowe. Niemniej 
uzyskanie bliźniąt jednojajowych u koni jest możliwe. 
W tym celu należy podzielić zarodek i transplantować 
jego połówki do dwu klaczy biorczyń (ryc. 4). Sztuka 
ta udała się czterokrotnie prof. W.R Allenowi w Cam-
brigde i jeden raz naukowcom z Kolorado, USA [Allen 
and Pashen 1984, Slade i wsp. 1984].   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Międzygatunkowa transplantacja zarodków u 
koniowatych

 

Dzięki transplantacji zarodków można sprawić, iż 
klacz konia (Equus caballus, 2n=64 chromosomy) jest 
w stanie urodzić źrebię: konia Przewalskiego (E. 
przewalski 2n=66), źrebię osła (E. asinus, 2n=62) i 
źrebię zebry Grant (E. burchelli, 2n=46). Oślice mogą 
rodzić źrebięta konia i zebry, a hybrydowe mulice (E. 
mulus mulus, 2n=63) rodzą źrebięta konia i źrebięta 
osła (fot. 3) [Davies 1985, Allen i wsp. 1987]. W tym 
kontekście transplantacja zarodków może znaleźć za-
stosowanie w ratowaniu niektórych ginących ras egzo-
tycznych i wymierających gatunków koniowatych. 

 

Zapłodnienie in vitro 
 

Do tego zabiegu potrzebne są komórki jajowe i 
plemniki. Komórki jajowe od klaczy można uzyskać 
przyżyciowo poprzez trokarowanie brzucha w okolicy 
słabizny, nakłuciu i aspiracji pęcherzyka jajnikowego 
lub podobnie jak u ludzi, poprzez tzw. OPU (ovum 
pick up) tj. punkcję pęcherzyka pod kontrolą USG, 
oraz poubojowo poprzez izolację oocytów z pęcherzy-
ków jajnikowych (ryc. 5).  
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Ryc. 6. Zapłodnienie in vitro (wspomagane) poprzez 
mikroiniekcję plemnika do komórki jajowej:  
a. oocyt podtrzymywany przez “holding pipette”. 

Ciałko kierunkowe na godz. 12 a mikropipeta z 
plemnikiem (zaznaczonym strzałką)  przenika 
przez osłonkę; 

b. mikropipeta wnika w głąb cytoplazmy. Oolemma 
pozostaje wciąż nieprzerwana. Plemnik w końco-
wej części pipety; 

c. po przebiciu oolemmy cytoplazma przedostaje się 
do mikropipety, plemnik również cofa się w głąb 
mikropipety; 

d. cytoplazma wraz z plemnikiem zostają wepchnię-
te do wnętrza oocytu; 

e. wycofanie mikropipety; 
f. oolemma i cytoplazma wracają do pierwotnego 

kształtu 

Źródło: Payne 1995 

Ryc. 7. Schemat techniki klonowania 

Źródło: opracowanie autora 

Fot. 4. „Prometea”, pierwszy sklonowany koń 
wraz z jej genetyczną dawczynią komórek  
somatycznych i jednocześnie biorczynią  

skonstruowanego zarodka 
Źródło: Courtesy C. Galli   

Pomimo, że próby zapłodnienia in vitro oocytów 
koni są prowadzone od wielu lat, dotychczas uro-
dziło się zaledwie jedno źrebię we Francji w 1990 r. 
po zapłodnieniu in vitro metodą klasyczną [Palmer 
et al. 1991].  

Natomiast w wyniku tzw. zapłodnienia wspoma-
ganego polegającego na iniekcji plemnika do ko-
mórki jajowej (ryc. 6) urodziło się już kilkadziesiąt 
źrebiąt głównie we Włoszech i USA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Możliwość klonowania ssaków poprzez przenosze-
nie jądrowych komórek somatycznych zostało uznane 
za kamień milowy w rozwoju nauk biologicznych.  

Wilmut i wsp. [1997] po raz pierwszy wykazali, że 
całkowicie zróżnicowana somatyczna komórka może 
powrócić do stanu niezróżnicowanej zygoty i rozpo-
cząć proces rozwoju prowadzący do narodzenia zwie-
rzęcia genetycznie identycznego z oryginalną komór-
ką dawcy. 

 
Jedna komórka nazywana dawcą jądrowym lub ka-

rioplastem pochodzi od zwierzęcia, które ma być klo-
nowane. Drugą komórką nazywaną cytoplastem jest 
dojrzały oocyt, z którego usunięto materiał genetycz-
ny, tj. ciałko kierunkowe i płytkę metafazalną. Cyto-
plast zawiera liczne czynniki komórkowe (np. RNA i 
białka), które odgrywają ważną rolę w przeprogramo-
waniu materiału genetycznego (genów) komórki so-
matycznej. Zrekonstruowany zarodek wykorzystuje 
DNA komórki dawcy jako szablonu dla ekspresji ge-
nowej, jest transplantowany do biorczyni ostatecznej, 
która wydaje na świat klon zwierzęcia dawcy komórki 
somatycznej (ryc. 7). 

Pierwszym klonem konia była klaczka rasy haflin-
ger o imieniu „Prometea” (fot. 4). “Prometea” została 
sklonowana z komórek skóry tej samej klaczy, która ją 
urodziła, jest zatem w 100% klonem [Galli i wsp. 
2003].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klonowanie 
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Fot. 5. Wizyta w Cremonie, Włochy 
Źródło: materiały autora 

Klon „Prometea” rozwinęła się bardzo dobrze i nie 
różni się od swej genetycznej matki. Jest płodną kla-
czą. W dniu 12 III 2008 urodziła syna. Na fot. 5, zro-
bionej w Cremonie 18 X 2008 r., z lewej C. Galli de-
monstruje sklonowaną klacz rasy Haflinger. Obok 
pierwszy klon konia „Prometea” trzymana przez M. 
Tischnera, która urodziła się  28  maja 2003 r. w Cre-
monie we Włoszech. „Prometea” pochodzi z komórki 
skóry pobranej od klaczy, która ją urodziła i jest w 
100% klonem. Po prawej A. Lauria i  poniżej ogierek 
urodzony przez „Prometeę” w dniu 12 III 2008 r. 

 
 
 
 
Cezaro Galli – współautor pierwszego sklonowane-

go konia i kilku koni sklonowanych komercyjnie jest 
uczniem prof. A. Laurii. Jego ojciec prowadzący go-
spodarstwo rolne w sąsiedztwie prof. A. Laurii chciał 
by syn podobnie jak on gospodarował na roli. Prof. A. 
Lauria bardzo długo przekonywał go, że Cezaro jest 
wybitnie uzdolnionym studentem i jego powołaniem 
jest nauka i badania. Nie pomylił się. Obecnie C. Galli 
jest uznawany w biotechnologii rozrodu zwierząt za 
Leonarda da Vinci XXI wieku. W boksach stajennych 
jego instytutu badawczego w Cremonie oprócz sklo-
nowanych koni znajdują się sklonowane krowy, trans-
geniczne świnie i wiele innych zwierząt urodzonych 
po zastosowaniu wspomaganego rozrodu. Jest nie-
zmiernie pracowity i obowiązkowy. Trzy lata temu 
podczas pobytu w Krakowie z okazji konferencji po-
święconej rozrodowi koni, pospiesznie wracał do 
Włoch, by nakarmić i opiekować się swoja menażerią 
zwierzęcą w Cremonie.  

Klonowanie okazało się szczególnie ważne u wybit-
nych koni w takich dyscyplinach jak: ujeżdżenie, sko-
ki, rajdy lub biegi płaskie, gdyż większość zwycięzców 
tych dyscyplin to wałachy.  

Pierwszym komercyjnie sklonowanym koniem był  
wałach „Pieraz” syn “Pierścienia” – ogiera czystej krwi 
arabskiej, urodzonego w Janowie Podlaskim, który zo-
stał sprzedany do Francji w 1976 r. „Pieraz” został wyka-
strowany w wieku 2 lat. Odznaczał się niezwykłą wy-
trzymałością, m.in. dwukrotnie, w 1994 i 1996 r. został 
mistrzem świata w rajdach długodystansowych pod 

dwoma różnymi jeźdźcami. Dwunastokrotnie wy-
grywał rajdy długodystansowe na 160 km. Jest wpi-
sany do księgi 30 najsłynniejszych koni na świecie. 

Komórki ze skóry “Pieraza”, który był już w wie-
ku 24 lat, pobrał dr E. Palmer w 2002 r., zamroził w 
ciekłym azocie i przechowywał w banku komórek 
we francuskiej firmie Cryozootech. Aktualnie prze-
chowuje w banku komórek skrawki skóry pobra-
nych od około 200 koni. Klonowanie “Pieraza” wy-
konał C. Galli we Włoszech. Zdrowy klon „Pireaz-
Cryozootech Stallion” urodził się 25 lutego 2005 r. 
Rozwinął się bardzo dobrze i jest w pełni płodnym 
ogierem. Gdyby „Pieraz” był ogierem, to jego na-
sienie miałoby identyczne DNA, tak więc krzyżo-
wanie jego klona z klaczami daje dużą szansę 
otrzymania sprawnych koni o predyspozycjach do 
rajdów. Pierwszą unasienioną nasieniem klona „Pi-
reaz-Cryozootech Stallion” była polskiej hodowli 
klacz Dziupla, wnuczka ogiera Probata, hodowli SK 
Białka, używana w hodowli we Francji. Czas pokaże 
jak potoczą się losy synów i córek tego klona.  

Opisuję tu tylko wybrane przypadki klonowania 
koni. Np. klacz „Poetin” – czempion Niemiec w 
ujeżdżeniu została sprzedana za miliony euro, ale 

tuż po przyjeździe do nowej stajni zapadła na bardzo 
ciężki ochwat, który niestety zakończył się eutanazją. 
Przed uśpieniem właściciel poprosił dr E. Palmera o 
pobranie wycinków skóry i sklonowanie klaczy. Jej 
klon urodził się 30 marca 2007 r. Dzięki nowoczesnej 
technologii potencjalna kariera klaczy „Poetin” została 
przedłużona.  

Sklonowany został również najlepszy koń austriac-
kiego jeźdźca Hugo Simona „ET”. „ET” w latach 1994 i 
2003 wygrał wiele konkursów w skokach. Dwa razy 
zdobył Puchar Świata. Przez 3 lata z rzędu znajdował 
się na pierwszym miejscu w światowym rankingu. 
„ET” to nowoczesny koń: lekki, szybki i zwinny. Nie-
stety, tego typu konie nie cieszyły się uznaniem w re-
gionie Hanoweru, i w wieku 3 lat, zanim ktokolwiek 
mógł przewidzieć jego wyjątkowe cechy, został wyka-
strowany. Klon „ET” urodził się w 2006 r. 

Ogier “Quidam de Revel”, najlepszy ogier świata, 
został dwukrotnie sklonowany w 2005 r. przez Katrin 
Hinrihs w USA. Ta sama badaczka szczęśliwie wypro-
dukowała 5 klonów z jednej linii hodowanych komó-
rek (fot. 6) [Hinrihs i wsp. 2007].   
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Fot. 6. Klony wyprodukowanych z jednej linii komórek skóry.  
Uwagę zwracają różnice odmian – dzieje się tak dlatego, iż kształt 

odmian nie jest zapisany w genach lecz rozkłada się  przypadkowo. 
Źródło: Hinrichs i wsp. 2007  

prof. dr hab. Marian Tischner 
 

Uniwersytet Rolniczy 
Katedra Rozrodu i Anatomii Zwierząt 

 
W Argentynie 2 IV 2010 r. urodził się pierwszy klon 

wybitnego konia wałacha używanego do gry polo.   
Pomimo, że technika klonowania wygląda bardzo 

prosto, to jednak w rzeczywistości tak nie jest. Zaled-
wie 0,7% klonowanych komórek kończy się sukcesem, 
tj. otrzymaniem zdrowego źrebięcia. Podczas ciąży 
występują zaburzenia rozwojowe u sklonowanych 
płodów, głównie w rozwoju pępowiny. Po urodzeniu z 
kolei mają miejsce przykurcze ścięgien zginaczy. Oko-
ło 2/3 urodzonych koni klonów zostaje poddanych 
eutanazji w pierwszych 3 tygodniach życia z powodu 
zaburzeń rozwojowych.  

Brak jest oficjalnej statystyki na temat liczby sklo-
nowanych koni, gdyż wielu właścicieli sklonowanych 
koni utrzymuje to w tajemnicy. Szacunkowo oblicza 
się jednak, że obecnie żyje na świecie około 250 koni 
klonów.  

Niekiedy u sklonowanych koni można zaobserwo-
wać różnice pomiędzy klonem, a jego oryginałem (fot. 
6). Dzieje się to dlatego, gdyż koło 99% genów zloka-
lizowane jest w jądrze komórkowym i około 1%  w mi-
tochondriach. DNA każdego żywego stworzenia decy-
duje o jego gatunku i jest podstawą tego, co to jest: 
pies, człowiek, koń, i tak dalej. Ale środowisko może 
działać bezpośrednio na organizację. Czynniki, które 
sprawiają „kim jesteśmy” to: genetyka (w 30%) i śro-
dowisko (w 30%) oraz tzw. epigenetyką (w 40%), tj. 
połączenie genetyki i środowiska. 

 

Perspektywy 

 

Ponieważ dotychczas nie opracowano metody po-
zwalającej na odróżnienie „oryginału” od „kopii”, fede-
racja jeździecka FEI, na posiedzeniu w Lozannie w 
2012 r., zdecydowała na dopuszczenie koni klonów do 
rywalizacji sportowej wspólnie z końmi urodzonymi w 
wyniku rozmnażania płciowego. Na olimpiadzie w Rio 
de Janeiro w 2016 r. po raz pierwszy w historii wystar-

tują zatem sklonowane konie razem z 
końmi urodzonymi w sposób tradycyjny. 
Jaką rolę odegrają klony, to się jeszcze oka-
że. Wiadomo jednak, że wyniki w sporcie 
jeździeckim w dużym stopniu zależą od 
zgranej pracy jeźdźca i konia. Często zda-
rza się, że koń nie odpowiada jeźdźcowi i 
na odwrót. Np. holenderski koń „Totilas” 
zdobył w ciągu dwóch lat wszystkie możli-
we nagrody. Ten sam koń, nabyty przez 
Niemców nie został włączony do olimpij-
skiej reprezentacji Niemiec, gdyż żaden 
jeździec niemiecki  nie potrafił nawiązać z 
nim kontaktu, który zapewniłby dobre wy-
niki. Oznacza to, że wraz ze sklonowaniem 
koni należałoby klonować jeźdźców. Przy-
szłość zatem nie przedstawia się różowo, 
gdyż zamiast „zaczarowanego dorożkarza, 
zaczarowanego konia” mogą nas wkrótce 

wozić po krakowskich ulicach i rynku „sklonowany 
dorożkarz, sklonowany koń”. 
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Krzysztof Skorupski  
 

Aspekty psychologii treningu koni
 
 
 
Wprowadzenie 

 

Psychologiczne mechanizmy regulacji funkcji organi-
zmu rozpatrywane w aspekcie szkolenia i treningu ko-
ni, stosowanych metod, przebiegu procesów adaptacji 
do zwiększonego wysiłku i dobrostanu tych zwierząt 
stanowią zakres zainteresowań psychologii treningu 
koni. Jest to interdyscyplinarna dziedzina wiedzy, która 
korzysta z takich gałęzi nauki jak psychologia, etologia, 
fizjologia i innych. W pewnym sensie jest komplemen-
tarna do równie młodej dziedziny psychologii zwanej 
psychologią sportu. 

Ważnym uzupełnieniem psychologii treningu koni 
są także wyniki badań z zakresu biodynamiki. Dopeł-
niają one omawianą problematykę. Dynamiczne para-
metry ruchu i wysiłku wynikają bowiem nie tylko z 
biomechaniki i fizjologicznych zdolności organizmu, 
lecz także z psychologicznych mechanizmów wspoma-
gających przejawianie tych zdolności. Uzmysławia nam 
to obszar analizowanych zagadnień, w których psycho-
logiczny mechanizm regulacji funkcji organizmu jest 
nadzwyczaj istotny.  

W Polsce pierwszą uczelnią, która wprowadziła ten 
przedmiot do programu nauczania, był Uniwersytet 
Rolniczy w Krakowie. Inicjatorem tego projektu był 
prof. dr hab. Kazimierz Kosiniak-Kamysz, ówczesny 
kierownik Katedry Hodowli Koni. Miałem przyjemność 
wraz z Profesorem i pracownikami katedry tworzyć i 
realizować program zajęć z tego przedmiotu. W opra-
cowanym programie zostały uwzględnione także inne 
gatunki zwierząt użytkowych, w związku z tym przed-
miot ten został włączony do programu studiów pod 
nazwą „Zoopsychologia stosowana”. 

 

Procesy uczenia się
 

W doświadczeniu Pawłowa neutralny bodziec, np. 
dzwonek, skojarzony z widokiem mięsa powoduje u 
psa wydzielanie śliny. Z czasem wydzielanie śliny po-
jawia się już tylko na sam sygnał dzwonka (warunko-
wanie klasyczne). Skinner pokazał w swych doświad-
czeniach, jak zwierzęta uczą się nowych reakcji. 
Wzmocnieniem dla reakcji jest zaspokojenie potrzeby, 
może to być osiągnięcie czegoś (wzmocnienie pozy-
tywne) lub uniknięcie czegoś (wzmocnienie negatyw-
ne). W tym drugim przypadku neutralny bodziec po- 

 
 
 
 

przedzający negatywne zdarzenie z czasem staje się 
bodźcem zapowiadającym jego wystąpienie. Na sygnał 
ten zwierzę zaczyna przejawiać reakcje skierowane na 
unikanie negatywnych skutków, które mają nastąpić. 
Reakcja, przy której następuje osiągnięcie oczekiwa-
nego skutku, w tym przypadku niewystąpienie nega-
tywnego bodźca, zostaje wzmocniona. Konie reagują 
identycznie, ich reakcje skierowane będą na unikanie 
mających nastąpić negatywnych zdarzeń. Najczęściej 
jest to wycofywanie się, oddalenie się lub ucieczka. 
Może to być również każda inna reakcja, która spo-
woduje nie wystąpienie negatywnego zdarzenia (wa-
runkowanie sprawcze). Skinner w wielu swoich pra-
cach podkreśla, że właśnie niewystąpienie negatywne-
go bodźca jest czynnikiem wzmacniającym daną reak-
cję. W ten sposób zwierzę uczy się tej reakcji. 
Wzmocnienie negatywne jest przeciwieństwem kary. 
Zastosowanie kary podczas przejawiania danej reakcji 
daje odwrotny skutek – oducza, a nie wzmacnia jej 
przejawianie. Nie rozgraniczanie tych pojęć jest przy-
czyną popełniania wielu błędów na ujeżdżalni.  

Zwróćmy uwagę, że jeśli przy wyuczanej reakcji wy-
stąpi negatywny bodziec (kara) to koń zacznie szukać 
innej reakcji, ponieważ reakcja, którą przejawił nie 
przynosi oczekiwanego skutku, tj. nie zapobiega wystą-
pieniu negatywnego bodźca. Będzie to jednak inna rek-
cja niż ta, której chcemy zwierzę nauczyć. Takie postę-
powanie powoduje pojawianie się niechcianych reakcji, 
które będziemy potem zwalczać. Tak pracując urucha-
miamy mechanizm tzw. wyuczonej bezradności. Zwie-
rzę zaczyna przestawać szukać innych rozwiązań, staje 
się bezradne, ponieważ żadne rozwiązanie nie przynosi 
oczekiwanego skutku [Seligman 1967]. 

 

Warunkowanie się emocji
 

Opublikowane ponad 90 lat temu prace badawcze 
Watsona o warunkowaniu się reakcji emocjonalnych 
pozostają nadal inspirujące. Zapoczątkowały one po-
wstanie w psychologii nowego kierunku zwanego be-
hawioryzmem. Według Watsona, emocjonalne reakcje 
na pewne bodźce środowiskowe wynikają z ich uwa-
runkowania. Wrodzony bodziec wywołujący jakąś 
emocję, np. strach, wielokrotnie doświadczany z innym 
neutralnym bodźcem powoduje, że mózg zaczyna koja-
rzyć ten neutralny bodziec ze strachem [Watson 1990].  
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Ryc. 1. Wydalanie katecholamin u 2-letnich koni pełnej krwi angielskiej oczekujących na trening 

Źródło: Skorupski 2006 

Zwierzęta szybko uczą się rozpoznawać mające na-
stąpić negatywne bodźce. Bodźce te szybko się warun-
kują i trudno wygasają. W wielu wypadkach zwierzęta 
pamiętają stresogenne zdarzenia do końca życia. Towa-
rzyszy temu selektywne postrzeganie, nasilone unika-
nie, pobudzenie emocjonalne i związane z nim reakcje 
wegetatywne, hormonalne i somatyczne organizmu.  

Oczekiwanie na awersyjny bodziec jest bardziej stre-
sogenne niż sam bodziec. Utrudnia to pracę z końmi i 
powoduje, że staje się ona mało efektywna. Konie kon-
centrują się na sygnałach poprzedzających stresogenne 
zdarzenie. Ich reakcje unikania zaczynają się przejawiać 
w nasilony sposób. Poprzez przejawianie różnych za-
chowań konie dążą do redukcji siły oddziaływania ma-
jącego nastąpić stresogennego bodźca. Obserwujemy 
np. nasilone selektywne postrzeganie, odbywa się to 
kosztem koncentracji na poleceniach jeźdźca. Utrudnia 
to, a nawet uniemożliwia pracę szkoleniową. Z proble-
mem tym stykają się zawodnicy na wszystkich etapach 
zaawansowania jeździeckiego. Skuteczne postępowanie 
w podobnych sytuacjach to usuwanie przyczyn takich 
zachowań, a nie zwalczanie objawów.  
 

Emocjonalne tło treningu
 

W praktyce jeździeckiej mechanizm warunkowania 
powoduje, że koń zaczyna emocjonalnie reagować na 
wyuczone bodźce poprzedzające zdarzenie. Szczególnie 
wyraźnie zarysowuje się to podczas stresogennie pro-
wadzonych treningów. Nagromadzone indywidualne 
doświadczenie koni powoduje, że zaczynają one tre-
ning już z poziomu lęku.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stan ten niekorzystnie wpływa na procesy uczenia 
się, spowalnia fizjologiczną adaptację organizmu do 
zwiększonego wysiłku, wyczerpuje organizm i utrudnia 
rozwój możliwości koni w sporcie [Skorupski 2006].  

Konie wychodzące na trening kojarzą wszystko, co 
ich tam czeka, reagują stosownie do wcześniej nabyte-
go doświadczenia. Nawet siodłanie staje się dla nich 
bodźcem warunkowym poprzedzającym trening. Bada-
nia koni pełnej krwi angielskiej, które po osiodłaniu 
czekały na trening, wykazały znaczne zmiany w aktyw-
ności adrenergicznego układu. Jak wiadomo, układ ten 
jest jednym z najważniejszych i najszybciej reagujących 
układów bezpośrednio związanych z rozwijaniem się 
reakcji emocjonalnych, hormony i neurotransmitery 
tego układu (katecholaminy) są ważnymi korelatami 
przejawianych emocji. 

Badane przez nas konie były już od wielu miesięcy w 
treningu i z procedurą siodłania były dobrze obeznane. 
W związku z tym uznać należy, że uzyskane wyniki 
dotyczyły reakcji koni na mające odbyć się zdarzenie 
(trening), a nie reakcji na samo siodłanie (rycina 1). Du-
że różnice w wydalaniu katecholamin u poszczegól-
nych koni były efektem ich indywidualnego doświad-
czenia wyniesionego z treningów. Poziom aktywizacji 
układu adrenergicznego wynikał więc z ich stosunku do 
mających nastąpić zdarzeń. 

Późniejsze badania poziomu katecholamin we krwi 
potwierdziły tę zależność, średnia koncentracja adrena-
liny we krwi koni po osiodłaniu była wyższa o około 
50% w stosunku do stanu spoczynku, i była wysoko 
istotna statystycznie [Skorupski i in. 1978; Matlina i in. 
1980; Pukhova i in. 1978; Bobylev i in. 1982]. 
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Ryc. 2. Adaptacja krótkoterminowa. Wydalanie katecholamin w moczu 2-letnich klaczy pełnej krwi angielskiej na 
początku i po trzech miesiącach treningu wyścigowego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W celu ustalenia, czy reakcje badanych koni na sio-

dłanie były skutkiem ich nabytego doświadczenia, czy 
też ich wrodzonej lękliwości, u koni tych zbadano 
zmiany poziomu adrenaliny i noradrenaliny we krwi w 
odpowiedzi na nowy, nieznany im dotychczas streso-
genny bodziec dźwiękowy. Otrzymane wyniki skorelo-
wano z ich reakcją oczekiwania na trening po osiodła-
niu. Brak statystycznie istotnych korelacji nasuwa 
wniosek, że reakcje tych koni na siodłanie były skut-
kiem nabytego przez nie doświadczenia, a nie ich wro-
dzonej lękliwości. Indywidualne doświadczenie koni 
warunkowało ich stosunek do bodźców, jakie były od-
bierane podczas treningu. 

 

Emocje i ich związek z procesami adaptacji
 

Powstające na emocjonalnym tle reakcje organizmu 
sterują procesami adaptacji i mechanizmami zdolności 
organizmu do wysiłku. Badania wykazały, że negatyw-
nie kojarzone i stresogenne treningi nie rozwijają wy-
trzymałości. Wskazuje na to statystycznie prawdopo-
dobna (P<0,1) ujemna korelacja pomiędzy podwyższo-
nym poziomem adrenaliny we krwi podczas siodłania i 
wskaźnikiem zdolności pokonywania dystansu „D” (ob-
liczany dwoma sposobami; punkty przyznawane we-
dług 5-punktowej skali w zależności od osiąganych 
szybkości w danym dystansie oraz średnia dystansów, 
na których koń zwyciężał). Z korelacji tej wynika, że 
biologiczna funkcja adrenaliny, to wspomaganie ak-
tywności organizmu adekwatnie do wysiłku, a nie „wy-
palanie” organizmu przed wysiłkiem. Badane konie, 
które z niepokojem oczekiwały na trening, nie uzyski-
wały dobrych wyników w gonitwach na dłuższych dy-
stansach.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pogląd ten znajduje swoje potwierdzenie w dodatniej 

korelacji pomiędzy poziomem adrenaliny po wysiłku i 
wskaźnikiem wytrzymałości „D” (P<0,01). Wydzielana 
adrenalina adekwatnie do przejawianego wysiłku przy-
nosi pożądany skutek. Otrzymane wyniki są zgodne z 
wynikami badań prowadzonych na sportowcach [Ma-
tlina i Wasilew 1975; Kasil i in. 1978; Markowska 1992 i 
inni].  

Z badań tych wynika, że wzmożone wydzielanie adre-
naliny występuje w stanach niepokoju, niepewności i 
lęku. Zachowanie staje się niezorganizowane i nieracjo-
nalne z dużym wydatkiem energii nieadekwatnym do 
wysiłku. Emocje te są typowe dla zwierząt, które znalazły 
się w mało znanej lub trudnej dla siebie sytuacji. W mia-
rę przystosowywania się do nowych warunków obniża 
się poziom adrenaliny we krwi i podnosi się poziom no-
radrenaliny. Zmiany te powodują, że wysiłek staje się 
bardziej ekonomiczny. Proces ten nazwano adaptacją 
krótkoterminową (ryc. 2). Zachowanie staje się bardziej 
zorganizowane i racjonalne, zwierzęta stają się bardziej 
zdecydowane, pewne i ufne. Konie skuteczniej pokonują 
napotkane trudności i są bardziej zdeterminowane. 
Obawę i niepewność zastępuje dzielność. 

Dalszy trening powoduje przechodzenie adaptacji 
krótkoterminowej w adaptację długoterminową. Obser-
wujemy dalszą ekonomizację procesów, co zaczyna prze-
jawiać się także w obniżaniu się poziomu noradrenaliny. 
Zmiany te obserwujemy u koni 3-letnich, które trenowa-
ne są już drugi rok, oraz pod koniec sezonu wyścigowego 
u koni 2-letnich. Proces ten może być jednak zaburzony i 
przebiegać z opóźnieniem lub zostać całkowicie zatrzy-
many. Przyczyną tego najczęściej są czynniki zewnętrz-
ne, np. konfliktowe sytuacje, stresogenne szkolenie, 
uwarunkowane negatywne bodźce itp. 

Źródło: Skorupski 2006 
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Badania przeprowadzone na chronicznie zestreso-

wanych koniach potwierdzają te przypuszczenia - lęk, 
niepokój, obawa opóźniają procesy adaptacji (ryc. 3). 
U tak trenowanych koni, mimo wielomiesięcznego 
treningu, nie zachodzą procesy adaptacji w układzie 
adrenergicznym, nie następuje ekonomizacja wysiłku. 
Wysiłek jest ciągle wykonywany przy dużym pobu-
dzeniu hormonalnego ogniwa tego układu. 

 

Emocje przedstartowe
 

Ważnym zagadnieniem mającym ogromny wpływ na 
osiągane wyniki są emocje przedstartowe. Napięcie emo-
cjonalne może wpływać destrukcyjnie na psychofizjolo-
giczne mechanizmy urzeczywistniania wysiłku i obniżać 
zdolność do pracy, może także działać mobilizująco, 
podnosić odwagę i dzielność zwierzęcia. Z naszych ba-
dań wynika, że zwiększanie się poziomu adrenaliny we 
krwi przed startem wyraźnie negatywnie wpływa na wy-
trzymałość koni, natomiast podwyższenie noradrenaliny 
korzystnie wpływa na ich wytrzymałość, a także na ogól-
ną zdolność do pracy (ryc. 4). Wskazuje na to dodatnia 
korelacja poziomu noradrenaliny we krwi u koni przed 
startem z indeksem sukcesu „IS” (wskaźnik klasy wyści-
gowej koni; uwzględnia zajęte płatne miejsce i sumę wy-
granych nagród) oraz ujemna korelacja poziomu adrena-
liny we krwi z omówionym już wcześniej wskaźnikiem 
zdolności pokonywania dystansu „D” (wskaźniki „D” i 
„IS” opracowane zostały przez W. Parfionowa i W. Strel-
nikową w Katedrze Hodowli Koni AR im. Timierjazewa  
w Moskwie). Zależność emocjonalnego pobudzenia 
układu adrenergicznego i związku tego pobudzenia z ich 
zdolnością do pracy przedstawia ryc. 4. 

Warto zaznaczyć, że pod wpływem nieznanego stre-
sogennego bodźca dźwiękowego wykres 4 przedstawiał 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

się odwrotnie, tzn. następowało podwyższenie poziomu 
adrenaliny we krwi i obniżenie poziomu noradrenaliny. 
W tym względzie otrzymane wyniki są komplementarne 
w stosunku do badań prowadzonych na sportowcach. U 
sportowców adrenalina i noradrenalina stanowią specy-
ficzne wskaźniki różnicujące emocję lęku od agresji na 
zewnątrz, której towarzyszy zawsze zwiększone wydzie-
lanie noradrenaliny. Natomiast depresja i lęk wiążą się ze 
zwiększonym wydzielaniem adrenaliny [Funkenstein  
1971]. Noradrenalina jest bardziej neurotransmiterem niż 
hormonem, w większości przypadków uwalniana jest w 
obrębie zakończeń nerwów współczulnych i w ośrodko-
wym układzie nerwowym [Markowska 1992]. Podwyż-
szony poziom noradrenaliny we krwi świadczy o pobu-
dzeniu obwodowej części układu adrenergicznego. Na-
tomiast poziom adrenaliny we krwi świadczy o aktywno-
ści hormonalnego ogniwa tego układu. Z badań Mar-
kowskiej wynika, ze noradrenalina przyśpiesza prze-
wodnictwo nerwowe, skraca czas reakcji na bodziec i 
przyśpiesza ruch, utrzymuje homeostazę sercowo na-
czyniową, przeciwdziała nieuzasadnionemu przyspie-
szeniu pracy serca i rozszerza naczynia wieńcowe serca. 
Według Żukowskiego [2007, 2011] istnieje ścisłe powią-
zanie między stanem psychicznym zawodnika a zmia-
nami fizjologicznymi w jego organizmie. Autor wyróżnia 
u sportowców przed startem postawę lękową, postawę 
optymalnej agresji oraz typ pośredni. Przeżycia, jakich 
doświadczył zawodnik podczas wcześniejszych zawo-
dów, współdecydują o postawie psychicznej w następ-
nych startach oraz o zmianach fizjologicznych zacho-
dzących w jego organizmie. O tej zależności dowiaduje-
my się od samych zawodników, przekonują się o tym 
także trenerzy. Według Żukowskiego [2011] psychiczne 
przygotowanie zawodnika do zawodów wpływa na 
zwiększenie przed startem poziomu noradrenaliny i 
zmniejszenie adrenaliny.  

Źródło: Skorupski 2006 

Ryc. 3. Wyniki badań intensywności wydalania katecholamin w moczu po stresogennym treningu skokowym u 
koni pracujących w szkółce jeździeckiej (schemat) 
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Ryc. 4. Korelacje pomiędzy poziomem katecholamin we krwi u 3-letnich koni wyści-
gowych oczekujących na start i zdolnością do pracy 

 
 

Światowe trendy w szkoleniu koni
 

Z dotychczasowej analizy wynika, że oprócz fizycz-
nych parametrów wyuczanych reakcji nieodzownym 
elementem w szkoleniu koni jest kontrolowanie emo-
cjonalnych stanów zwierzęcia. Powstające w procesie 
szkolenia negatywne stany emocjonalne są najczęściej 
skutkiem błędnych interpretacji zachowań koni i wyni-
kających stąd niewłaściwych działań. Niewłaściwe, czę-
sto stresogenne działania jeźdźca powodują warunko-
wanie się tych stanów. W efekcie pogarszają one sytuację 
i opóźniają szkolenie. 

Podczas zawodów CSIO w Sopocie w 2012 zadałem 
części zawodnikom uczestniczących w konkursie Grand 
Prix pytanie: „Co należałoby poprawić u Twego konia, 
abyś mógł z powodzeniem wystartować w Mistrzostwach 
Świata?” Z wypowiedzi zawodników wynika, że w ich 
odczuciu konie, na których startują na parkury wchodzą 
spięte, podczas przejazdu nie reagują na pomoce (nie są 
jezdne), w czasie konkursu są trudne do opanowania 
(ponoszą), nie koncentrują się na zadaniu (skoku), ska-
czą chaotycznie, są nieuważne i niedokładne, nieufne, 
stresują się przed przeszkodami, nie czekają na polece-
nia, przejawiają własną inicjatywę oraz są niereaktywne 
(cecha ta może wynikać z cech temperamentu, ale także 
z mechanizmu wyuczonej bezradności).  

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że wymienione 
zachowania koni wynikają z ich indywidualnego do-
świadczenia wyniesionego z treningów i startów w za-
wodach. Prawdopodobnie podczas ich szkolenia (szcze-
gólnie w początkowej fazie), nie zwracano należytej 
uwagi na warunkowanie się emocji. Wynika to również z  

wypowiedzi znanych szko-
leniowców i jeźdźców, któ-
rzy w ostatnim okresie pro-
wadzili w Polsce szkolenia.  

Marcel Willems (Niepo-
łomice, 2013), holenderski 
jeździec i trener uczestni-
czący w programie selekcji 
koni rasy KWPN zwracał 
uwagę na potrzebę dobie-
rania takich metod trenin-
gu, które obniżałyby, a naj-
lepiej eliminowały bagaż 
negatywnych doświadczeń 
wynoszonych przez konie z 
treningów czy zawodów. 
Mówił o potrzebie wpro-
wadzenia dla niektórych 
koni dwóch treningów 20 
minutowych (w miejsce 
jednego 40 minutowego). 
Zwracał uwagę gospoda-
rzom torów na sposób bu-
dowania parkurów dla 
młodych koni. Z punktu 

widzenia przyszłych efektów szkoleniowych, jak i dobra 
koni, „łatwe i przyjemne parkury są zaletą, a trudne ich 
wadą”. Ma to na celu spowodowanie, że trening czy 
start w zawodach koń będzie kończył bez negatywnych 
doświadczeń, które w przyszłości zatrzymają jego roz-
wój. Koń kończący trening czy schodzący z parkuru bez 
negatywnych doświadczeń w przyszłości będzie ufniej-
szy, odważniejszy i łatwiejszy w powodowaniu.  

Jos Lansink, mistrz świata w skokach z 2006 r., pro-
wadząc konsultacje skokowe („Aromer”, k. Warszawy, 
2014), często powtarzał „Koń jest silniejszy, więc bądź 
mądrzejszy, nie walcz z koniem”. Koń, który walczy prze-
staje współpracować, zaczyna negatywnie kojarzyć tre-
ning. Walcząc z koniem zaczynasz zwalczać niepożąda-
ne reakcje, które sam wywołujesz. Lansink radził, aby nie 
zwalczać siłą samowolnego przyśpieszania koni na par-
kurze. Proponował, aby w tym celu wykorzystywać na-
rożniki ujeżdżalni. Uzasadniał: „Da ci to więcej czasu, 
abyś mógł zapanować nad koniem. (...) Zawsze dojeżdżaj 
do końca hali, zanim zakręcisz, wykorzystuj narożniki i 
ściany. W narożniku zwolnij i uzyskaj kontrolę. Na tre-
ningach ustawienie przeszkód powinno ułatwiać wykorzy-
stywanie narożników”. Filozofia takiego treningu polega 
na kojarzeniu wstrzymującego działania pomocy z zakrę-
tami w narożnikach. Z czasem skojarzenie to będziemy 
mogli wykorzystać w każdym innym miejscu placu kon-
kursowego.  

Richard Winters, amerykański szkoleniowiec wester-
nowy w prostym eksperymencie pokazywał (Karpacz, 
2012) jak konie uczą się bać neutralnych bodźców, które 
zostały uwarunkowane nieświadomym zachowaniem się 
jeźdźców. Jeździec, który w trudnych sytuacjach przy-
trzymuje się za wodze, powoduje, że neutralny bodziec 

Źródło: Skorupski 2014 

Źródło: Skorupski 2014 
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wywołujący daną lękową sytuację warunkuje się nega-
tywnie. W przyszłości w takich sytuacjach koń będzie 
jeszcze bardziej pobudzony, zaniepokojony i skłonny do 
ucieczki. Jeśli natomiast bodziec wywołujący przestra-
szenie się konia nie będzie kojarzony przez niego z in-
nym negatywnym bodźcem, np. przytrzymywaniem się 
jeźdźca za wodze, usztywnianiem się, z jego gwałtow-
nymi ruchami itp. to po krótkim czasie nastąpi habitu-
acja. 

Jerzy Krukowski, dwukrotny mistrz Polski w WKKW 
(2004 i 2013) zwraca uwagę na trudne sytuacje mające 
miejsce w crossie, w których pysk konia, w porównaniu z 
innymi konkurencjami jeździeckimi, jest bardziej nara-
żony na przypadkowe urazy ze strony jeźdźca. Koń do-
znający urazów na przeszkodzie kojarzy przeszkodę z 
urazem, zaczyna obawiać się o pysk, koncentruje się na 
sposobach unikania bólu, a nie na oddawanym skoku. 
Krukowski na bazie własnych wieloletnich doświadczeń i 
posiłkując się wiedzą zdobytą od najwybitniejszych 
jeźdźców światowej klasy (Joerg von Imhof, Mark Todd, 
Andrew Nicholson, Blyth Tait) stworzył własny system, 
w którym ochrona pyska konia oraz eliminacja innych 
zbędnych bodźców bólowych, zarówno tych przypad-
kowych jak i świadomie stosowanych, stała się podstawą 
procesu szkolenia. Według Krukowskiego, prowadzenie 
konia „na pasku” (wędzidło skórzane własnej konstrukcji 
zapobiegające urazom) jest jednocześnie sprawdzianem 
poprawności działania ręki. Braku tej zdolności u jeźdź-
ców nie zastąpi cieńsze, ostrzejsze czy nawet kręcone 
wędzidło ani żaden inny patent. Stosowanie tych paten-
tów bez poprawienia techniki powodowania nie rozwią-
zuje problemu, a wzmacnianie patentami złej ręki po-
głębia tylko deficyt porozumienia. 

 

Zakończenie 
 

W biologii ewolucyjnej i etologii emocje uważa się za 
aktywne systemy przetwarzania informacji, które od-
zwierciedlają typowe dla gatunku strategie przetrwania 
(pierwotne programy poznania i organizacji wysiłku). 
Funkcje ich skierowane są na wspieranie programów 
motorycznych, najbliżej związanych z daną emocją 
[Levenson i in. 1990; Cosmides i Tooby 2005].  

Wydajny wysiłek zapewniający sukces sportowy jest 
możliwy wyłącznie w warunkach pokrywania się aktual-
nie wzbudzonej emocji z programem motorycznym 
przynależnym tej emocji. W związku z tym podczas tre-
ningów musimy uwzględniać te psychologiczne mecha-
nizmy regulacji funkcji organizmu, gdyż od tej regulacji 
uzależnione są zarówno aktualnie osiągane, jak i przyszłe 
wyniki sportowe. Ten od dawna znany mechanizm wa-
runkowania się emocji nie zawsze jest uwzględniany w 
treningu koni. Prowadzi to do obniżania osiąganych wy-
ników w sporcie.  

Wraz z rosnącą profesjonalizacją jeździectwa każda 
możliwość wynikająca z natury koni zwiększająca szansę 
odnoszenia sukcesu jest ważna i warta wykorzystania 

tym bardziej, że tak prowadzony trening łączy się z jed-
noczesną poprawą komfortu psychicznego tych zwierząt. 
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Społeczne i gospodarcze korzyści użytkowania koni  

w hodowli, sporcie i rekreacji  
 
 
 
 
Znaczenie i percepcja publiczna koni 

 

Koń to odwieczny kompan człowieka w dziele rozwo-
ju cywilizacji. Zwiększał mobilność i szybkość prze-
mieszczania się ludzi, z jego udziałem powiększali oni 
dostęp do zasobów pokarmowych. Umożliwiał czło-
wiekowi postęp w dziedzinie politycznej (związanej z 
rolą konia w wojsku) i gospodarczej, zwłaszcza w rol-
nictwie. Miał swój udział w rozprzestrzenianie towa-
rów i idei, wykorzystanie jego pracy dawało ludziom 
więcej czasu na rozwój kultury materialnej i ducho-
wej. Mogłoby się wydawać, że z chwilą wejścia w uży-
cie siły mechanicznej koń stracił na znaczeniu, jednak 
tak się nie stało. Wciąż, mają istotne znaczenie eko-
nomiczne w życiu wielu ludzi, wykorzystywane w nie-
których rejonach świata jako zwierzęta robocze czy 
konsumpcyjne oraz spełniają pewne funkcje publiczne 
w wojsku i policji. Wraz z mechanizacją rolnictwa i 
transportu znaczenie koni jako zwierząt roboczych w 
gospodarce Polski straciło znaczenie. Dzisiaj wykorzy-
stanie robocze koni w naszym rolnictwie ma margi-
nalne znaczenie. Jednak zarówno w Polsce, jak i w 
krajach wysoko rozwiniętych tendencje te nie spowo-
dowały wyeliminowania koni z gospodarki. W ostat-
nich dekadach, w niektórych krajach (USA, kraje Unii 
Europejskiej) obserwuje się wręcz wzrost pogłowia. 
Dzieje się tak dlatego, że inne formy wykorzystania 
koni mają gospodarcze, społeczne i ekologiczne im-
plikacje sięgające wiele dalej niż rolnictwo. Najbar-
dziej wzrosła rola konia jako zwierzęcia dostarczają-
cego rozrywki ludziom w różnym wieku. Dzisiaj głów-
ne kierunki wykorzystania koni to rekreacja jeździec-
ka, różne formy turystyki konnej, a także bardziej pre-
stiżowe formy wykorzystania jak wyścigi czy sport 
konny. Tym samym, jak dawniej konie dostarczają 
rozlicznych pożytków materialnych, ale także niema-
terialnych, zapewniając rzeszom ludzi wiele wspania-
łych przeżyć, satysfakcję, równowagę psychiczną, po-
średnictwo w obcowaniu z przyrodą, czasem prestiż a 
często stanowiąc pasję i sposób na życie. Dla owych 
pożytków, dla podtrzymania tej wspaniałej wspólnoty 
człowieka ze zwierzęciem wydatnie poprawiającej ja-
kość życia, ludzie są w stanie poświęcić wiele czasu i 
środków. 

Percepcja publiczna konia w całym uprzemysło-
wionym świecie jest dobra, co wiąże się ze stosunko-
wo wysoką wartością koni tak ekonomiczną, jak emo-
cjonalną. Wysoki status konia wiąże się z jego symbo-
liką jako zwierzęcia podkreślającego prestiż i bogac-
two swoich właścicieli albo z rolą pupila w rodzinie, 
którą dzieli z psami i kotami. Dotyczy to przede 
wszystkim koni szlachetnych, gorącokrwistych, wyko-
rzystywanych na różne sposoby w jeździectwie rekre-
acyjnym, sporcie czy turystyce konnej. Wśród zwie-
rząt gospodarskich właśnie konia darzy się największą 
sympatią i przypisuje uprzywilejowaną pozycję, co 
wynika z kilku uwarunkowań: konia nie uważa się za 
typowe zwierzę gospodarskie w pojęciu takim, jak by-
dło czy trzodę chlewną, ani za typowe zwierzę domo-
we w pojęciu takim, jak kot i pies, zwykle nie jest 
uważany za zwierzę konsumpcyjne a uznaje się go za 
istotę przyjazną środowisku, „ekologiczną”, ponieważ 
jego hodowla nie wiąże się z produkcją uciążliwych 
dla środowiska zanieczyszczeń. 

 

Przemysł konny 
 

Znaczenie koni zaznacza się w wielu płaszczyznach 
ludzkiej aktywności, co wiąże się z różnorodnością 
relacji między człowiekiem a koniem. Wiadomo, że 
skracaniu czasu pracy i poprawie sytuacji ekonomicz-
nej społeczeństwa towarzyszy wzrost wymagań, co do 
form spędzania wolnego czasu, w tym zainteresowa-
nie jeździectwem jako formą rekreacji. Dotychczaso-
wy rozwój różnych form jeździectwa masowego w kra-
jach Europy Zachodniej wskazuje na wielkie zapotrze-
bowanie społeczne na ten rodzaj czynnego wypoczyn-
ku. To właśnie masowość różnych form rekreacyjnego 
wykorzystania konia w krajach uprzemysłowionych 
uwypukla ekonomiczny i społeczny aspekt utrzymania 
koni oraz nierozerwalnie z nimi związanego “przemy-
słu konnego” (horse industry; l`industrie du cheval), 
za który uznaje się uznaje się złożony kompleks go-
spodarczy działający na rzecz hodowli i użytkowania 
koni, w który zaangażowanych jest wiele stref ekono-
micznych (rolnictwo, przemysł, usługi) i specjalności 
zawodowych. Używanie pojęcia “przemysł konny” w 
zachodnich opracowaniach dotyczących ekonomiki
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sektora konnego ma na celu podkreślenie jego zna-
czenia i ogólnokrajowego zasięgu, wielości i różno-
rodności zaangażowanych w niego specjalności zawo-
dowych oraz sieci powiązań między jego różnymi 
komponentami jak również masowego zaangażowania 
uczestników. Termin obejmuje również rzesze entu-
zjastów koni i jeździectwa. Przemysł konny obejmuje 
działania związane z posiadaniem i użytkowaniem 
koni oraz dostarczanie dóbr i świadczenie usług zwią-
zanych z końmi i ich użytkowaniem. Do najważniej-
szych z nich należą:  

− hodowla i wychów koni,  
− trening,  
− użytkowanie,  
− totalizator wyścigowy,  
− obrót końmi,  
− produkcja i dystrybucja akcesoriów, pasz, le-

ków i odżywek, sprzętu do pielęgnacji, utrzy-
mania i użytkowania koni,  

− transport koni,  
− ochrona zdrowia,  
− specjalistyczne budownictwo,  
− ubezpieczenia,  
− wydawnictwa i media, edukacja,  
− infrastruktura hodowlana i sportowa oraz inne.  
Sprawia to, że przemysł oferuje bardzo zróżnico-

wane pole działalności zawodowej we wszystkich re-
gionach kraju zarówno na wsi jak i w obrębie miast. 
Od typowo rolniczych kierunków zatrudnienia jak 
hodowca, osoba prowadząca wychów, przygotowująca 
konie na sprzedaż czy do użytkowania, producent 
pasz itp., aż po miejskie zawody trenera, instruktora, 
zawodowego jeźdźca, personel prowadzący kluby jeź-
dzieckie, organizujący wyścigi konne, produkujący 
sprzęt dla hodowli czy jeździectwa, pracowników wy-
dawnictw o tematyce końskiej itd. Pamiętajmy, że koń 
to produkt rolnictwa, którego użytkowanie koncen-
truje się w głównej mierze w obrębie aglomeracji miej-
skich, co związane jest z rozmieszczeniem klubów 
jeździeckich, ośrodków treningowych i torów wyści-
gowych. Przez to koń stał się ważnym łącznikiem 
między miejskim a wiejskim stylem życia, towarzyszą-
cym zmniejszającemu się udziałowi populacji w pro-
dukcję rolną. 

 

Znaczenie koni i przemysłu konnego
 

Znaczenie konia i przemysłu konnego oraz ich po-
tencjalnych możliwości przejawia się w wielu sferach, 
przede wszystkim ekonomicznej, społecznej, ekolo-
gicznej ale również naukowej, kulturowej (tradycje) 
oraz wartości estetycznych związanych z pięknem 
sportu jeździeckiego wyrażającym się w wyglądzie i 
gracji ruchów konia, sylwetce jeźdźca i pary koń-
jeździec, idei współpracy człowieka z koniem, miej-
scach uprawiania jeździectwa, emocjach powstających 
w czasie jazdy itd.  

Jednak trzy główne sfery oddziaływania przemysłu 
konnego to: 

 sfera ekonomiczna, 
 sfera społeczna, 
 sfera ekologii. 

 
Sfera ekonomiczna 
W wielu krajach o nowoczesnej gospodarce, takich 

jak USA, Anglia, Francja, czy kraje skandynawskie 
przemysł koński jest poważnym i produktywnym sek-
torem ekonomicznym. Oprócz generowania znaczne-
go obrotu, przemysł konny jest podstawą wielu przed-
sięwzięć gospodarczych zapewniających istotny wkład 
do lokalnych i narodowych budżetów, przysparza 
znacznej ilości miejsc pracy o szerokiej gamie specjal-
ności zawodowych i kreuje nowe kierunki zatrudnie-
nia. Już same te gospodarcze względy sprawiają, że 
sektor koński jest doceniany i przyciąga uwagę władz 
lokalnych i rządowych, mediów i obywateli. Rośnie 
liczba imprez z końmi (zawody sportowe, wystawy, 
pokazy, festyny, targi). W takich krajach, jak Anglia, 
Szwecja, Francja, Niemcy, gdzie sport i rekreacja jeź-
dziecka należą do najpopularniejszych sportów, lokal-
ny przemysł konny generuje obrót stanowiący istotny 
udział w PKB. Na przykład populacja koni w Niem-
czech liczy ponad 1,1 mln. Ok. 150 tys. sztuk stanowią 
klacze matki wpisane do ksiąg hodowlanych ras 
wierzchowych. Ponad milion hektarów łąk zagospoda-
rowane zostało na użytek klubów jeździeckich i ho-
dowli koni. Niemiecka hodowla we właściwy sposób 
zareagowała na potrzeby rynku, ten zaś pozwolił 
utworzyć wiele miejsc pracy niezbędnych temu sekto-
rowi gospodarki. Podobnie kształtuje się sytuacja we 
Francji, w której działa aż 5 400 szkół jeździeckich,  
1 800 końskich farm i 80 000 km turystycznych szla-
ków konnych.  

Przykład rozwiniętych krajów Zachodu pokazuje, że 
rozwój rynku jeździeckiego niesie bardzo duże możli-
wości dla gospodarki narodowej. W krajach o rozwi-
niętym sporcie wyścigowym (np. Anglia i Francja) 
znaczący obrót i przychody dla budżety państwa ge-
neruje także totalizator wyścigowy. Właściciele i użyt-
kownicy koni stali się ważną grupą konsumentów – 
rośnie sprzedaż pasz i artykułów związanych z posia-
daniem i użytkowaniem koni. Przedsięwzięcia zwią-
zane z końmi (np. wykorzystanie ziemi na produkcję 
pasz, ściółki i pastwiska dla koni) generują coraz więk-
szą część dochodów w gospodarstwach wiejskich w 
całej Europie, częściowo jako substytut zmniejszającej 
się produkcji mięsa i mleka (związanej np. z kwoto-
waniem) oraz innych zmian w rolnictwie. Dostosowa-
nie i dywersyfikowanie gospodarstw ma na celu 
zwiększenie wpływów lub zmniejszenie ryzyka z po-
wodu strukturalnych zmian w rolnictwie, ekonomice i 
polityce rolnej. Jedną z możliwych strategii jest tu 
rozwój usług związanych z końmi jak np.: nauka jazdy 
lub rekreacja konna, wypas, stajnia (pensjonat), drogi
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Fot. 1. Jeździectwo rekreacyjne 
Źródło: http://www.gmina.czernichow.pl 

przejażdżek, wynajem koni (wraz z usługami i tere-
nami do jazdy), transport koni, produkcja pasz wyso-
kiej jakości, pośrednictwo w sprzedaży pasz i inne. Te 
przedsięwzięcia mają duży udział w utrzymaniu i 
ochronie zatrudnienia na wsi co jest ważne z punktu 
widzenia tak ekonomicznego, jak i społecznego. W 
ten sposób rozwój przemysłu konnego stanowi czyn-
nik rozwoju regionalnego i obszarów wiejskich.  

W niektórych regionach w naszym kraju hodowla 
czy też produkcja i utrzymanie koni jest często jed-
nym z wiodących profilów gospodarstw rolnych (ko-
nie zimnokrwiste). Sytuacja taka występuje na Podla-
siu, Lubelszczyźnie, Pomorzu, Mazowszu, Warmii i 
Mazurach, gdzie hodowla koni zimnokrwistych jest 
alternatywą dla innej produkcji zwierzęcej. Poza tym, 
mimo mechanizacji rolnictwa, w wielu rejonach świa-
ta zwierzęta pociągowe mają wciąż znaczny udział, 
np. przy transporcie ludzi i towarów na drogach nie-
odpowiednich dla ruchu maszyn, przy pracach wyma-
gających częstych zatrzymań do załadunku lub rozła-
dunku, lub gdy występują trudności w pracy maszyn 
na roli (terasy, muliste doliny rzeczne). Konie znajdu-
ją wykorzystanie także w leśnictwie o małej skali, przy 
pracach o małym zakresie, w trudnym lub wrażliwym 
pod względem stanu środowiska terenie (ze względu 
na małe zniszczenia poszycia) czy przy pozyskiwanie 
nasion i drewna z wiatrołomów w trudnym terenie. 

Biorąc pod uwagę: 
− sferę użytkowania koni z klubami i ośrodkami 

jeździeckimi, gospodarstwami agroturystycznymi 
użytkującymi konie, setkami zawodów i imprez 
konnych, wyścigami i rekreacją, obrotem końmi, 

− sferę hodowli koni ze stadninami i hodowcami, 
− rolnictwo – wykorzystanie ziemi na produkcję 

pasz, ściółki i pastwiska dla tysięcy koni, 
− ziemię, wyposażenie, budynki, towary i 

usługi niezbędne do wyhodowania, 
utrzymania i użytkowania koni,   

można zrozumieć, w jaki sposób przemysł 
konny stanowi wpływowy element, który gdy 
potraktuje się go całościowo, we wszystkich 
jego różnorodnych aspektach, wnosi ogromny 
wkład  do gospodarki kraju. 

 
Sfera społeczna 
Rozwój przemysłu konnego należy trakto-

wać jako jeden z czynników poprawy jakości 
życia społeczeństwa i jego przyszłych pokoleń. 
Wymiar społeczny ma więc uprawianie róż-
nych form jeździectwa rekreacyjnego, turysty-
ki jeździeckiej, terapeutycznej jazdy konnej i 
jeździectwo niepełnosprawnych. Choć skala 
rozwoju zainteresowania jeździectwem w Pol-
sce jest mniejsza, niż w zamożnych krajach 
Zachodniej Europy, warto wykorzystać rozwi-
jające się zainteresowanie naszego społeczeństwa tą 
formą rekreacji do rozwoju i aktywizacji różnych form 
użytkowania konia, w tym turystyki jeździeckiej. 

Rozwój jeździectwa rekreacyjnego w Polsce oddaje 
tendencję znaną z krajów zachodnich, zwłaszcza śro-
dowisk silnie zurbanizowanych i zindustrializowa-
nych, gdzie przesyt motoryzacją i współczesnym, 
miejskim trybem życia, hałasem i pośpiechem właści-
wym dla życia w wielkich aglomeracjach miejskich, 
który w tak szybkim tempie obejmuje szerokie kręgi 
naszego społeczeństwa, owocuje nawrotem do czyn-
nego spędzania wolnego czasu na łonie natury, w tym 
rekreacyjnej jazdy konnej. W miarę zwiększania się 
ilości czasu wolnego i wzrostu stopy życiowej społe-
czeństwa, wzrasta także świadomość, jak istotne jest 
racjonalne zagospodarowanie tego czasu i jak ważna 
funkcję prozdrowotną pełni odpowiednio dobrana 
rekreacja ruchowa. 

Liczba osób uprawiających jeździectwo w krajach 
Zachodniej Europy znacznie przewyższa liczbę koni –  
2-4% populacji jeździ konno. W Polsce sytuacja jest 
przeciwna, choćby z uwagi na fakt, że ponad połowę 
pogłowia koni stanowią konie zimnokrwiste sprawia-
jąc, że dostępność społeczeństwa do koni wierzcho-
wych nie jest tak duża jak w krajach Europy Zachod-
niej. Szacuje się, że ok. 0,4% krajowej populacji jeździ 
konno (rekreacyjnie i sportowo), czyli ok. 150 000– 
160 000 osób. 

Przykłady Europy Zachodniej wskazują pozytywny 
związek między poziomem konsumpcji i zamożności 
społeczeństwa, a zapotrzebowaniem na usługi jeź-
dzieckie. Odniesienie liczby koni do liczby mieszkań-
ców daje zorientowanie w dostępności konia dla użyt-
kowników. Jest on najwyższy w bogatych krajach Unii, 
jak Dania, Szwecja, Holandia i Belgia (ponad 20 ko-
ni/1000 mieszkańców). Symptomy rozwoju jeździectwa 
rekreacyjnego obserwuje się także w Polsce, o czym 
świadczy rozrastanie się sektora usług jeździeckich.  

 
Jednak czasem spotyka się jeszcze stereotypowe 

traktowanie jeździectwa jako rozrywki wąskiej grupy 
bogatych ludzi, co wynika z braku doinformowania 
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Fot. 2. Pasący się koń 
Źródło: http://www.ckequinehospital.com  

o współczesnej roli koni w rozwiniętych krajach Za-
chodniej Europy i w Polsce. Rosnąca popularność re-
kreacyjnej jazdy konnej i potencjał drzemiący w tej 
formie spędzania wolnego czasu oraz w całym prze-
myśle końskim daje dobre prognozy wykorzystania 
koni w gospodarce naszego kraju tym bardziej, że 
koszty utrzymania konia w Polsce są nieporównanie 
niższe niż na Zachodzie.  

Wzrastające zapotrzebowanie rynku na konie 
wierzchowe do sportu i rekreacji powoduje zmiany 
modelu koni hodowanych w Polsce. Najbardziej dy-
namicznie rozwijającą się rasą jest dziś polski koń 
szlachetny półkrwi, rasa o typowo jeździeckim, spor-
towym kierunku użytkowania. Zmienia się nie tylko 
struktura pogłowia koni, ale przesunął się także punkt 
ciężkości hodowli. Przez długie lata ton hodowli koni 
w Polsce nadawała hodowla państwowa (stada ogie-
rów i stadniny koni). Zmiany, z jakimi mieliśmy do 
czynienia po transformacji ustroju gospodarczego do-
prowadziły do tego, że obecnie prymat w hodowli ko-
ni dzierży sektor prywatny hodowli. Jedynie w hodow-
li koni czystej krwi arabskiej stadniny koni znajdujące 
się w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych (Janów 
Podlaski, Michałów, Białka) utrzymują jeszcze prze-
wagę nad sektorem prywatnym. W pozostałych sekto-
rach, hodowli stanowiącej mienie Skarbu Państwa 
trudno konkurować z hodowcami prywatnymi, będą-
cymi w stanie czynić duże inwestycje w materiał ho-
dowlany i bardziej racjonalnie wykorzystywać jego 
potencjał. Najcenniejsze ośrodki hodowli koni stano-
wiące mienie Skarbu Państwa (w sektorze hodowli 
koni do sportu jeździeckiego to np. Stadnina Koni 
Nowielice), powinny mieć stabilne warunki działania. 

Inny aspekt oddziaływania jeździectwa na sferę 
społeczną widać w przypadku hipoterapii. Osiągnięcia 
tej dziedziny wskazują na szczególne walory jazdy 
konnej, które czynią z niej formę ruchu szczególnie 
przydatną w leczeniu i rehabilitacji licznych postaci 
niepełnosprawności. Dzięki terapii prowadzonej 
na koniu wiele osób niepełnosprawnych ma szan-
sę na unikalny sposób leczenia i rehabilitacji. 

Oddziaływanie przemysłu konnego na sferę 
społeczną zaznacza się też w sektorze edukacyj-
nym związanym z hodowlą, użytkowaniem i le-
czeniem koni. Żywiołowy wzrost liczby chętnych 
do jazdy konnej stymuluje rozwój różnych form 
szkolenia kadr. Większość uczelni rolniczych w 
kraju posiada studia o specjalności hodowla koni. 
Fachowców kształcą też technika hodowli koni i 
studia podyplomowe oraz specjalistyczne kursy 
zawodowe (np. podkuwaczy). Kursy finansowane 
przez UE („Kadry przemysłu konnego w woje-
wództwie Mazowieckim”) prowadził Polski Zwią-
zek Jeździecki we współpracy z Polskim Związ-
kiem Hodowców Koni. Wiele kursów różnych 
szczebli przygotowuje instruktorów i trenerów 
jazdy konnej a także przodowników turystyki gór-
skiej. Istnieją międzynarodowe formy kształcenia 

w postaci różnych kategorii systemów edukacyjnych, 
takich jak: “Science” (equine science) – kształcących 
lekarzy weterynarii, podkuwaczy, fizjoterapeutów, 
końskich dentystów, żywieniowców, siodlarzy, czy 
“Sport”: kształcących instruktorów i trenerów, jeźdź-
ców, luzaków.  Powstają międzynarodowe sieci współ-
pracy na polu edukacji jak np. European Horse Ne-
twork. 

Społeczny aspekt ma też fakt generowania przez 
przemysł koński miejsc pracy, co wpływa na ograni-
czanie bezrobocia. Rozwój zapotrzebowania na usługi 
jeździeckie pociągający za sobą zapotrzebowanie na 
konie, na pasze dla nich jest w stanie łagodzić skutki 
bezrobocia na wsi. Analizy przeprowadzone w róż-
nych krajach europejskich wskazują, że ok. 5, a w Pol-
sce 7–8 koni generuje jedno miejsce pracy w przemy-
śle konnym (biorąc pod uwagę zatrudnienie pośrednie 
i bezpośrednie). 

Warto zwrócić uwagę na szczególny aspekt spo-
łeczny jeździectwa. Na przestrzeni ostatnich dziesię-
cioleci zaszła zmiana z wykorzystania konia jako ty-
powo męskiej dziedziny (wykorzystanie koni jako siły 
roboczej w przemyśle, rolnictwie, w wojsku), na dzie-
dzinę w której dominują kobiety. Według różnych 
badań udział kobiet w użytkowaniem koni wynosi 
nawet do ok. 80%. 

 
Sfera ekologii 
Konie uważa się za zwierzęta „ekologiczne”, co ma 

związek z tym, że ich hodowla nie wiąże się z produk-
cją uciążliwych dla środowiska zanieczyszczeń (jak w 
hodowli trzody chlewnej czy drobiu), nie jest zmecha-
nizowana i w dużej mierze korzysta z naturalnych 
pasz. Z kolei naturalnym elementem rekreacji konnej 
– wyjazdów w teren czy turystyki konnej, jest obco-
wanie z przyrodą, które uwrażliwia na stan środowi-
ska i uczy o nie dbać. 
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Fot. 3. Tiumen podczas gonitwy w Pardubicach, Czechy, 2010 
Fot. Katerina Filipi  

Konie jako zwierzęta pasące się spełniają istotną 
rolę w ochronie krajobrazu Europy Północnej, ale 
także i innych, wrażliwych regionów Europy. W pół-
naturalnych warunkach, przy zachowaniu odpo-
wiedniego poziomu intensywności wypasu konie do-
brze spełniają tą rolę. Niektóre rasy koni są szczegól-
nie do tego odpowiednie, jak koniki polskie (bagna 
biebrzańskie), konie huculskie (w regionach gór-
skich), stare rasy koni zimnokrwistych i kuców. 

Prawie wszystkie kraje Unii Europejskiej mają 
programy rolno-środowiskowe ukierunkowane na 
ochronę wartościowych biotopów na najbardziej na-
rażonych terenach, w których konie mają do spełnie-
nia ważną rolę. Programy te są ważne także ze 
względu na ochronę bioróżnorodności – do opisa-
nych celów wykorzystywane są rodzime rasy koni, 
zagrożone wyginięciem. 

 

Perspektywy rozwoju przemysłu konnego  
w Polsce

 

Rozwój przemysłu konnego, zwiększenie jego 
udziału w ekonomicznym i społecznym rozwoju kra-
ju jest możliwe. Świadczy o tym jego potencjał i do-
tychczasowa dynamika rozwoju. Koniecznym warun-
kiem jest zwiększenie udziału społeczeństwa w re-
kreacji jeździeckiej, do czego niezbędna jest promo-
cja koni w społeczeństwie i upowszechnianie jeź-
dziectwa rekreacyjnego. Pociągnie to za sobą budo-
wanie rynku dla polskich koni. Szanse na wzrost za-
interesowania Polaków jazdą konną jako dziedziną 
rekreacji ruchowej wynikają choćby z takich przesła-
nek, jak rosnąca świadomość zdrowotna, możliwości 
konsolidacji rodziny wokół wspólnego hobby, moda 
na ekologię, poprawa statusu materialnego. 

Mamy dobry punkt wyjścia do wykorzy-
stania i powiększenia  potencjału drzemią-
cego w szerokim, rekreacyjnym użytkowa-
niu koni oraz w trwającym już ponad 10 lat, 
intensywnym tworzeniu „przemysłu koń-
skiego”. Do tego Polska ma bardzo dobre 
warunki jego rozwoju. Nasze atuty w tym 
względzie, to: liczne i zmieniające się w 
odpowiednim dla celów jeździeckich kie-
runku pogłowie koni liczące obecnie ponad 
300 tys. sztuk, sprzyjające warunki przy-
rodnicze i hodowlane, długoletnie tradycje 
hodowlane, struktury organizacyjne i ka-
dry, brak zewnętrznych ograniczeń pro-
dukcji, społeczna akceptacja dla hodowli i 
użytkowania koni. Krajowa hodowla zaro-
dowa stanowi wystarczającą bazę dla roz-
woju jeździectwa i przemysłu konnego w 
Polsce. Nasze rasy koni wierzchowych (ko-
nie szlachetne półkrwi, wielkopolskie, ma-
łopolskie) są dobrze przystosowane do użytkowania 
w jeździectwie masowym – rekreacyjnym i na niż-
szych poziomach sportu jeździeckiego. Wyhodowa-

nie konia sportowego wysokiej klasy wymaga zazwy-
czaj wykorzystania reproduktorów zagranicznych. 
Dzięki silnemu sektorowi hodowli prywatnej, pol-
skiej hodowli zarodowej nie grozi zaprzepaszczenie 
jej dorobku. Rozwój przemysłu konnego, wynikający 
z upowszechnienia jeździectwa rekreacyjnego wy-
tworzy zapotrzebowanie  na konie polskich ras 
wierzchowych. Dłużej potrwa podnoszenie jakości 
sportowej polskich koni, a co za tym idzie ich konku-
rencyjności w stosunku do koni ras zagranicznych, 
które mają duży udział w krajowym sporcie jeździec-
kim. Choć trudno się obejść w tej hodowli bez ogie-
rów ras zagranicznych, jednak większość stada matek 
stanowić będą przede wszystkim klacze krajowe. 

Głównym produktem krajowego przemysłu kon-
nego o największej reputacji na świecie jest koń czy-
stej krwi arabskiej, jednak zagraniczne rynki zainte-
resowane są także innymi końmi wyhodowanymi w 
Polsce. Za granicą są wyspecjalizowani dilerzy na-
szych koni, udana dla naszych koni okazała się au-
kcja FENCES we Francji w końcu 2011 r. – jedno z 
najważniejszych wydarzeń w obrocie końmi skoko-
wymi. Skład koni biorących udział w najwyższej ran-
gi zawodach w powożeniu zaprzęgami parokonnymi 
wskazuje, jak doskonałą markę mają nasze konie za-
przęgowe. Przykładem, że jesteśmy w stanie hodo-
wać konie sportowe światowego formatu, będące „lo-
komotywami” promującymi krajową hodowlę mogą 
być takie konie, jak sytuujące się wysoko w świato-
wych rankingach koni ujeżdżeniowych Randon, Mar-
tini, Ekwador, Wag. W wyścigach przez przeszkody 
międzynarodowe sukcesy osiągnęły takie konie peł-
nej krwi angielskiej, jak Tiumen (trzykrotnie z rzędu 
zwyciężał w Wielkiej Pardubickiej) a także inne ko-
nie przeszkodowe jak Masini czy Janosz.  

 
Tak więc, krajowa hodowla jest w stanie dochować 

się koni sportowych dużego formatu, jednak do za-
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istnienia na konkurencyjnych, silnych rynkach za-
granicznych niezbędne jest podnoszenie poziomu 
naszego sportu jeździeckiego i będąca jego efektem 
promocja polskich koni poprzez ich wyniki sportowe. 
Przykładem mogą tu być polskie konie arabskie. Ich 
sukcesom towarzyszy silna promocja w postaci 
championatów i tradycyjnej aukcji w Janowie Podla-
skim, a także zaangażowanie agentów zachęcających 
bogatą klientelę do kupowania naszych koni. Do-
tychczas istniejące produkty krajowego przemysłu 
konnego wymagają ciągłego doskonalenie jednak 
należy tworzyć nowe produktu. Innym, poza końmi 
arabskimi eksportowym produktem krajowego 
przemysłu konnego może być turystyka jeździecka, 
stająca się coraz popularniejszą formą aktywnego 
wypoczynku na terenach niezurbanizowanych.  

Turystyka jeździecka jest jedną z najbardziej natu-
ralnych dróg upowszechniania i rozwoju jeździectwa, 
wyjścia z użytkowaniem koni do szerszych grup spo-
łeczeństwa. Jest przy tym szansą na rozwój środowi-
ska wiejskiego, zdywersyfikowanie jego aktywności i 
otwarcie na nowe możliwości. Turystyka jeździecka 
kreuje miejsca pracy i odkrywa nowy potencjał dla 
społeczności wiejskich. Generuje dochód hodowców 
koni, właścicieli ośrodków jeździeckich, zaplecza 
noclegowego i gastronomicznego, zapewnia zbyt 
producentom pasz itp. Pozwala chronić dawne, zani-
kające zawody związane z hodowlą i użytkowaniem 
koni jak kowalstwo i podkownictwo, rymarstwo, 
produkcja powozów i innych elementów jeździeckie-
go wyposażenia. Turystyka konna jest też działalno-
ścią proekologiczną, gdyż jest nierozłącznie związana 
ze środowiskiem przyrodniczym i zależy od jego ja-
kości. 

Turystyka jeździecka jest dobrze rozwiniętym 
działem współczesnego przemysłu turystycznego w 
Wielkiej Brytanii, USA, Irlandii, Francji, Hiszpanii, 
Rumunii, Węgier i in. Turystyka jeździecka w tych 
krajach obrosła w rozbudowany przemysł spełniający 
wymagania odnośnie profesjonalnych instruktorów, 
przygotowania koni, infrastruktury, innowacji, usług 
wysokiej jakości i ochrony środowiska. W Polsce tu-
rystyka konna daje możliwość odwiedzenia cieka-
wych zakątków kraju, w których bywa mało osób a 
środowisko nie zostało mocno przekształcone przez 
człowieka. Takiej formie spędzania wolnego czasu 
konnej sprzyjają walory przyrodnicze naszego kraju, 
na którym industrializacja nie wywarła tak dużego 
piętna jak na krajach Europy Zachodniej, w których 
trudno znaleźć tereny wolne od ogrodzeń, nie po-
przecinane gęstą siecią dróg i autostrad, i gdzie trud-
no uprawiać jeździectwo poza ośrodkami i klubami 
jeździeckimi. Uprawianiu turystyki jeździeckiej 
sprzyjają obszary o małych wpływach cywilizacyj-
nych, z zachowaną równowagą ekologiczną, o natu-
ralnym górskim, pojeziernym lub nadmorskim kra-
jobrazie. Przykładem potwierdzającym te przesłanki

jest rozwój turystyki i rekreacji jeździeckiej na Mazu-
rach, Pomorzu i w Karpatach. Szczególnie korzystne 
warunki pod tym względem panują m.in. w Biesz-
czadach i Beskidzie Niskim z ich trudno dostępnymi, 
niemal dziewiczymi terenami o dzikiej przyrodzie. 
Górska turystyka jeździecka łącząc dwa oblicza - 
wrażliwość na piękno gór i pasję do koni, oferuje do-
skonałe możliwości poznawania takich obszarów 
oraz intymnego i harmonijnego obcowania z przyro-
dą o naturalnym, górskim krajobrazie. Wysoka ja-
kość środowiska w Polsce przekłada się na wzrost 
atrakcyjności turystycznej obszaru naszego kraju. 
Nasza przyroda nie jest jeszcze w tak dużym stopniu 
zdegradowana i skażona industrializacją. Oprócz du-
żego pogłowia koni odpowiednich do prowadzenia 
rekreacji i turystyki, atutem naszego kraju jest 
znaczna różnorodność biologiczna i krajobrazowa - 
lasy, góry, jeziora, morze, wiele jeszcze nie uregulo-
wanych rzek, urozmaicony krajobraz wiejski,– do-
skonałe warunki do uprawiania jeździectwa na łonie 
przyrody. Polska przyroda stanowi istotny element 
stymulujący rozwój zainteresowań turystycznych w 
kraju i zagranicą, zwłaszcza że tracą na atrakcyjności 
miejsca przeinwestowane przez przemysł turystycz-
ny. Turystyka i rekreacja konna na łonie przyrody a 
także agroturystyka z udziałem koni mogą stanowić 
cenny produkt polskiego przemysły końskiego i 
czynnik wzrostu międzynarodowej konkurencyjności 
Polski jako celu podróży turystów z bardziej rozwi-
niętych gospodarczo krajów Europy Zachodniej. W 
Polsce mają oni możliwość uprawiania turystyki i 
rekreacji jeździeckiej na terenach, do których nie 
mają dostępu w swoich krajach. 

Jak wynika z powyższych rozważań, istnieją silne 
przesłanki i odpowiednie warunki do rozwoju prze-
mysłu konnego w Polsce, zwiększania jego ekono-
micznej wartości i wkładu do kulturowego, społecz-
nego, edukacyjnego, zdrowotnego i sportowego życia 
kraju. Trzeba tylko doskonalić warunki do wykorzy-
stania tego potencjału i wspierać rozwój przedsię-
biorczości w tym sektorze. 
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Źródło: materiały własne Jubilata  
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prof. dr. hab. lek. wet. Kazimierza Kosiniaka-Kamysza
  

 
 
Akcentem końcowym konferencji naukowej, która 
odbyła się z licznym udziałem – ponad 200 osób z 
kraju i zagranicy – była sesja poświęcona Jubilatowi. 
Wśród licznie przybyłych przedstawicieli świata na-
uki z różnych uczelni i instytutów naukowych udział 
wzięli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi, Agencji Nieruchomości Rolnych, Pol-
skiego Związku Hodowców Koni, władz rządowych i 
samorządowych woj. małopolskiego, wielu instytucji 
doradczych oraz znaczne grono hodowców koni z 
całego kraju. 

W sesji tej jako pierwszy wystąpił JM Rektor Uni-
wersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w 
Krakowie, prof. dr hab. Włodzimierz Sady, który 
przedstawił obszerne curriculum związane z bogatym 
dorobkiem naukowym, dydaktycznym i organizacyj-
nym Jubilata, podkreślając ogromną Jego rolę dla 
rozwoju nauki w okresie pełnienia funkcji Dziekana 
Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt, Prorektora ds. 
Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz Rektora Uczelni,  
który bezpośrednio po zakończeniu 15-letniej służby 
dla Uczelni został wybrany do Rady Głównej Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego. Po ukończeniu 
tej kadencji, Jubilat nominowany został 
przez Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego na Członka Państwowej Ko-
misji Akredytacyjnej I kadencji. Działal-
ność w strukturach edukacji narodowej 
trwała nieprzerwanie 21 lat. Z tego tytułu 
otrzymał On liczne odznaczenia, wy-
różnienia i nagrody Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego (12 razy), Rekto-
ra Uczelni (26 razy) oraz wiele odzna-
czeń państwowych, resortowych i za-
granicznych.  

Rolę Jubilata w zakresie wdrażania i 
upowszechniania rozwiązań nauko-
wych w praktyce hodowli koni w Pol-
sce oraz zaangażowanie w rozwój na-
ukowych form hodowli i użytkowania 
koni podkreślił w swoim wystąpieniu 
dr hab. inż. Józef Kania, prof. UR.  

 
 

 
Po wystąpieniach programowych składano Jubila-

towi gratulacje przez: prorektorów, dziekanów 
wszystkich wydziałów, dyrektorów instytutów na-
ukowych, Związku Hodowców Koni, a także przeka-
zywano wiele listów gratulacyjnych od władz rządo-
wych i samorządowych, a także kierownictwa kilku 
konsulatów (kopie listów zamieszczamy na stronach 
48-51). 

Akcentem szczególnym było odznaczenie Jubilata 
przez Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka 
Majchrowskiego i nadanie mu tytułu „Honoris Gra-
tia”, a także wręczenie „Statuetki Polskiego Związku 
Hodowców Koni”, która jest przyznawana przez Ka-
pitułę wyjątkowo zasłużonym dla hodowli koni oso-
bom. 

Jubilat, dziękując za wyrazy uznania, gratulacje i 
życzenia podkreślił wartość akademickich tradycji w 
tym zakresie, a szczególnie entuzjastycznie odniósł 
się do rzeszy obecnych na konferencji hodowców z 
całego kraju, bo to głównie do nich adresowana była 
tematyka konferencji jubileuszowej. 
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Osobiste podziękowania Jubilata
 

 
 

Szanowni Państwo, 
Proszę pozwolić na jeszcze jeden akcent, który będzie 

wyrazem wdzięczności w stosunku do osób oraz instytucji 
z którymi związane było moje życie zawodowe. 

Dziękuję mojej macierzystej Uczelni - Wyższej Szkole 
Rolniczej – Akademii Rolniczej – Uniwersytetowi Przy-
rodniczemu  we Wrocławiu za nadanie kierunku działal-
ności naukowej jeszcze w okresie studiów oraz w trakcie 
realizacji kolejnych etapów działalności naukowej. Perso-
nalnie odnosi się to szczególnie do dwóch osób, które ode-
grały w moim życiu bardzo ważną rolę - Prof. Ryszarda 
Badury, Dziekana i Rektora moich studiów, a obecnie ser-
decznego przyjaciela, oraz Śp. Prof. Henryka Balbierza, 
który odegrał znaczącą rolę na mojej drodze naukowej. 

Dziękuję mojej Uczelni (Wyższej Szkole Rolniczej – 
Akademii Rolniczej – Uniwersytetowi Rolniczemu w Kra-
kowie), z którą związałem życie zawodowe, a personalnie 
osobom Prof. W. Bielańskiego, który pozostanie w mojej 
pamięci i sercu do końca oraz Prof. Tadeusza Wojtaszka - 
wielkiego Rektora Uczelni, który był dla mnie wzorem w 
zakresie troski o rozwój Uczelni. 

Dziękuję społeczności akademickiej za obdarowanie 
mnie wieloma wyrazami uznania powierzając pełnienie 
funkcji z wyboru na wszystkich szczeblach akademickich 
funkcji. 

Dziękuję Resortowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 
okres pełnionych funkcji w Radzie Głównej Szkolnictwa 
Wyższego, a także Państwowej Komisji Akredytacyjnej  
I kadencji. 

W sposób szczególny pragnę wyrazić wdzięczność oso-
bie – Instytucji dzięki której możliwym było zrealizowanie 
szerokich (może czasem ponad możliwości) planów inwe-
stycyjnych Uczelni w okresie pełnio-
nych funkcji. Tą osobą - instytucją jest 
Pani Minister Małgorzata Kozłowska, 
która jako Minister KBN odegrała za-
sadniczą rolę w realizacji wszystkich 
wielkich przedsięwzięć. Za to dzisiaj 
składam serdeczne podziękowania i 
zawsze te wdzięczność będę miał w 
sercu. 

Dziękuję również instytucjom za-
granicznym z którymi wiążą mnie lata 
współpracy i przyjaźni: Uniwersyteto-
wi w Mediolanie z osobą Prof. Antonio 
Lauria - z małżonką Eleną, dzięki któ-
rym rozwijałem działalność naukową 

 
 
 
 

 
i wdrożeniową w niemal całej Północnej Italii. 

Dziękuję Uniwersytetom ze Stanów Zjednoczonych; 
Pen-State (New Bolton Center Vet. School), Purdue 
University i Kanady – Guelph Uniyersity. 

Dziękuję Akademii Nauk Szkolnictwa Wyższego 
Ukrainy oraz Uniwersytetowi Medycyny Weterynaryjnej 
we Lwowie za współpracę i obdarowanie mnie najwyż-
szymi godnościami akademickimi, członkostwem AN-
SzWU oraz godnością Doktora Honoris Causa. Dziękuję 
Premierowi Ukrainy za uhonorowanie medalem „Za Za-
sługi dla Rozwoju Oświaty na Ukrainie”. 

Dziękuję hierarchom Kościołów Wschodnich Obrząd-
ku Bizantyjskiego z Polski i Ukrainy, którzy z pełnym 
zaangażowaniem uczestniczyli w organizowanych prze-
ze mnie występach Chórów Akademickich wykazując 
równocześnie publiczne uznanie za realizację dzieła 
ekumenicznego pod hasłem „Kultura i duchowość bogac-
twem Europy". 

Dziękuję wszystkim instytucjom, z którymi dane mi by-
ło pracować społecznie: instytucjom rządowym i samo-
rządowym Małopolski, Małopolskiemu Stowarzyszeniu 
Doradztwa Rolniczego, które jest też moją osobistą satys-
fakcją jako współorganizatora tego stowarzyszenia. 

Dziękuję Polskiemu Związkowi Hodowców Koni, z któ-
rym moje więzi trwają przez cały okres współpracy z ho-
dowlą terenową. 

Wszystkim Państwu, Uczestnikom Konferencji Jubile-
uszowej serdecznie dziękuję za przybycie i uczestniczenie 
w tej szczególnej dla mnie Uroczystości. 

 
Kazimierz Kosiniak-Kamysz 
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