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Czempionat  Hodowlany  Koni  Rasy  Huculskiej,
Małopolskiej,  Śląskiej  i  Polski  Koń  Zimnokrwisty

VII Podhalańska  Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Ludźmierz, 7-8 lipca 2018

Podczas VII Podhalańskiej Wystawy Zwierząt 
Hodowlanych w dniach 7–8 lipca 2018 r. Ma-

łopolski Związek Hodowców Koni zorganizował 
na ludźmierskich błoniach po raz VII Czempionat 
Hodowlany Koni Rasy Huculskiej, Małopolskiej, 
Śląskiej i Polski Koń Zimnokrwisty.
 Ocena hodowlana koni ras: huculskiej, ma-
łopolskiej, śląskiej i koni zimnokrwistych odbyła 
się w sobotę 7 lipca. Komisja sędziowska oceny 
koni pracowała w składzie: dr Iwona Tomczyk-
-Wrona z Instytutu Zootechniki PIB (przewodni-
cząca), Teresa Pracuch, dyrektor Małopolskiego 
Związku Hodowców Koni oraz Andrzej Goraus, 
dyrektor byłego SO Klikowa. Komisja oceniła 38 
klaczy w czterech klasach: I – 6 huculskich, II 
– 4 małopolskie, III – 16 śląskich i IV – 12 rasy 
polski koń zimnokrwisty. Wystawa ta cieszy się 
stałym zainteresowaniem hodowców, co przejawia 
się w licznych i coraz lepiej przygotowanych staw-
kach koni poszczególnych ras. Szczególne wraże-
nie sprawiała bardzo dobra liczna stawka koni ślą-
skich, ale wystawcy koni zimnokrwistych również 
stanęli na wysokości zadania i przedstawili bardzo 
dobrze przygotowane do pokazu konie.  
 Pozwala to zmieniać stereotyp wykorzysta-
nia tej rasy z rzeźnego na inne, np. zaprzęgowe 
lub wierzchowe. Komisja brała w ocenie pod 
uwagę: typ rasowy i płciowy,  pokrój-budowę,  
ruch w stępie i w kłusie oraz kondycję, pielęgna-
cję, sposób przygotowania i prezentacji. Ocena 
była przeprowadzona na profesjonalnie przygo-
towanym trawiastym podłożu na ludźmierskich 
błoniach.
 Ocena koni przebiegała szybko i sprawnie 
dzięki bardzo dobremu przygotowaniu i prezen-
towaniu koni. Wyrównany poziom prezentowa-
nych zwierząt powodował, że decyzje komisji 
w wyborze najlepszych klaczy w większości były 
jednomyślne. Ocenę rozpoczynano od prezentacji 
wszystkich koni w obrębie danej rasy na kółku. 
Pozwalało to hodowcom na konfrontację swoich 
osiągnięć hodowlanych z innymi wystawcami, 

a publiczności możliwość zobaczenia wszystkich 
koni w pełnej okazałości. Impreza ogólnie prze-
biegała przy sprzyjającej pogodzie, zachęcającej 
do spędzenia weekendu na wolnym powietrzu. 
Tradycyjnie już nie obyło się bez deszczu,  ale był 
on krótkotrwały i dodał tylko uroku całej impre-
zie. Kryte boksy, znajdujące się blisko ringu dały 
możliwość hodowcom szybkiego schronienia się 
z końmi przed deszczem. Dzięki temu wspaniale 
przygotowane i wypielęgnowane grzywy i ogony 
końskie nic nie straciły na wyglądzie.
 W wystawie uczestniczyło 20 hodowców 
z województwa małopolskiego, którzy prezen-
towali 30 klaczy, dwóch z województwa podkar-
packiego z 6 klaczami i jeden z województwa ślą-
skiego z 2 klaczami. Czempionat hodowlany był 
rozgrywany w każdej rasie oddzielnie, poczyna-
jąc od klaczy huculskich, a kończąc na klaczach 
zimnokrwistych.
 W grupie klaczy huculskich tytuł czempion-
ki otrzymała klacz SZARLOTKA z Izb (Saturn 
– Sonia z Izb), której hodowcą jest Jan Raczka, 
gosp. rolne Astir w Izbach a właścicielem We-
ronika Rojan. Tytuł wiceczempionki przypadł 
klaczy POKUSKA (Owar-Kur – Parysa), wyho-
dowanej i będącej własnością Czesława Grucy. 
W rasie małopolskiej tytuł czempionki uzyskała 
klacz PANAMA (Sentender – Pardwa), której 
hodowcą jest Kamil Zych a właścicielem Wie-
sław Koch. Tytuł wiceczempionki w tej katego-
rii otrzymała klacz DWORNA PANI (Bibigar – 
Dworna), której hodowcą i właścicielem jest Jan 
Bobek. Tytuł czempionki klaczy śląskich komisja 
przyznała klaczy HRABINKA (Burgund – Hur-
ma), hodowli Konrada Koniecznego i własności 
Grzegorza Matuszka. W klasie klaczy śląskich ze 
względu na przedstawiony komisji bardzo dobry 
materiał hodowlany zostały przyznane trzy równo-
rzędne tytuły wiceczempionek. Tytułem tym zo-
stały wyróżnione klacze: LIZA (Aron – Laguna), 
hodowli Bernarda Nierychło i własności Andrzeja 
Wody, RACJA (Aron – Rakieta), hodowli Jana 
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Skorupy i własności Dawida Trzaski oraz BELLA 
CANTA S (Agat – Bella Rosa-S), hodowli Marii 
Ścisłowicz i własności Jana Ścisłowicza. 
 W klasie klaczy polski koń zimnokrwisty 
czempionką została POKA (Igor du Champs de 
Moulin – Pegi), hodowli Edwarda Skindzielew-
skiego, własność Jarosława Kościelnego. Komisja 
wyróżniła też dwie wiceczempionki: klacz APL-
LE (Pippo du Blofagnu – Alba), hodowli Ewy 
Soboty, własność Jarosława Kościelnego i klacz 
AMOLA (Tron – Amiga), hodowli Piotra Wasilu-
ka, własność Krzysztofa Gacka.
 W sobotę zostały ogłoszone wyniki wyboru 
czempionów i wiceczempionów, natomiast nagra-
dzanie odbyło się w dniu następnym, w niedzielę 
8 lipca podczas uroczystego otwarcia Wystawy. 
Prezentacji końskich ekip uczestniczących w VII 
Podhalańskiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych 
dokonał dr Zenon Podstawski, prezes Małopol-
skiego Związku Hodowców Koni w Krakowie 
w towarzystwie p. Teresy Pracuch, dyrektora Ma-
łopolskiego Związku Hodowców Koni.
 W niedzielę podczas głównych uroczystości 
zostały również wręczone Nagrody dyrektora In-
stytutu Zootechniki PIB – krajowego koordynato-
ra ds. ochrony zasobów genetycznych zwierząt za 
najlepsze klacze w typie huculskim, małopolskim 
i śląskim dla przedstawicielek ras objętych progra-
mami ochrony zasobów genetycznych. Nagrody, 
w imieniu dyrektora Instytutu Zootechniki PIB 
prof. dr hab. inż. Macieja Pompy-Roborzyńskie-
go wręczała dr Iwona Tomczyk-Wrona, koordy-
nator ds. ochrony zasobów genetycznych koni 
nagradzanych ras.
 W rasie huculskiej najlepszą w typie została 
wybrana klacz POKUSKA (Owar-Kur – Pary-
sa), wyhodowana i będąca własnością Czesława 
Grucy. Klacz małopolska PANAMA (Senten-
der – Pardwa), której hodowcą jest Kamil Zych, 
a właścicielem Wiesław Koch została uznana za 
najlepszą w typie małopolskim. Jako najlepsza 
klacz w typie śląskim została wyróżniona RA-
CJA (Aron – Rakieta), hodowli Jana Skorupy 
i własności Dawida Trzaski. Nagroda dyrekto-

ra Instytutu Zootechniki PIB za typ rasowy jest 
przyznawana już od wielu lat na znaczących im-
prezach hodowlanych w celu docenienia i uhono-
rowania wieloletniej pracy hodowców.
 Kolejnym interesującym wydarzeniem „koń-
skim” był zorganizowany w niedzielę pokaz za-
przęgów: jedno- i dwukonnych. Zaprzęgi prezen-
towały różne rasy koni oraz style. Były góralskie, 
angielskie i węgierskie, robocze, sportowe i wy-
jazdowe. To niecodzienne wspaniałe widowisko 
prezentacji wielu zaprzęgów zgromadziło mnó-
stwo publiczności. Pokazanie tylu różnorodnych 
zaprzęgów w jednym miejscu to nadal rzadkość. 
Oprócz wspaniałych przeżyć wizualnych można 
było jeszcze dowiedzieć się wielu interesujących 
rzeczy o koniach, uprzęży i powozach. Pokaz 
prowadził dr Zenon Podstawski, prezes Małopol-
skiego Związku Hodowców Koni.
 VII Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodow-
lanych i rozegrany podczas niej Czempionat Ho-
dowlany Koni należą już do uznanych  imprez 
i cieszą się dużą frekwencją hodowców. Konie 
i związane z nimi imprezy jak zawsze zgromadzi-
ły duże rzesze publiczności, co jest najlepszym 
podziękowaniem dla wszystkich organizatorów 
i wystawców. Zabawa trwała do późnych godzin 
wieczornych. Impreza odbywała się na tle wspa-
niałej panoramy Tatr, co dostarczyło uczestnikom 
dodatkowych przeżyć. Takie widoki pozostają 
w pamięci na zawsze i kto raz je zobaczył, ten 
chce tu wracać w kolejnych latach. Szczególne 
podziękowania należą się rodzinie Ścisłowiczów, 
którzy udostępnili wspaniałe błonia ludźmierskie 
z bardzo dobrze przygotowanym podłożem do 
pokazu koni. Panowie Ścisłowicze – ojciec Jan 
i syn Wojciech brali również udział w prezento-
waniu klaczy i pokazie zaprzęgów.
 Niezmiennie zapraszamy już na przyszło-
roczną wystawę, która pozwoli na zapoznanie się 
ze wspaniałym dorobkiem hodowlanym Podhala 
i nie tylko. Do zobaczenia za rok.

Iwona Tomczyk-Wrona – Instytut Zootechniki 
PIB, Kraków-Balice
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