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CICHOŃ STALLIONS
supported by Andreas Helgstrand

Szanowni Państwo, 
oddajemy w Wasze ręce katalog źrebiąt zakwalifi-
kowanych do drugiej już aukcji źrebiąt po reproduk-
torach z oferty stacji ogierów Cichoń Stallions. 

Podobnie jak w roku ubiegłym, przygotowaliśmy 
kolekcję skrupulatnie wyselekcjonowanych źrebiąt, 
osobiście biorąc udział w procesie wyboru kandy-
datów i oglądając każde ze źrebiąt przynajmniej 
dwukrotnie „na żywo”. Wszystkie oferowane konie 
spełniają nie tylko najwyższe standardy jakościo-
we, ale są również przebadane weterynaryjnie, co 
stanowi dla kupujących gwarancję bezpieczeństwa 
transakcji.

Warto wspomnieć o roli naszej ekspertki ds. ho-
dowli – p. Katarzyny Wiszowaty, która dokonała do-
głębnej analizy rodowodowej każdego ze źrebiąt 
dbając o to, aby w aukcyjnej stawce znalazły się 
konie o potencjale nie tylko sportowym, ale  także 
hodowlanym.

Nie może dziwić, że kolekcja Cichoń Foals Auc-
tion 2019 została zdominowana przez źrebięta po 
naszym czołowym reproduktorze Heiline’s Zanzier 
– wszak ogier ten, z wynikiem ponad 50 insemino-

wanych klaczy, był najpopularniejszym w Polsce 
ujeżdżeniowym reproduktorem roku 2018. Nowo-
ścią jest natomiast obecność potomstwa ogierów 
z oferty Deckstation Schockemӧhle – jednej z czo-
łowych europejskich stacji ogierów, która w minio-
nym roku połączyła się z naszym duńskim partne-
rem Helgstrand Dressage, wystawiając wspólną, 
imponującą ofertę stanówki.

W tegorocznej aukcji po raz ostatni wezmą udział 
źrebięta wyłącznie dresażowe – w przyszłym roku 
stawkę uzupełni skokowe potomstwo ogierów 
z Deckstation Schockemӧhle, które za naszym po-
średnictwem trafiły do ponad 40 klaczy na terenie 
całej Polski.

Wierzymy, że Cichoń Foals Auction 2019 okaże 
się sukcesem nie tylko dla nas, jako organizatorów, 
ale przede wszystkim dla współpracujących z nami 
Hodowców, którzy każdego dnia wkładają ogrom-
ny wysiłek w rozwój hodowli koni sportowych 
w Polsce, oraz dla Kupujących, którzy już 14 wrze-
śnia staną się właścicielami wysokiej klasy źrebiąt, 
będących przyszłością polskiego ujeżdżenia.
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HEILINE’S ZANZIER

Heiline’s Zanzier to ogier pod każdym względem 
wyjątkowy. 

Jego ojciec – Blue Hors Zack to jeden z naj-
bardziej pożądanych obecnie ujeżdżeniowwych 
reproduktorów, który wykazuje się zarówno w spo-
rcie, osiągając na poziomie Grand Prix wyniki prze-
kraczające 80% i plasując się w Top10 światowego 
rankingu FEI, jak i w hodowli, gdzie dotychczas 
pozostawił 34 uznane ogiery, w tym potrójnego Mi-
strza Świata – Sezuana.

Matka – Danceline TS, to córka legendy hodowli 
ujeżdżeniowej, ogiera De Niro. Warto zaznaczyć, 
iż pochodząca od niej klacz Heiline’s Zanziera to 
dwukrotna finalistka Mistrzostw Świata Młodych 
Koni oraz Mistrzyni Danii w kat. 5 – latków, startu-
jąca w obecnym sezonie w konkursach Grand Prix 
na poziomie 74%.

Heiline’s Zanzier obdarzony jest niesamowitym 
ruchem, zachwycającym elastycznością i obszer-

nością, oraz dużymi predyspozycjami do piaffu 
i pasażu. Posiada przy tym bardzo dobry charakter.

Wszystkie te cechy sprawiają, iż Heiline’s Zanzier 
od najmłodszych lat osiąga sukcesy – już w wie-
ku kilku miesięcy został uznany najlepszym ujeż-
dżeniowym źrebakiem duńskiej elitefoalauktion. 
W 2015 roku podczas körungu związku DWB został, 
jako premiowany ogier, dopuszczony do hodowli. 
Natomiast w sezonie 2017 ukończył na II miejscu 
test 35-dniowy, który daje mu możliwość repro-
dukcji w ramach duńskiej księgi DWB. Uzyskując 
uprawnienia do stanowienia w ramach polskich 
ksiąg stadnych Heiline’s Zanzier zdobył jedną z naj-
wyższych w historii ocen bonitacyjnych – 84 pkt.

Ogier ten swojej klasy dowiódł także na arenach 
sporotwych, zdobywając w roku 2017 brązowy me-
dal MPMK-A, a rok później zostając Mistrzem Polski 
Koni 6-letnich, oraz kwalifikując się do Mistrzostw 
Świata Młodych Koni w Ermelo.

Blue Hors Zack
Rousseau Olympic Ferro

Zsuzsa
Jazz
Karona
Donnerhall
Alicante
Lancier
Espina

Orona

De Niro

Lacarna
Danceline TS
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FÜRST SAV

Fürsten Look
(Fürstenball x Londonderry x Weltmeyer)
Brązowy Medalista MŚMK 2018

(FOUNDATION X FÜRST HEINRICH X VERDENAS)
SREBRNY MEDALISTA MPMK 2017

JOVIAN

(APACHE X TANGO X FRÜHLING)
MISTRZ ŚWIATA MŁODYCH KONI 2019

FÜRSTEN LOOK

(FÜRSTENBALL X LONDONDERRY X WELTMEYER)
BRĄZOWY MEDALISTA MŚMK 2018
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REVOLUTION

(ROCKY LEE X ROULETTO X WENDENBURG)
ZŁOTY (2018) I SREBRNY (2019) MEDALISTA MŚMK
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ROCKEFELLER G, COLT, BORN 18.06.19

SIRE:  Revolution - 5 yo World Champion in 2018, 6 yo Vice Champion (10 points for trot!)

DAM: Quiete G, sired by Bundeschampionate v-ce champion Quaterback. 
36% throughbred blood.

RASA

DATA URODZENIA

MAŚĆ

OLDENBURSKA

18.06.2019 r.

KASZTANOWATA

1. ROCKEFELLER G

Urodziwy ogierek Rockefeller G w swoim rodo-
wodzie niesie krew najcenniejszych obecnie repro-
duktorów dresażowych, ale także blisko 36 % pełnej 
krwi angielskiej, co odpowiada najnowszym trendom 
w hodowli koni sportowych.

Jego ojcem jest westfalski Revolution, który na 
kończącej kӧrung hanowerski w 2015 r. aukcji, osią-
gnął rekordową wówczas cenę 1,2 mln euro. Jego 
współwłaściciel, utytułowany zawodnik Andreas 
Helgstrand, doprowadził go do tytułu Czempiona 
Danii Koni 4-letnich, Czempiona Świata Koni 5-letnich 
i w tym roku - Wiceczempiona Koni 6-letnich, otrzy-

mując maksymalną notę 10,0 pkt. za kłus. Pierwszy 
rocznik źrebiąt po tym ogierze wyróżnia się nowo-
czesnym typem, świetnym kłusem i bardzo dobrym 
charakterem. 

Matką opisywanego ogierka jest klacz Quie-
te G, córka ogiera Quaterback, wiceczempiona 
uznawania ogierów przez związek brandenburski 
i saksoński, czempiona koni 3-letnich podczas Bun-
deschampionatu. Na teście 30-dniowym zdobył koń-
cową ocenę 8,89, w tym 9,14 za ujeżdżenie i 8,43 za 
skoki. W hodowli dał niezliczoną ilość championów 
i klaczy hodowlanych, oraz źrebiąt, które uzyskiwały 
rekordowe ceny aukcji. W 2019 księga hanowerska 
zanotowała 643 konie startujące w zawodach, bę-
dące jego potomkami, wśród których było 58 koni 
uczestniczących w zawodach klasy S. 

Nie bez znaczenia jest obecność w rodowodzie 
cenionego i niezwykle eleganckiego i ekspresyjne-
go hanowerskiego ogiera Longchamp, czempiona 
Niemiec koni 3-letnich, wiceczempiona próby dziel-
ności (najwyższy indeks ujeżdżeniowy - 157,52 pkt 
!), zwycięzcy wielu konkursów Grand Prix. W gronie 
najlepszych jego potomków znalazły się konie klasy 
Grand Prix - Lortzing i Little Sweat, a w gronie ogie-
rów licencjonowanych m.in. Louis Vuitton i  Long Is-
land. Analizując głębiej rodowód ogierka Rockefeller 
G należy zwrócić uwagę na wartościowy inbred 5 x 
6 na ogiera Wendekreis, niezwykle ważnego ogiera 
dla  hodowli hanowerskiej.

Bez wątpienia Rockefeller G, z uwagi na swój nad 
wyraz nowoczesny rodowód, predyspozycje rucho-
we i nieprzeciętny eksterier, stanowi świetny materiał 
nie tylko na konia sportowego, ale także przyszłego 
reproduktora.



HODOWCA

PAWEŁ GĄSIŃSKI

Jego przygoda hodowlana rozpoczęła się 30 lat temu od zakupu 5-mie-
sięcznego konika polskiego Pierwsze konie gorącokrwiste nabył od Remi-
giusza Makowskiego i początkowo używał stacjonujących w Polsce ogierów. 

Kilka lat później, za namową kolegów z branży, zakupił w Niemczech klacz 
po słynnym ogierze Quaterback, której nadał zobowiązujące imię Queen of 
Poland, z którego doskonale się wywiązała, zostając najlepszą matką w sta-
dzie i dając początek nowej jakości w hodowli.

Obecnie w gospodarstwie Pawła Gąsińskiego znajduje się 12 klaczy-ma-
tek, córek światowej klasy ogierów jak Jazz, Weltregent H, Quaterback, De 
Niro, Romanov, Dancier, Floriscount, Rubinstein i Rotspon, które Hodowca łą-
czy z nowoczesnymi i utytułowanymi reproduktorami.

Do swoich największych sukcesów zalicza dwa złote medale Mistrzostw 
Polski Młodych Koni w Ujeżdżeniu w kategorii koni 5-letnich, które zdobyła

Korra G w 2012 r., a Laurence G dwa lata później, oraz kwalifikację dosiada-
nego przez Kamila Pulińskiego ogiera Frodo G do Mistrzostw Świata Młodych 
Koni w roku 2018.

Revolution
westf. c.gn.  2013

Rocky Lee Rock Forever
Juicy
Rouletto
Wachau
Quaterman I
Passionata
Longchamp
Alice

Rochelle

Quaterback

Lakritz

Quiete G  old.
kaszt.. 2012
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ZANZIBRIO MM, COLT, BORN 06.04.19

SIRE:  Heiline’s Zanzier, one of the most expensive foals sold at DWB Elite Auction ’2013, appro-
ved in DWB, Polish Young Horses Champion in 2018.

DAM: Sired by Grand Prix, elite stallion Blue Hors Don Olymbrio, currently in FEI top 10 for 
dressage.

RASA

DATA URODZENIA

MAŚĆ

DWB

06.04.2019 r.

SKAROGNIADA

2. ZANZIBRIO MM

Ogierek Zanzibrio MM jest synem debiutującego 
w roli reproduktora ogiera Heiline’s Zanzier (więcej 
na str. 2)

Matka - klacz Vestgaardens Olympia, to córka 
czempiona ujeżdżeniowego, ogiera klasy Grand Prix 
– Blue Hors Don Olymbrio, który zdobył tytuł Elitar-
nego Ogiera Gorącokrwistego Danii już w wieku 9 
lat, zwyciężył na CDI*** Blue Hors Dressage Festival 
konkurs Grand Prix Freetyle w 2018 roku, uzyskując 
nadzwyczajny wynik powyżej 80 %. Ogier ten ma na 
koncie wiele zwycięstw w konkursach klasy Grand 
Prix, będąc jednocześnie ojcem koni sportowych 
i ogierów licencjonowanych, takich jak: Don Qlymp 

P westf, Orion DWB i premiowanego w DWB Dream-
line. Dwie córki Blue Hors Don Olymbrio otrzymały 
srebrne medale na wystawie hodowlanej, a klaczka 
Remember Me, mianowana przez Duński Związek 
Koni Gorącokrwistych „Klaczą Roku 2018”, została 
sprzedana na elitarnej aukcji źrebiąt za rekordową 
cenę 80.000 Euro.

Vestgaardens Olympia jest córką duńskiej klaczy 
Vestgaardens  Flying Wallie, której rodowód łączy 
w sobie konie pełnej krwi angielskiej, jak i konie 
ujeżdżeniowe. Jej ojcem jest zinbredowany 4x3 na 
legendarnego ogiera Northern Dancer xx, efektow-
ny Flyinfact xx. Ogier ten został wyhodowany we 
Francji, a zakupiony do Danii z powodzeniem starto-
wał w  wyścigach, a do jego największych sukcesów 
należy zaliczyć 3 miejsce w Duńskim Derby. W 2001 
roku uzyskał licencję dla hodowli DWB, a następnie 
dla związku trakeńskeigo i oldenburskiego. W Danii 
zostawił 128 sztuk potomstwa, w tym ogiera Fly So-
ciety xx, który również zyskał uznanie komisji DWB 
i otrzymał licencję tej księgi, a następnie związku 
trakeńskiego.

Zanzibrio MM to źrebię ujeżdżeniowe najnowszej 
generacji – obustronne pochodzenie od światowej 
klasy koni Grand Prix, gdzie zarówno Blue Hors Zack 
jak i Blue Hors Don Olymbrio plasują się w top 10 
rankingu FEI oraz znaczący udział pełnej krwi angiel-
skiej, idealnie wpisują się w aktualne trendy w ho-
dowli koni dresażowych. Łącząc powyższe z kapital-
nymi możliwościami ruchowymi oraz przekazywaną 
przez ogiera Heiline’s Zanzier chęcią do współpracy, 
otrzymujemy konia gotowego do najwyższych wy-
zwań, nie tylko sportowych, ale również hodowla-
nych.



Heiline’s Zanzier
DWB kaszt. 2013

Blue Hors Zack Rousseau
Orona
De Niro
Lacarna
Jazz
Olymbria
Flyinfact xx
Wallis-Le

Danceline S

Blue Hors Don Olymbrio

Vestgaardens Flying  Wallie

Vestgaardens Olympia
DWB sk.gn. 2013

HODOWCA

MM BROTHERS SP. Z O.O.

Prowadzona przez braci Cichoń hodowla koni ujeżdżeniowych oparta jest 
o wykorzystanie młodych, odnoszących sukcesy ogierów oraz importowa-
nych z Niemiec i Danii klaczy hodowlanych.

Pomimo krótkich tradycji, pierwsze roczniki potomstwa potwierdzają słusz-
ność przyjętej koncepcji, a MM Brothers może pochwalić się sprzedażą ogier-
ka Fürst Olymbrio, półbrata Zanzibrio MM, podczas aukcji w 2018 r. za kwotę 
4500 euro.

Obecnie w hodowli znajdują się dwie doświadczone klacze, jednakże Ho-
dowcy corocznie inwestują w młode źrebice o klasowym pochodzeniu, które 
od przyszłego sezonu systematycznie będą włączane do stada, tworząc na 
przestrzeni lat docelową grupę 5-7 klaczy hodowlanych.
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FIREFLY JAK MALOWANA, FILLY, BORN 7.05.19

SIRE:  Fürsten-Look achieved a result of 9,41 at Stallion Performance Test at Schlieckau. He won 
Hannoverian and Oldenburger Championate, won bronze medal at World Dressage Champion-
ships for Y.H. in Ermelo 2018.
DAM: Toccata, out of mare Tandia, that produced 2 approved stallions L’Andiamo and Don John-
son. Sandro Hit, sire of Toccata was no 2 in the WBFSH ranking from 2017. 

RASA

DATA URODZENIA

MAŚĆ

HANOWERSKA

7.05.2019 r.

KASZTANOWATA

3. FIREFLY

JAK MALOWANA

Niezwykle charyzmatyczna klaczka Firefly Jak 
Malowana jest córką czempiona próby dzielności, 
hanowerskiego Fürsten-Look, który podczas kwali-
fikacji ogierów oldenburskich w Vechcie, wyznaczył 
nowe standardy, uzyskując imponującą ocenę 9,41 
pkt. Wygrał hanowerski i niemiecki czempionat, zdo-
był główną premię związku oldenburskiego, przy-
znaną mu za jakość pierwszego rocznika źrebiąt. 
W 2018 r. zdobył brązowy medal na MŚMK w Ermelo. 
Jego ojcem jest wyśmienity Fürstenball, czempion 
kwalifikacji ogierów związku oldenburskiego, zwy-
cięzca próby dzielności, finalista Mistrzostw Świata, 
zwycięzca konkursów małej rundy. Wartość rodo-

wodu tego ogiera określa inbred na wyśmienitego 
ogiera Donnerhall old (3x2). 

Matka - klacz Toccata, jest córką zasłużonego 
ogiera Sandro Hit, który był koniem w doskonałym, 
nowoczesnym typie, co silnie przekazywał na po-
tomstwo, podobnie jak swój ekspresyjny, wyjątkowo 
efektowny ruch. Ten Czempion Świata i Niemiec do-
starczył dla hodowli rekordową ilość 190 (!) licencjo-
nowanych synów w Niemczech. Ponad 230 jego có-
rek otrzymało premie państwowe, w tym podwójna 
czempionka Niemiec, nieodżałowana Poetin. Ponad 
200 sztuk jego potomstwa bierze udział w konkur-
sach od klasy A do Grand Prix i wygrało ono do tej 
pory łącznie ponad 1,3 miliona euro, a 11 jego potom-
ków zdobyło tytuły Czempionów Niemiec. 

Toccata jest córką premiowanej klaczy Tandia, bli-
sko zinbredowanej na zasłużonego ogiera Furioso 
II sf (3x2), matki dwóch licencjonowanych ogierów: 
L’Andiamo old (po Lord Liberty G old) i Don Johnson 
old (po Donatelli old). Babka klaczy Toccata - Tettora 
również dała licencjonowanego ogiera – Sure Hit 
(po Sandro Hit old).  Sama Toccata trafiła do hodowli 
kończąc karierę sportową w Niemczech. Dwa lata 
później została wiceczempionką wystawy hodowla-
nej w Barzkowicac. Jest matką 4 źrebiąt, tym klaczki 
po Fürstenball old, która w 2017 r. została II wice-
czempionką wystawy źrebiąt w Pacholętach.

Firefly Jak Malowana posiada wszystkie walory, 
aby w przyszłości zawładnąć sercami widzów na kra-
jowych i zagranicznych czworobokach – doskonałe 
pochodzenie, budowane na sprawdzonych ogierach 
i klasowych matkach, wspaniały charakter i wyjątko-
wy eksterier, który z całą pewnością koresponduje 
z jej przydomkiem hodowlanym. 



HODOWCA

AGATA FORNALSKA

Od 10 lat prowadzi hodowlę koni hanowerskich „Konie Jak Malowane”, któ-
rej nazwa bierze się z zamiłowania Hodowczyni do koni mocno malowanych. 
Agata Fornalska jest czynną zawodniczką ujeżdżenia, co pozwala jej poznać 
potrzeby współczesnego sportu i odpowiednio ukierunkowywać rozwój swo-
jej działalności. 

Duży nacisk kładzie na walory ruchowe i behawioralne źrebiąt dbając o to, 
aby młodzież opuszczała jej hodowlę w pełni przystosowana do kontaktów 
z człowiekiem i gotowa do stawianych przed nią wyzwań. 

Mimo stosunkowo młodego wieku hodowla „Konie Jak Malowane” może 
pochwalić się końmi startującymi na poziomie CC, czempionkami wystaw ho-
dowlanych klaczy, medalistami wystaw źrebiąt czy Hannnoveraner Gold Me-
dal Foal. Aktualnie stado liczy 7 matek i wciąż się rozwija.

Fürsten-Look 
han k. 2011

Fürstenball Fürst Heinrich
Maradonna
Londonderry
Waluna han
Sandro Song
Loretta
Andiamo
Tettora

Lady Diamond

Sandro Hit

Tandia

Toccata
old k.  2004
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FONDANT, COLT, BORN 17.02.19

SIRE:  Fürst Sav, Polish Y.H. V-ce Champion ‘2017, is inbred to Florestan (4x3) and Donnerhall 
(5x4).

DAM:  Out of successful Famfara family, by Oldenburger Champion ‘1991 Insider. 

RASA

DATA URODZENIA

MAŚĆ

POLSKI KOŃ SZLACHETNY PÓŁKRWI

17.02.2019 r.

GNIADA

4. FONDANT

Obdarzony lekkością w kłusie i niesamowitą siłą 
nośną zadu ogierek Fondant, to syn hanowerskie-
go ogiera Fürst Sav, uznanego przez komisję west-
falskiego związku hodowlanego w 2015 r. Dwa lata 
później potwierdził swą klasę zdobywając II miejsce 
w Mistrzostwach Polski Młodych Koni w kategorii 
4-latków, uzyskując noty przekraczające 9,0 pkt 
(w tym z oceną 9,5 pkt za galop!) 

Jasne punkty jego rodowodu to inbredy na zna-
komitości hodowlane jakimi bez wątpienia są - Flore-
stan I (4x3) oraz Donnerhall (5x4). Jego ojciec, ogier 
Foundation, podczas testu 30-dniowego otrzymał 
dwie 10-tki za kłus i galop, 9,5 pkt za charakter i chęć 

do współpracy, a za jezdność 9,25 pkt! Ogiera Fo-
undation wyróżnia obszerność i świetna motoryka 
chodów z doskonałą pracą zadu oraz wyśmienity 
charakter. Obecnie z sukcesami startuje na pozio-
mie Grand Prix. W gronie jego potomków znajduje 
się wicemistrz Świata Młodych Koni w kategorii koni 
5-letnich, licencjonowany ogier Ferrari old z oferty 
Helgstrand Dressage.

„Poprawna, w bardzo dobrym typie i świetnie ru-
szająca się” – tak o swojej klaczy Falanbergia, matce 
ogierka Fondant mówi jej hodowca Paweł Mazurek. 
Do Falanbergia wywodzi się z  rodziny świetnie ru-
szającej się klaczy Famfara (po Izotop m) i jest córką 
ogiera Insider, championa związku oldenburskiego 
w 1991 roku, który uzyskał 18 licencji hodowlanych 
w całej Europie. Pozostawił dużą ilość utalento-
wanych koni ujeżdżeniowych, takich jak Tiwernel, 
Major, Panna Nikt, Pikaria, Tin Rock, Parisa (obecnie 
w Szwecji), Floretino, Sellama – brązowa medalistka 
koni 4-letnich pod Karoliną Mazurek, licencjonowany 
ogier Brentino. 

Insider jest synem zasłużonego dla hodowli nie-
mieckiej angloarabskiego ogiera Inschallah, który 
okazał się, jak jego syn, reproduktorem wszech-
stronnym, a w hodowli pozostawił m.in. klacz Elektia 
V, matkę dwóch wybitnych licencjonowanych ogie-
rów – Rohdiamant i Royal Diamond.

Fondant to bez wątpienia dowód ogromnego 
postępu, jaki dokonał się w hodowli koni ujeżdże-
niwych na przestrzeni ostatnich lat. Świetne moż-
liwości ruchowe, poparte doskonałą pracą zadu 
i zjawiskowa samcza budowa pokazują, iż ogierek 
ten odziedziczył po swoich wspaniałych przodkach 
wszystko co najlepsze, a droga do sukcesu stoi 
przed nim otworem.



Fürst Sav 
han  c.gn.  2013

Foundation  Fidertanz 
Donna Dorta 
Fürst Heinrich 
Verdena 
Inschallah AA
Blanke Welt 
Lord Alexander 
Famfara

Fürstin 

Insider 

Fara sp

Falanbergia 
sp kaszt.   2006

HODOWCA

PAWEŁ MAZUREK

W rodzinie Mazurków hodowla koni jest tradycją i została zapoczątkowana 
przez Kazimierza Mazurka, który urodził się na Kresach Wschodnich , gdzie jego 
ojciec hodował konie remontowe dla wojska. Zaraz po wojnie rodzina przepro-
wadziła się na Dolny Śląsk, gdzie w 1968 roku Kazimierz kupił obecne gospodar-
stwo, które początkowo specjalizowało się w hodowli bydła mlecznego, jednak-
że z czasem przebranżowiło się już wyłącznie na hodowlę koni.

Z upływem czasu gospodarstwo hodowlane zmieniło specjalizację z koni 
rasy śląskiej na szlachetne w typie użytkowym wierzchowym.  Prawdziwy rozwój 
stadniny przypada na przełom lat siedemdziesiątych – osiemdziesiątych, kiedy to 
przez ostrą selekcje i ustalenie typu hodowlanego, uzyskano przepiękne, liczące 
kilkadziesiąt sztuk stado kolorowe.

 Kontynuacją hodowli od 1990 r. zajął się Paweł Mazurek, który z czasem od-
szedł od koni kolorowych, wprowadzając ujednolicenie pod względem maści 
oraz poprzez dobór odpowiednich ogierów uzupełnia stado matek, które dziś 
liczy 12 klaczy, będących przedstawicielkami trzech rodzin: kl. Famfara (Izotop x 
Fikus), kl. Paria (Prom x Elixir xx) i kl. Serbia (Sawoy x Elixir xx).

Każda z tych matek to przemyślane skojarzenie, które jest wynikiem ciężkiej 
pracy i wieloletniego doświadczenia. Fundament naszej hodowli tworzą konie 
ras rodzimych, które w połączeniu z zachodnimi reproduktorami dały rzeszę 
wspaniałego potomstwa, odnoszącego sukcesy sportowe w kraju i za granicą.
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HERO, COLT, BORN 17.03.19

SIRE:  Heiline’s Zanzier, one of the most expensive foals sold at DWB Elite Auction ’2013, appro-
ved in DWB, Polish Young Horses Champion in 2018.

DAM:  Husaria – Champion of Mare Performance Test ‘2012, half-sister to Huzar AA, one of 
polish top eventing horses. 

RASA

DATA URODZENIA

MAŚĆ

POLSKI KOŃ SZLACHETNY PÓŁKRWI

17.03.2019 r.

SIWA

5. HERO

Zjawiskowy ogierek Hero jest synem urodziwego, 
obdarzonego zrównoważonym charakterem ogie-
ra Heiline’s Zanzier, brązowego medalisty MPMK-
-A w roku 2017 i Mistrza Polski Młodych Koni w 2018 
r. (więcej na str. 2)

Matka - angloarabska klacz Husaria wywodzi się 
z zasłużonej w Stadninie Koni Walewice rodziny kla-
czy Zośka xo (po Larrey). Zwyciężyła w próbie dzielno-
ści klaczy w ZT Bogusławice ’2012. Uczestniczyła też 
wielokrotnie w wystawach hodowlanych – podczas 
Ogólnopolskiego Czempionatu Koni Ras Szlachet-
nych w KJ Zbyszko przypadła jej druga lokata , nato-
miast rok później na tej samej imprezie zajęła miejsce 
trzecie. Jest ona półsiostrą startującego z sukcesami 
w WKKW i zasłużonego dla hodowli ogiera Huzar. 
Wspomniana klacz jest córką wyhodowanego we 

Francji angloarabskiego ogiera Nabucho du Serein, 
który dał się poznać jako wartościowy koń sporto-
wy, startując w WKKW, a następnie jako ojciec koni 
startujących w wielu  dyscyplinach – Diadem starto-
wał w MPMK w ujeżdżeniu i WKKW, klacz Berenika 
przemierzała setki kilometrów podczas zawodów 
w rajdach długodystansowych, a Domingo i Dolina 
z powodzeniem brały udział w gonitwach na WTWK 
Partynice. 

W rodowodzie ogierka Hero występuje również 
ogier Toledo xx, ojciec tak dobrych WKKWistów jak 
Fazer xo, Bon xo, Figiel xo, Dworus xo, Maestro xo czy 
Magnolia xx. W dalszym pokoleniu znajdujemy ogiera 
tak wielkiej urody jak i sercu do skoków – Emetyta – 
Czempiona Koni 6-letnich WKKW, czempiona Krajo-
wej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, którego użyto 
w hodowli nie tylko w Polsce, ale również w Niem-
czech i Holandii. 

Analizując rodowód ogierka Hero należy pamię-
tać, że połączenie ogiera z linii zachodnich z klaczą 
angloarabską już wielokrotnie dawało doskonałe re-
zultaty, czego najlepszym przykładem są dwa czoło-
we konie legendarnej amazonki Isabell Werth – Bella 
Rose i Emilio, których matki pochodzą po ogierze xo 
Cacir. Podobnie angloarabski Inschallah odegrał zna-
czącą rolę w hodowli koni oldenburskich, dając m.in. 
klacz Elektia V, matkę słynnych reproduktorów Roh-
diamant i Royal Diamond, jak również konie sportowe 
klasy Grand Prix.

Klacze angloarabskie stanowią doskonałe podłoże 
dla hodowli najwyższej klasy koni sportowych, doda-
jąc potomstwu kondycji i poprawiając jakość tkanek, 
a jednocześnie nie degradując cech ogiera. Dobitnym 
przykładem opisanej zależności jest magnetyzujący 
Hero, który stanowi wspaniały efekt przemyślanej 
koncepcji hodowlanej, łącząc najlepsze przymioty 
swoich przodków.



Heiline’s Zanzier
DWB kaszt. 2013

Blue Hors Zack Rousseau
Orona
De Niro
Lacarna
Ryon d’Anzex  AA
Gaydge Palmoroux AA
Toledo xx
Herodiana m

Danceline S

Nabucho du Serein AA

Huanita

HUSARIA 
m (AC) s.  2009

HODOWCA

ZBIGNIEW KRUK

Zbigniew Kruk to prężny przedsiębiorca branży spożywczej, ale także mi-
łośnik przyrody, koni i jeździectwa. Te pasje zaowocowały założeniem klubu 
jeździeckiego Zbyszko, przy którym powstała stadnina koni będąca obecnie, 
ze stadem liczącym 250 sztuk, największą jednostka hodowlana na terenie 
woj. Łódzkiego i jedną z największych w Polsce. Klub Jeździecki Zbyszko 
specjalizuje się w zaprzęgach, gdzie największe sukcesy dla klubu odnosi 
Sebastian Bogacz, zdobywca brązowego medalu MŚ w 2018 r., oraz skokach 
przez przeszkody.  W tej dyscyplinie sukcesy odnoszą Andrei Shalohin i Olga 
Sorokina, którzy doprowadzili KJ Zbyszko do zwycięstwa w Polskiej Lidze 
Jeździeckiej w 2016 r.

Od 2015 r. głównym specjalistą ds. hodowli koni został dr Krzysztof Lik, 
znany w środowisku ujeżdżeniowym jako hodowca wałacha Breakdance (ex 
Bombastic), startującego z międzynarodowymi sukcesami pod Aleksandrą 
Szulc.

Tegoroczna obiecująca stawka źrebiąt po ogierze Heiline’s Zanzier, z ogie-
rami Calvin Klein i Hero na czele, jest pierwszym krokiem w kierunku rozwoju 
hodowli koni ujeżdżeniowych w KJ Zbyszko.



JOSEPHINE G, FILLY, BORN 25.06.19

SIRE:  Jovian, Stallion Performance Test Winner, Danish 3 y.o. Champion, World Champion 5 y.o.

DAM:  Balerina by Bretton Woods, 5 y.o. World Championships ‘2011 bronze medalist. 

RASA

DATA URODZENIA

MAŚĆ

OLDENBURSKA

25.06.2019 r.

SKAROGNIADA

16

6. JOSEPHINE G

Ojcem tej zjawiskowo ruszającej się klaczki jest 
młody, utalentowany Jovian, tegoroczny Champion 
Świata Młodych Koni w ujeżdżeniu w kategorii koni 
5-letnich i zwycięzca próby dzielności w Münster 
Handorf, podczas której uzyskał ocenę końcową 
9,08, a jeździec testujący przyznał mu maksymalną 
ocenę 10,00 pkt! Jovian jest również Czempionem 
Danii w kategorii koni 3-letnich, zdobywcą głów-
nej premii podczas kwalifikacji ogierów w Herning 
i zwycięzcą 3-dniowego sportowego testu w Ver-
den, z oceną końcową 9,01! 

Klacz Balerina G zinbredowana 3x3 na legen-
darnego De Niro, jest córką znanego reproduktora, 

ekspresyjnego Bretton Woods - brązowego meda-
listy koni 5-letnich podczas Mistrzostw Świata Mło-
dych Koni w 2011 r., zwycięzcy VSN-Trophy w Holan-
dii, gdzie otrzymał 10 punktów za jezdność. Bretton 
Woods wygrał 50-dniowy test dla ogierów w Erme-
lo, a jeden z jego pierwszych jeźdźców - Emmelie 
Scholtens powiedziała o nim: „To najlepszy koń na 
jakim kiedykolwiek siedziałam”. 

Matka klaczy Balerina G, klacz Queen of Poland 
jest córką ogiera Quaterback, który już jako 3-latek 
zwrócił na siebie uwagę doskonałością wszyst-
kich chodów, szczególnie galopu. Po zwycięstwie 
w Bundeschampionacie wygrał również 30-dnio-
wy test dla ogierów, podczas którego otrzymał 
doskonałe noty za elementy ujeżdżeniowe (9,14 
pkt). Quaterback jest wnukiem wyśmienitej klaczy 
Poesie (po Brentano II han), matki plejady koni ujeż-
dżeniowych, w tym utalentowanej, jak i urodziwej, 
klaczy Poetin, sprzedanej na P.S.I Auction za 2,5 
miliona euro - rekordową wówczas cenę, jaką dano 
za konia ujeżdżeniowego. Warto podkreślić fakt, że 
Josephine posiada trzykrotnie w swym rodowodzie 
wybitnego ogiera Jazz (5x4x4) oraz dwukrotnie 
ogiera Flemmingh (5x5).

Oglądając klaczkę Josephine G trudno oprzeć 
się wrażeniu, że jest to doskonały materiał zarówno 
na konia sportowego, jak i klacz hodowlaną. Prze-
pełniony gwiazdami rodowód, ze spektakularnym 
Jovianem na czele, oraz fenomenalne możliwości 
ruchowe czynią z niej już dziś, w wieku zaledwie kil-
ku miesięcy, konia nawiązującego do najwyższych 
europejskich standardów.



JOVIAN
KWPN c.gn. 2014

Apache UB 40
Tolanda
Tango
Minou
Johnson
Annabel
Quaterback
De La Hoya

Zinith

Bretton Woods

Queen of Poland G

BALERINA  G
old k 2013

HODOWCA

PAWEŁ GĄSIŃSKI

Jego przygoda hodowlana rozpoczęła się 30 lat temu od zakupu 5-mie-
sięcznego konika polskiego Pierwsze konie gorącokrwiste nabył od Remi-
giusza Makowskiego i początkowo używał stacjonujących w Polsce ogierów. 

Kilka lat później, za namową kolegów z branży, zakupił w Niemczech klacz 
po słynnym ogierze Quaterback, której nadał zobowiązujące imię Queen of 
Poland, z którego doskonale się wywiązała, zostając najlepszą matką w sta-
dzie i dając początek nowej jakości w hodowli.

Obecnie w gospodarstwie Pawła Gąsińskiego znajduje się 12 klaczy-ma-
tek, córek światowej klasy ogierów jak Jazz, Weltregent H, Quaterback, De 
Niro, Romanov, Dancier, Floriscount, Rubinstein i Rotspon, które Hodowca łą-
czy z nowoczesnymi i utytułowanymi reproduktorami.

Do swoich największych sukcesów zalicza dwa złote medale Mistrzostw 
Polski Młodych Koni w Ujeżdżeniu w kategorii koni 5-letnich, które zdobyła

Korra G w 2012 r., a Laurence G dwa lata później, oraz kwalifikację dosiada-
nego przez Kamila Pulińskiego ogiera Frodo G do Mistrzostw Świata Młodych 
Koni w roku 2018.



HELIOS MT, COLT, BORN 12.05.19

SIRE:  Heiline’s Zanzier, one of the most expensive foals sold at DWB Elite Auction ’2013, appro-
ved in DWB, Polish Young Horses Champion in 2018

DAM:  Tequila passed her Performance Test with a good results, by Oldenburger Champion 
‘2003 Ron William, sire of Rolex TP. Tequila’s dam – Grease produced 11 foals: Gaugin was 4th 
at Polish Nat. Champ. for Y.H., Goethe won Stallion Performance Test and three mares were 
second and third at Mares Performance Tests. 

RASA

DATA URODZENIA

MAŚĆ

OLDENBURSKA

12.05.2019 r.

GNIADA

18

7. HELIOS MT

Szlachetny i efektowny w ruchu ogierek Helios 
MT jest synem ogiera Heiline’s Zanzier, uczestnika 
MŚMK w roku 2018 i Mistrza Polski 5-latków ‘2018 
(więcej na str. 2). 

Źrebię pochodzi z hodowli p. Marka Twarda-
ka, który wyhodował również jego matkę - klacz 
Tequila, która zdała pozytywnie próbę dzielności 
w ZT w Doruchowie, gdzie otrzymała wysokie noty 
za ruch oraz charakter. Tequila jest córką oldenbur-
skiego ogiera Ron William old, czempiona kӧrungu 

oldenburskiego w 2003 r., który łączy w sobie linie 
ogiera Rubinstein westf i Donnerhall old, a sam jest 
ojcem oldenburskiego uznanego ogiera Rolex TP, 
czy startującego na poziomie GP wał. King Ron P 
sp.

Druga matka ogierka Helios MT - hanowerska 
klacz Grease urodziła w hodowli Marka Twardaka 11 
źrebiąt - wszystkie konie zostały poddane próbom 
dzielności, w hodowli zostały trzy córki: Grace Kel-
ly, Ginger i właśnie Tequila, której pierwsze źrebię 
- klaczka Dalida (po Sir Europe) została sprzedana 
na ubiegłorocznej Cichoń Foals Auction w Radzion-
kowie za 4,5 tys. euro. Grease jest także matką 
ogiera Gaugin ( 4 m. MPMK-A), ogiera Goethe (1 m. 
ZT Bogusławice), klaczy Granulka (2 m. ZT), Ginger 
( 3m. ZT Doruchów), Goplana (2 m. ZT Biały Bór). 
Matka klaczy Grease, klacz St.Pr.St. Desiree (po 
Delano han), jest trzecią matką ogiera Royal Prince, 
uznanego m.in. dla związku hanowerskiego, olden-
burskiego, irlandzkiego i AHS (Hanowerski Związek 
w USA). 

Helios MT to wynik doskonale sprawdzającej się 
koncepcji hodowlanej, gdzie nowoczesny młody 
ogier, jakim jest Heiline’s Zanzier, został wykorzy-
stany na reprezentującej klasyczne, sprawdzone 
linie hodowlane matce. Efektem jest pozbawione 
słabych stron źrebię o imponującym eksterierze 
i fantastycznym, bardzo elastycznym ruchu, które 
bez wątpienia wyrośnie na konia sportowego wyso-
kiej klasy, jednocześnie zachowując swój potencjał 
hodowlany.



HODOWCA

MAREK TWARDAK

Miłośnikiem koni jest od dzieciństwa, a pierwszego konia kupił w Niem-
czech w 2003 roku i była to, wówczas 3-letnia, klacz hanowerska Grease 
(Graf Top x Delano), którą posiada do dziś. Klacz ta dała początek rozwojowi 
prowadzonej w Bystrzycy Górnej hodowli, w której obecnie znajduje się dzie-
sięć koni.

W gospodarstwie Marka Twardaka zazwyczaj rodzi się jedno źrebię rocz-
nie, choć odnoszone w ostatnich latach sukcesy skłaniają Hodowcę do 
stopniowego powiększania stada. Jednym z przełomowych momentów było 
zwycięstwo wyhodowanego przez Marka Twardaka ogiera Goethe podczas 
Zakładu Treningowego w Bogusławicach w 2013 r., a kolejnym sprzedaż 
klaczki Dalida w trakcie zeszłorocznej aukcji w Radzionkowie.

Co ważne, przebywające w hodowli klacze są wykorzystywane użytkowo, 
co stanowi doskonałą weryfikację ich charakterów i pozwala Hodowcy na 
dokonanie selekcji hodowlanej pod tym kątem.

Heiline’s Zanzier 
DWB kaszt. 2013

Blue Hors Zack Rousseau
Orona
De Niro
Lacarna
Rohdiamant
Caronda
Graf Top
Desiree

Danceline S

Ron William

Grease

Tequila
old gn.  2014



CASSIOPE, FILLY, BORN 07.04.19

SIRE:  Heiline’s Zanzier, one of the most expensive foals sold at DWB Elite Auction ’2013, appro-
ved in DWB, Polish Young Horses Champion in 2018.

DAM:  Carya, winner of breeding exhibition, daughter of Grand Prix, elite stallion Blue Hors Don 
Olymbrio, currently in FEI top 10 for dressage. Inbred to Jazz (4x3) and Ferro (4x4). 

RASA

DATA URODZENIA

MAŚĆ

POLSKI KOŃ SZLACHETNY PÓŁKRWI

07.04.2019 r.

KASZTANOWATA

20

8. CASSIOPE

Urodziwa, w nowoczesnym typie klaczka Cassiope 
jest dobrym przykładem  wartości hodowlanej ogiera 
Heiline’s Zanzier, Mistrza Polski Koni 5-letnich w roku 
2018 (więcej na str. 2)

Jej matka - Carya to córka ogiera klasy Grand Prix – 
Blue Hors Don Olymbrio, który zdobył tytuł Elitarnego 
Ogiera Gorącokrwistego Danii już w wieku 9 lat, zwy-
ciężył na CDI*** Blue Hors Dressage Festival konkurs 
Grand Prix Freetyle w 2018 roku, uzyskując nadzwy-
czajny wynik powyżej 80 %. Ogier ten ma na koncie 
wiele zwycięstw w konkursach Grand Prix i aktualnie 
plasuje się w top 10 rankingu światowego FEI.

Blue Hors Don Olymbrio jest ojcem wielu koni 
ujeżdżeniowych jak i ogierów licencjonowanych, 

takich jak: Don Qlymp P westf, Orion DWB, For Ho-
nour han, Diego da Silva DSP, Calibrio AES, Olympus 
DWB, D’Olympus han, Ironn L KWPN i premiowanego 
w DWB Dreamline. Dwie córki Blue Hors Don Olym-
brio otrzymały srebrne medale na wystawie hodow-
lanej, a klaczka Remember Me, mianowana przez 
Duński Związek Koni Gorącokrwistych „Klaczą Roku 
2018”, została sprzedana na elitarnej aukcji źrebiąt za 
rekordową cenę 80.000 Euro.

Carya, matka klaczki Cassiope, to czempionka 
XVI Wystawy Źrebiąt Ras Szlachetnych Pomorskiego 
Związku Hodowców Koni. Jest córką klaczy Cykada 
zinbredowanej na ogiera Landgraf I (4x4), której ojcem 
jest moszniańskiej hodowli ogier Vittorio, czempion 
100-dniowego testu ogierów. W żyłach klaczy Carya 
płynie również krew tak zasłużonych ogierów jak sko-
czek klasy Grand Prix – Cabrol hol i Kobryń wlkp, który 
wielokrotnie zdobywał tytuł Mistrza Polski Seniorów 
zarówno w ujeżdżeniu jak i skokach, oraz uczestniczył 
w Mistrzostwach Europy Seniorów w skokach przez 
przeszkody. 

Carya, poprzez nowielicką klacz Celta, wywodzi 
się z rodziny klaczy pełnej krwi angielskiej Cardea (po 
Teddy), z której pochodzi m.in. Caruso xx, ojciec wielu 
wspaniałych matek w hodowli półkrwi, a także ogier 
Cross xx, ojciec tak doskonałych koni jak Sygnet czy 
Arcus xx, Brynów xx i Burgraf xx. 

Klaczka Cassiope jest zinbredowana na niezwykle 
cenione w hodowli KWPN ogiery Jazz (4x3) i Ferro 
(4x4), a fakt, iż po obu stronach rodowodu znajdujemy 
ogiery będące światowej klasy sportowcami stanowi 
gwarancję, iż nieprzeciętny eksterier i świetne moż-
liwości ruchowe tej klaczki, będą uzupełniane przez 
wzorową użytkowość.



HODOWCA

TOMASZ WICZANOWSKI

Wraz z rodziną hoduje konie od przeszło 15 lat, a od roku 2012 hodowla 
nosi nazwę Stajnia Na Marynku i znajduje się w gospodarstwie położonym 
we wsi Darzlubie, koło Pucka. Urodzone w jego hodowli  konie czternaście 
razy  zostały uhonorowane tytułem czempionów i wice czempionów wystaw 
hodowlanych. 

„Hodujemy konie dla Ciebie” – to hasło jakie przyświeca hodowcy w pracy 
hodowlanej opartej o coraz lepsze rozumienie genetycznych podstaw ho-
dowli koni. Przyszłość to utrzymanie dwóch kierunków hodowli koni sporto-
wych: ujeżdżeniowego i skokowego.

Tomasz Wiczanowski prężnie angażuje się w promocję najnowszych tren-
dów i poszerzanie horyzontów hodowlanych polskich użytkowników koni, 
m.in. aktywnie prowadząc grupę poświęconą tematyce hodowlanej na por-
talach społecznościowych.

Heiline’s Zanzier 
DWB kaszt. 2013

Blue Hors Zack Rousseau
Orona
De Niro
Lacarna
Jazz
Olymbria
Vittorio
Celta

Danceline S

Blue Hors Don Olymbrio

Cykada

Carya
sp c.gniada, 2015



FOR ZACK, COLT, BORN 09.02.19

SIRE:  Heiline’s Zanzier, one of the most expensive foals sold at DWB Elite Auction ’2013, appro-
ved in DWB, Polish Young Horses Champion in 2018.

DAM:  Falka by Le Duc, sire of 138 offspring – 13 brood-mares and one licenced stallion. His sire, 
Lord Alexander, left 9 licensed stallions. Falka is out of successful Famfara family. 

RASA

DATA URODZENIA

MAŚĆ

POLSKI KOŃ SZLACHETNY PÓŁKRWI

09.02.2019 r.

KASZTANOWATA
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9. FOR ZACK

Reprezentujący nowoczesny typ konia ujeżdże-
niowego, długonogi ogierek For Zack jest synem 
Mistrza Polski Koni 5-letnich w ujeżdżeniu - ogiera 
Heiline’s Zanzier (więcej na str. 2)

Matką ogierka jest klacz Falka, córka ogiera Le 
Duc, który zdał zakład treningowy w Białym Borze 
z oceną bardzo dobrą i 80-punktową bonitacją, 
a w hodowli pozostawił 138 sztuk potomstwa, w tym 
13 klaczy hodowlanych i jednego uznanego ogiera. 
W gronie jego potomków znalazło się wiele utalen-
towanych koni ujeżdżeniowych, w tym m.in. Black 
Moon - uczestnik Mistrzostw Świata Młodych Koni 
w Verden czy klacz Mira P znana ze startów na po-

ziomie Grand Prix pod Aleksandrą Szulc.
Klacz Falka wywodzi się z zasłużonej w hodowli 

Pawła Mazurka, rodziny obdarzonej ponadprzecięt-
nym ruchem klaczy Famfara (po Izotop m), której 
syn– ogier Long Time – ukończył zakład treningo-
wy w Białym Borze, był multimedalistą MPMK-A oraz 
startował na poziomie konkursów małej rundy.

 W rodowodzie ogierka For Zack znajdziemy 
również krew wszechstronnego ogiera Lord Ale-
xander old, który startował z powodzeniem na 
zawodach CDI w konkursach Grand Prix, a w ho-
dowli zostawił po sobie aż 9 uznanych synów. „Lord 
Alexander został użyty przeze mnie w hodowli nie 
tylko ze względu na świetny ruch, ale również do-
brą skoczność i nieprawdopodobną jezdność, któ-
rą z dużą siłą przekazuje na następne pokolenia” 
– mówi Paweł Mazurek. Uwagę zwraca również 
znajdujący się w rodowodzie ogier Insider, czem-
pion Oldenburga z roku 1991, potomek słynnego 
angloarabskiego reproduktora Inschallah, ojca kla-
czy Elektia V, która została matką dwóch wybitnych 
licencjonowanych ogierów – Rohdiamant i Royal 
Diamond.

For Zack swoją budową, eksterierem i motoryką 
ruchu nawiązuje do najlepszych europejskich stan-
dardów we współczesnej hodowli koni ujeżdże-
niowych, a imponujący, precyzyjnie skonstruowany 
przez Hodowcę rodowód, pozwala postrzegać 
tego ogierka również jako potencjalnego reproduk-
tora, który swojej wartość z całą pewnością dowo-
dzić będzie na krajowych i zagranicznych czworo-
bokach.



Heiline’s Zanzier 
DWB kaszt. 2013

Blue Hors Zack Rousseau
Orona
De Niro
Lacarna
Lord Alexander
Wendy
Insider
Fara

Danceline S

Le Duc

Falanbergia

Falka
sp gn. 2012

HODOWCA

PAWEŁ MAZUREK

W rodzinie Mazurków hodowla koni jest tradycją i została zapoczątkowana 
przez Kazimierza Mazurka, który urodził się na Kresach Wschodnich , gdzie jego 
ojciec hodował konie remontowe dla wojska. Zaraz po wojnie rodzina przepro-
wadziła się na Dolny Śląsk, gdzie w 1968 roku Kazimierz kupił obecne gospodar-
stwo, które początkowo specjalizowało się w hodowli bydła mlecznego, jednak-
że z czasem przebranżowiło się już wyłącznie na hodowlę koni.

Z upływem czasu gospodarstwo hodowlane zmieniło specjalizację z koni 
rasy śląskiej na szlachetne w typie użytkowym wierzchowym.  Prawdziwy rozwój 
stadniny przypada na przełom lat siedemdziesiątych – osiemdziesiątych, kiedy to 
przez ostrą selekcje i ustalenie typu hodowlanego, uzyskano przepiękne, liczące 
kilkadziesiąt sztuk stado kolorowe.

 Kontynuacją hodowli od 1990 r. zajął się Paweł Mazurek, który z czasem od-
szedł od koni kolorowych, wprowadzając ujednolicenie pod względem maści 
oraz poprzez dobór odpowiednich ogierów uzupełnia stado matek, które dziś 
liczy 12 klaczy, będących przedstawicielkami trzech rodzin: kl. Famfara (Izotop x 
Fikus), kl. Paria (Prom x Elixir xx) i kl. Serbia (Sawoy x Elixir xx).

Każda z tych matek to przemyślane skojarzenie, które jest wynikiem ciężkiej 
pracy i wieloletniego doświadczenia. Fundament naszej hodowli tworzą konie 
ras rodzimych, które w połączeniu z zachodnimi reproduktorami dały rzeszę 
wspaniałego potomstwa, odnoszącego sukcesy sportowe w kraju i za granicą.



CALVIN KLEIN, COLT, BORN 06.03.19

SIRE:  Heiline’s Zanzier, one of the most expensive foals sold at DWB Elite Auction ’2013, appro-
ved in DWB, Polish Young Horses Champion in 2018.

DAM: Ciara by Corrado Son (by Corrado I hol), good show-jumper and sire of some high quality 
sport horses in Poland.

RASA

DATA URODZENIA

MAŚĆ

POLSKI KOŃ SZLACHETNY PÓŁKRWI

06.03.2019 r.

KARA
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10. CALVIN KLEIN

Wyróżniający się urodą ogierek Calvin Klein jest 
synem ogiera Heiline’s Zanzier, będącego jednym 
z najdroższych źrebiąt sprzedanych w 2013 r. na 
DWB Elite Auction (więcej na str. 2)

Klacz Ciara jest córką rosłego holsztyńskiego 
ogiera skokowego Corrado Son, który odznacza 
się bardzo dużą siłą i dynamiką w skoku, jest ko-
niem przyjemnym we współpracy z jeźdźcem. 
Kryjąc w Polsce pozostawił wiele poprawnie zbu-
dowanych koni, obdarzonych predyspozycjami 

sportowymi, w tym klacz Bajdarka, która zajęła 
3 miejsce w próbie dzielności klaczy, klacz Bila, 
która zwyciężała wielokrotnie w skokach w kon-
kursach małej rundy, Opal Bis i Otamend z powo-
dzeniem startujące w konkursach średniej rundy, 
czy N-Coronado, który zaznaczył swoja obecność 
w sporcie udanymi startami w ujeżdżeniu, w tym 
w MPMK-A. Sam Corrado Son jest synem siwego 
Corrado I, który odnosił międzynarodowe sukcesy 
pod Franke Sloothaakiem. Corrado I dał całą ple-
jadę uznanych synów i koni skokowych.

    
W rodowodzie ogierka Calvin Klein znajdujemy 

również holsztyńskiego ogiera Lascatraz L, który 
zwyciężył w ZT Biały Bór i został szeroko użyty 
w hodowli m.in w SK Udórz, gdzie zostawił cenio-
ne klacze hodowlane oraz dobre konie użytkowe, 
takie jak Falucky D startujący w WKKW, czy licen-
cjonowany ogier Flamenco.   

Calvin Klein jest dowodem na udane połą-
czenie linii ujeżdżeniowych i skokowych - jest to 
nierzadko stosowana metoda, mająca na celu 
wykorzystanie zalet obu kierunków hodowlanych, 
czego przykładem mogą być ogiery Conteur i Pi-
lot. Siła, wytrzymałość i dynamika od strony matki, 
połączone ze szlachetnością i elastycznością, jaką 
przekazuje Heiline’s Zanzier, to gwarancja, iż przy-
kuwający uwagę Calvin Klein w przyszłości będzie 
wyróżniać się nie tylko eksterierem, ale także do-
skonałą użytkowością.



Heiliene’s Zanzier
DWB kaszt. 2013

Blue Hors Zack
Rousseau
Orona
De Niro
Lacarna
Corrado I
Datura
Lascatraz L
Contessa L

Danceline S

Corrado Son

Comanecci L

Ciara 
sp c.gn. 2013

HODOWCA

ZBIGNIEW KRUK

Zbigniew Kruk to prężny przedsiębiorca branży spożywczej, ale także mi-
łośnik przyrody, koni i jeździectwa. Te pasje zaowocowały założeniem klubu 
jeździeckiego Zbyszko, przy którym powstała stadnina koni będąca obecnie, 
ze stadem liczącym 250 sztuk, największą jednostka hodowlana na terenie 
woj. Łódzkiego i jedną z największych w Polsce. Klub Jeździecki Zbyszko 
specjalizuje się w zaprzęgach, gdzie największe sukcesy dla klubu odnosi 
Sebastian Bogacz, zdobywca brązowego medalu MŚ w 2018 r., oraz skokach 
przez przeszkody.  W tej dyscyplinie sukcesy odnoszą Andrei Shalohin i Olga 
Sorokina, którzy doprowadzili KJ Zbyszko do zwycięstwa w Polskiej Lidze 
Jeździeckiej w 2016 r.

Od 2015 r. głównym specjalistą ds. hodowli koni został dr Krzysztof Lik, 
znany w środowisku ujeżdżeniowym jako hodowca wałacha Breakdance (ex 
Bombastic), startującego z międzynarodowymi sukcesami pod Aleksandrą 
Szulc.

Tegoroczna obiecująca stawka źrebiąt po ogierze Heiline’s Zanzier, z ogie-
rami Calvin Klein i Hero na czele, jest pierwszym krokiem w kierunku rozwoju 
hodowli koni ujeżdżeniowych w KJ Zbyszko.
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WARUNKI AUKCJI ŹREBIĄT 
CICHOŃ FOALS AUCTION 2018

OGÓLNE

STAN ZDROWIA

PRZEKAZANIE KONIA

OGÓLNE:
1. Organizatorem aukcji jest MM Brothers sp. z o.o., ul. Anieli Krzywoń 1, 41-922 Ra-
dzionków, NIP 6452550162. Konie umieszczone w katalogu sprzedawane są przez 
Organizatora, działającego w imieniu i na rzecz właścicieli koni.

2. Pochodzenie koni umieszczone w katalogu jest oparte na przedstawionych przez 
właściciela konia dokumentach pochodzenia. W przypadku braku rejestracji źrebięcia 
do dnia aukcji, właściciel konia składa Organizatorowi pisemne oświadczenie potwier-
dzające pochodzenie konia, obligując się do przekazania paszportu bezpośrednio 
Kupującemu, pod rygorem odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady (art. 556 §1 i n. 
k.c.).

3. Płeć, data urodzenia i opis konia umieszczone są w katalogu, przy czym opis nie sta-
nowi prawnej gwarancji posiadania przez konia określonych cech i nie może stanowić 
podstawy ewentualnych roszczeń.

STAN ZDROWIA:
4. Oferowane źrebięta nie zostały zbadane ani klinicznie, ani radiologicznie. Poddane 
zostały natomiast wizualnej ocenie przez lekarza weterynarii, szczególnie w zakresie 
ogólnej kondycji zdrowotnej oraz ewentualnych wad zgryzu lub narządów rozrod-
czych. Protokoły z ww. badania jest dostępne w Biurze Aukcyjnym w dniu aukcji.

5. Deklaracja stanu zdrowia źrebiąt ze strony Organizatora ograniczona jest do treści 
ujętych w protokole badania weterynaryjnego. Organizator nie składa zapewnień co 
do żadnych innych okoliczności związanych ze stanem zdrowia, potencjalnymi możli-
wościami czy charakterystyką źrebiąt.

PRZEKAZANIE KONIA I PRZEJŚCIE RYZYKA:
6. Odpowiedzialność za konia przechodzi na Kupującego w momencie zakończenia 
licytacji przez uderzenie młotka, które stanowi substytut przejścia posiadania zwierzę-
cia. Własność konia przechodzi na Kupującego dopiero w momencie zapłaty całości 
ceny. 
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LICYTACJA I ZAPŁATA

27

7. Koń musi zostać odebrany od Sprzedającego nie później niż z chwilą osiągnięcia 
przez konia wieku 6 miesięcy + 2 tygodnie. Odbiór odbywa się na koszt Kupującego. 
Organizator zapewnia możliwość bezpłatnego udostępnienia boksu na terenie swo-
jego obiektu na okres do 2 dni, celem przekazania konia w przypadku, gdyby odbiór 
u Sprzedającego wiązał się dla Kupującego z nadmierną dolegliwością.

8. Organizator zaoferuje Kupującemu usługę profesjonalnego transportu źrebięcia, na 
preferencyjnych warunkach cenowych.

LICYTACJA I ZAPŁATA:
9. Aukcja zostanie przeprowadzona w walucie PLN i EUR.

10. Oferta, aby została przyjęta, musi wynosić minimum 100,00 EUR, kurs przeliczenio-
wy na PLN zostanie ogłoszony w dniu aukcji.

11. Oferty można składać również telefonicznie w czasie trwania licytacji, która będzie 
transmitowana „na żywo” przez portal www.swiatkoni.pl, pod numerem telefonu 0048 
515 606 189.

12. Celem otrzymania możliwości telefonicznego udziału w licytacji, koniecznym jest 
dokonanie rejestracji poprzez przesłanie swoich danych i numeru telefonu, z którego 
wykonywane będą połączenia, na adres mailowy: biuro@cichondressage.pl

13. Nabywcą konia staje się osoba oferująca najwyższą cenę, o ile zostanie osiągnięta 
cena rezerwowa zastrzeżona przez sprzedającego. Wszelkie spory, jakie mogą zaist-
nieć w czasie licytacji, będą rozstrzygane przez aukcjonera, który ma również prawa 
wycofania każdego konia z licytacji bez podania przyczyny.

14. Kupujący potwierdza zakup podpisem po zakończeniu licytacji, potwierdzając jed-
nocześnie znajomość warunków aukcji.

15. Cena osiągnięta w trakcie licytacji stanowi cenę netto, do której doliczony zostanie 
podatek VAT, w wysokości zależnej od statusu podatkowego Sprzedającego. Lista sta-
wek VAT dla poszczególnych konni będzie udostępniona w dniu aukcji.

16. Niezależnie od powyższego do ceny osiągniętej w trakcie licytacji Organizator do-
liczy 5% prowizji + VAT.

17. Organizator jest upoważniony do przyjmowania zapłaty za wylicytowane konie, 
która do kwoty 5.000 euro może zostać uiszczona w gotówce w Biurze aukcyjnym, 
a w każdej kwocie może zostać przelana na kont bankowe MM Brothers sp. z o.o., 
PKOBP 72 1020 2368 0000 2602 0528 4015.

18. Koń nie może zostać wydany Kupującemu do czasu zaksięgowania całości należ-
ności na koncie Organizatora.

19. Prawo rozstrzygania wszystkich sporów powstałych poza licytacją, a związanych 
z przebiegiem aukcji, należy do Organizatora.

20. Dla aukcji właściwe jest prawo polskie, a dla rozstrzygania ewentualnych sporów 
sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
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