7. GRUPA KONI HODOWLANYCH - Konie polskiej hodowli zasłużone dla hodowli europejskiej lub światowej
Lp.

Osiągnięcie

NAZWA KONIA

1 Wybitny reproduktor, bez którego ani polska ani światowa hodowla nie mogłaby istnieć.

AMURATH SAHIB

2 Ogier zasłużony dla hodowli koni sportowych. Reproduktor stulecia. Założyciel najwybitniejszej
linii hodowlanej koni sportowych w Niemczech. Świat zawdzięcza mu współczesne konie
sportowe. Dziadek słynnego Ramiro Z a przez niego pradziadek Ratiny Z.

RAMZES

3 Wybitna matka stadna, urodziła 16 źrebiąt, między innymi słynnego ogiera Bandos. Dożyła
sędziwego wieku 35 lat.

BANDOLA

4 Urodzony w 1956 roku w Albigowej, jeden z najbardziej znanych polskich koni czystej krwi na
świecie. Sprzedany w 1961 do USA do Lasma Arabians Stud, stworzył w Ameryce „nowy
standard rasy arabskiej”. Dzisiaj 90% koni czystej krwi urodzonych w USA ma w rodowodzie
krew Baska.

BASK

5 Jego rodzicami są wschodniopruski Traum pochodzący z rodu trakeńskiego Pilgera i trakeńskiej
Poprawki wywodzącej się z rodu ogiera Dumpfross znakomitego reproduktora dla rasy trakeńskowschodniopruskiej. Babka Poprada ze strony matki klacz Polana pochodzi z cennej rodziny klaczy
Lorelei urodzonej w 1910 roku. W 1966 roku Poprad rozpoczyna pod Piotrem Wawryniukiem
swoją wielką karierę sportową ze startami na dwóch olimpiadach, zdobywa medal w
Mistrzostwach Polski, uczestniczy w wielu konkursach na hipodromach Europy. Jego udziałem
były liczne Puchary Narodów w których wystąpił aż 18 krotnie najwięcej w powojennej historii.
Wkrótce na podbój hipodromów ruszają jego synowie Arion, Czaprak i Lampart. W latach 1985 i
1986 Poprad zajmuje I miejsce jako ojciec koni sportowych. Poza wybitnymi synami pozostawił
Poprad liczną stawkę doskonałych klaczy matek wśród których były cenne matki koni sportowych.
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Hodowli SK Liski, uczestnik IO Meksyk'68, IO Monachium'72, I miejsce w pucharze narodów
Olsztyn'71, Mistrz Polski Seniorów w skokach 1971 Warszawa, a rok wcześniej wicemistrz
Olsztyn. Jeździł go Piotr Wawryniuk. Wywarł trwałe piętno na hodowli konia wielkopolskiego i
trakeńskiego w Polsce. Przez wiele lat czołowy ogier w macierzystej stadninie. Zostawił po sobie
wiele znakomitego potomstwa takiego jak: Aspirant, Kutyna, Abbazja, Czaprak, Arion, Doryda.
Pochodzi z linii trakeńskiego ogiera Pilger i rodziny klaczy Lore. "Zafascynowani jego karierą
hodowlaną Amerykanie kupili go w wieku 20 lat. Podczas ceremonii powitania na amerykańskim
lotnisku widniał napis w języku polskim „Ameryka wita Poprada”.~pAntoni Pacyński
Jedyny złoty medalista ME w WKKW! Dosiadany przez Mariana Babireckiego, 5 medali
mistrzostw Polski seniorów, w tym 3 złote! Do tego 8 miejsce na IO Rzym'60 wkkw. Hodowli SK
Liski, po ogierze Polarstern od siwej Venus. Wspaniały profesor, który nie dawał sobą pomiatać
podczas jazdy.
6 Zasłużony reproduktor, który w wieku 18 lat został sprzedany na aukcji w Janowie Podlaskim za
sumę 806.000 dolarów. Nabywcą był klient ze Stanów Zjednoczonych
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