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Teraz Dzieci
i... Cassino S
Co kryje w sobie pochodzenie konia, który w konkursach skoków dla dzieci
i juniorów regularnie odsy∏a do naro˝nika znokautowanà konkurencj´,
zakupionà za ci´˝kie pieniàdze za Odrà? SzybkoÊç, refleks i ˝elaznà
wytrzyma∏oÊç da∏y mu najcenniejsze pràdy pe∏nej krwi u˝ywane
w polskiej hodowli, które w jego przypadku powtarzajà si´
w rodowodzie wyjàtkowo cz´sto.

assino S przyszed∏ na Êwiat
w 1994 r. w stadnince prowadzonej przy klubie jeêdzieckim Adama Sia∏kowskiego w Grabowcu k. Torunia. Ojciec Cassino S – og. Ibis to wychowanek SK Liski, który mia∏ jà reprezentowaç w ZT Sopot. Niestety, powa˝ne zranienie, jakiego dozna∏ w okresie
przygotowawczym, wy∏àczy∏o go z treningu w wieku 3 lat, a w∏àczy∏o do grupy koni sprzeda˝nych. I w ten sposób
Ibis trafi∏ do Adama Sia∏kowskiego.
W barwach jego stajni (wówczas TLKJ

C

Toruƒ) wystàpi∏ w 1994 r. pod Jolantà
Jaworskà na Czempionacie M∏odych
Koni w SK Moszna w grupie koni 6-letnich, dzi´ki czemu niejako wyprzedzi∏
swojà epok´ i jako ogier „terenowy”
móg∏ ju˝ wówczas wylegitymowaç si´
zdanà próbà dzielnoÊci. Ibis by∏ koniem
ros∏ym (168 cm), ale Êredniego kalibru,
bardzo pewnym w prowadzeniu, o dobrym charakterze i niez∏ym, choç nie
idealnym, stylu skoku. Pod wzgl´dem
cech u˝ytkowych i eksterieru Cassino S
jest bardzo do niego podobny.

Talent po mieczu...
Nie sposób oprzeç si´ refleksji,
˝e wartoÊç rodu Aquino zosta∏a
wymazana ze ÊwiadomoÊci
m∏odszego pokolenia hodowców
i jeêdêców.

Ibis by∏ synem Akropola – najbardziej znanego i najcenniejszego reprezentanta rodu ogiera Aquino xx w hodowli wielkopolskiej.
Akropol doszed∏ w sporcie do poziomu konkursów mi´dzynarodowych w skokach, dosiadany
przez Wies∏awa Narlocha i Marka

Or∏osia, a jako ogier czo∏owy wywindowa∏ swojà macierzystà SK Rzeczna
do czo∏ówki krajowych hodowców. Jego
synowie: Ignam – uczestnik fina∏u PÂ
(Rudolf Mruga∏a) i D∏u˝nik (Izabela Cimanowska) w skokach, oraz Celbant –
7-krotny mistrz Polski (Anna Bienias),
Cedar (Anna Piasecka) i Balan (Andrzej
Sa∏acki) w uje˝d˝eniu, nale˝a∏y do Êcis∏ej
czo∏ówki polskich koni w swoich konkurencjach. W skokach wyró˝nili si´ tak˝e
synowie wspomnianego Ignama: Kaliniec (Pawe∏ Strzechowski) i Kleon (Anna
Ma∏kowska). Nie mniejsze sukcesy odnotowali pó∏bracia Akropola (po Colombo): Igrek – uczestnik IO Barcelona 1992
w WKKW (Piotr Piasecki) i Glejt (Stefan
Grodzicki). Warto wspomnieç, ˝e interesujàcym koniem sportowym by∏ pochodzàcy od tej samej matki co Akropol – August wlkp (po Deer Leap xx), dosiadany
przez Kazimierza Andrzejewskiego.
Choç Cassino S jest trzykrotnie inbredowany na Aquino xx (4/5/6), nie jest tu
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mo˝liwe pe∏ne przedstawienie znaczechowiecki), Ikar wlkp (Katarzyna Milnia tego rodu dla polskiej hodowli. Nie
czarek), Iwan wlkp (P. Piasecki). Matki
sposób jednak oprzeç si´ refleksji, i˝ jepo Crossie sprawdza∏y si´ pozytywnie
go wartoÊç zosta∏a wymazana ze Êwiaw hodowli, czego przyk∏adem mo˝e byç
domoÊci m∏odszego pokolenia polskich
Walezy xx (Saragan – Walencja po Cross –
hodowców i jeêdêców. Zastàpi∏y je „koP. Piasecki).
raliki i lusterka”, którymi – z obfitych
Ikra pochodzi z rodziny wschodniozasobów swoich braków hodowlanych
pruskiej klaczy Ira, którà wspó∏czeÊnie
– sypn´∏y mo˝ne zachodnie organizacje
reprezentuje m.in. dosiadany przez
hodowlane. Na ca∏ym Êwiecie zachowaA. G∏oskowskiego, ogier czo∏owy w manie tak cennej krwi, jak ród Aquino, bycierzystej SK Liski – Issos. Ikra oprócz
∏oby pierwszoplanowym zadaniem.
Ibisa da∏a tak˝e Ikara (po Arak wlkp) –
Niestety, obecna sytuacja w polskiej hotrzykrotnego finalist´ MPMK w skodowli nie wró˝y dobrze mo˝liwoÊci jekach pod Grzegorzem Psiukiem.
go kontynuacji. Tym niemniej, jego reIbis u˝ywany by∏ w hodowli w nieprezentanci w ka˝dym pokoleniu dajà
wielkim stopniu. Przyczyni∏y si´ do tego
o sobie znaç. Tak jak choçby w ostatnich
liczne wyjazdy na zawody, ale tak˝e barlatach Cassino S czy Martini (ex Mrodzo wysoka, jak na tamte czasy, cena staczek), na którym Beata Stremler dosz∏a
do poziomu olimpijskiego.
Matka Ibisa – Ikra to córka karego
Crossa xx hod. SK Golejewko, który
Na ca∏ym Êwiecie zachowanie tak
okaza∏ si´ znakomitym reproduktorem, zw∏aszcza dla hodowli kocennego rodu, jak Aquino, by∏oby
ni sportowych. Pe∏ni∏ rol´ ogiera
pierwszoplanowym zadaniem.
czo∏owego w SK Rzeczna, Pl´kity
i Liski. Najwybitniejsze jego poObecna sytuacja w polskiej hodowli
tomstwo to: Arabella xo – za∏o˝ycielka znakomitej sublinii w SK
nie wró˝y jego kontynuacji.
Ochaby, multimedalista Arcus xx
(od Arkadia po Deer Leap – Grzegorz
Kubiak i Andrzej G∏oskowki), Brynów xx (od Bryka po Solali – Zbigniew
nówki. Da∏ jednego licencjonowanego
Witkowski), Burgraf xx (od Brygida
syna – Night Club wlkp/poch. trk.
po Szczecin – Roman Ruciƒski), Sygnet
(od Nawarona po Cardiff xx) oraz ciekawlkp (od Simazyna po Priz xx – Andrzej
we klacze: Samba wlkp/poch. trk. (od Sy˚ejmo), Orgietka wlkp/poch. trk. (od Orsmarna po Sudan) – skoki klasa C (Dagia po Dogmat) – Piotr Pacyƒski), czy
niel Zieliƒski) i Ikona wlkp, która z og.
Wega xx – matka Wolarza xx i Wielkiego
Jakobin wlkp da∏a Irlandi´ wlkp, czemWoza xx, które sprawdzi∏y si´ w gonipionk´ próby dzielnoÊci Michelin 2009.
twach dystansowych.
Tak˝e ojciec Crossa – Dorpat xx dawa∏
... i po kàdzieli
dobre konie sportowe, jak: Hangar xx
(Jacek Wierzchowiecki), Dorrit xx (StePodobnà drog´ jak Ibis przesz∏a tak˝e
fan Migdalski), Afragar xx i Signor xo
matka wa∏. Cassino S – kl. Capri. Wybra(Marek Ma∏ecki), Remus xx (Antoni Pakowana z rodzimej SK Liski, trafi∏a
cyƒski). Inny syn Dorpata – Azan xx
do Adama Sia∏kowskiego jako trzylatka.
równie˝ okaza∏ si´ doskona∏ym reproPrzez dwa sezony troch´ startowa∏a
duktorem – jego synowie to: Kos wlkp
w najni˝szych konkursach, ale doÊç
(Stanis∏aw Jasiƒski), Erywaƒ wlkp (Miszybko zapad∏a decyzja o pokryciu jej
ros∏aw Sz∏apka), Ewaryst wlkp (J. WierzIbisem. I to w∏aÊnie z tego zwiàzku uro-

dzi∏ si´ Cassino S, który pozosta∏ jedynym potomkiem Capri. Po odchowaniu
êrebi´cia Capri zosta∏a zakupiona do
stajni pp. Ojczenaszów, gdzie ju˝
wkrótce zacz´∏a szybko progresowaç
i d∏ugie lata startowa∏a do poziomu klasy C w∏àcznie.
Ojcem kl. Capri by∏ bardzo zas∏u˝ony
w hodowli Aragonit. Z jego licznego
potomstwa trzeba wymieniç przede
wszystkim og. Ali Baba (od wysokiej
pó∏krwi Abrazji po Azan xx), który zrobi∏ najwi´kszà, bo mi´dzynarodowà karier´. Trafi∏ do Kanady, gdzie plasowa∏
si´ wysoko w konkursach Pucharu
Âwiata tamtejszej ligi pod Jayem Haysem, a potem kontynuowa∏ karier´
pod Robertem Cheskà w USA, gdzie
przedwczeÊnie pad∏.
Capri to tak˝e pó∏siostra znakomitej
kl. Carbonia wlkp/poch. trk. (po Kondeusz wlkp/poch. trk.), a przede wszystkim og. Carnot wlkp/poch. trk.
(po Aspirant wlkp/poch. trk.),
który – choç piekielnie trudny
w prowadzeniu – doszed∏ w skokach do poziomu MP (5. m.)
i konkursów mi´dzynarodowych
pod Hubertem Kierznowskim.
Matka trzech wymienionych wy˝ej koni – Carpida xx (hod SK Kozienice) to córka og. Juggernaut xx. Ten
z kolei w polskim sporcie zapisa∏ si´
g∏ównie jako ojciec znakomitego Don
Jugga xx, na którym w mi´dzynarodowych konkursach Êwietnie prezentowa∏
si´ Jaros∏aw P∏atos. Juggernaut xx da∏
tak˝e inne niez∏e skoczki, np. wa∏.
Nimb xx (R. Mruga∏a) i og. Stafford xx
(Beata Szuber).
Cassino S reprezentuje fundamentalnà
dla polskiej hodowli pe∏nej krwi rodzin´
˝eƒskà w∏oskiej folblutki Cardei, na którà
zresztà jest zinbredowany poprzez
wspomnianego Crossa xx. W tym miejscu warto odnotowaç konie pochodzàce
z tej zas∏u˝onej rodziny, które odnosi∏y
sukcesy w sporcie, takie jak: Cedron xx
i Ceresan xx dosiadane przez Mariana
Babireckiego, czy bardziej wspó∏czesne:
Ko∏acz xx (Dariusz Soroka), Cavaliero xx
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(Bohdan Sas-Jaworski), Celebes wlkp
/poch. trk. (Jaros∏aw Paw∏owski), Kosmos xx (Andrzej Pasek).
Kolejny cenny inbred w rodowodzie
Cassino S, to ten na Szczecina xx. Ogier
ten jak na zamówienie dawa∏ konie,
na których polscy skoczkowie i wukakawiÊci rywalizowali z europejskà czo∏ówkà: Murzynek xx (Jan Kowalczyk),
Farsa wlkp (R. Mruga∏a), Chrosna wlkp
i Bojgard xx (Henryk Hucz), Radzik xo
(Andrzej Kurowski), Olsztyn wlkp
(M. Ma∏ecki), Wodnik wlkp (Bernard
Kuleta). Da∏ te˝ Szczecin dwóch kontynuatorów rodu, ogiery czo∏owe Dzi´giel xx i Trojant xx.
Nie mniej cenny jest niewàtpliwie inberd (4/5) na og. Oran I (Priz xx – Orania po Alek) hod. SK Nowielice i u˝ytego tam˝e oraz w SK Kroplewo i Kadyny. Da∏ tak wybitne konie, jak mistrz
Polski w skokach i uje˝d˝eniu Kobryƒ
(Stefan Grodzicki, Krzysztof Ferenstein)
– czo∏owy w SK Liski, Groƒ (Remigiusz
Wierzbowski), Folga (Zbigniew KoÊcieƒski), Horyƒ i Pio∏un (czo∏owe
w SK Nowa Wioska) – obydwa dosiadane przez Marka Or∏osia. Oran I jest
te˝ ojcem matki og. Nugat sp, który by∏
rewelacjà MPMK w skokach oraz medalistà MP, w obu przypadkach pod
Markiem Lewickim. Oran I wnosi
do rodowodu Cassino S krew niezwykle cennego rosyjskiego folbluta Priz,
który jest ojcem m.in. matki og. Waitaki (Holger Hetzel) – jednego z najlepszych skoczków rasy trakeƒskiej.

Cassino i Józefina
Historia Cassino S stanowczo wymyka si´ z zasad, jakie obowiàzujà trenowane do sportu wierzchowce. Jako êrebi´ i m∏ody koƒ nie prezentowa∏ si´
zbyt okazale. Szybko zosta∏ wykastrowany i „s∏u˝b´” rozpoczà∏ od zast´pu
rekreacyjnego. Kiedy jednak w koƒcu
usiad∏ na niego pierwszy Êwiadomie
je˝d˝àcy zawodnik – a by∏a nim Lidia
Zieliƒska – w bardzo krótkim czasie potrafi∏ zaprezentowaç drzemiàce

Rodzice Cassino S: matka – klacz Capri pod Angelikà Ojczenasz (powy˝ej)...

... i ojciec – ogier Ibis pod Jolantà Jaworskà (ponie˝ej)
fot. Ma∏gorzata èó∏taƒska
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Akropol wlkp
1974

Ibis wlkp

1988

Colombo wlkp

Cross xx
Ikra wlkp
1972

Imola wlkp

1988

Kobryƒ
Aragonit wlkp
1978

Aragonia
Juggernaut xx

Carpida xx
1978

w nim mo˝liwoÊci. Pierwsze sezony pozostawa∏ jednak w cieniu bardziej doÊwiadczonych stajennych towarzyszy.
W miar´ regularnie jednak startowa∏
w coraz trudniejszych konkursach. Jak
wszystkie konie w Grabowcu, od poczàtku by∏ trenowany z za∏o˝eniem samodzielnego radzenia sobie z trudnoÊciami na hipodromie, ale przede
wszystkim budowano u niego przeÊwiadczenie partnerstwa z zawodnikiem. O swoich za∏o˝eniach treningowych, a tak˝e o, jak˝e barwnym, ˝yciu
i bogatej sportowo-trenerskiej aktywnoÊci opowiedzia∏ Adam Sia∏kowski
w „Koniach i Rumakach” 13/2003. D∏uga
jest lista jeêdêców, którzy dosiadali Cassino S w latach 2000-03 – od renomowanych nazwisk, jak Piotr Mas∏owski, Roman Ruciƒski, Grzegorz Kubiak, po zawodników, którzy tylko epizodycznie
zaznaczyli swojà obecnoÊç na hipodromach, jak np. Katarzyna Wàtka, pod
którà Cassiono S otar∏ si´ o podium MPJ
w Lesznie w 2002 r. (4. m.). W wieku
8 lat by∏ bardzo bliski wyjazdu na sta∏e
za granic´, jednak determinacja Jaros∏awa Barana ze Starogardu Gdaƒskiego,
aby staç si´ w∏aÊcicielem Cassino S,
wzi´∏a gór´ i przez sezon 2003 koƒ startowa∏ pod Ma∏gorzatà Witkowskà

Augusta wlkp

do poziomu konkursów mi´dzynarodowych w∏àcznie. Para ta wygra∏a m.in.
Grand Prix na CSI Leszno, a podczas
CSI we Wroc∏awiu by∏a druga. Kolejni
jeêdêcy, niestety, nie byli ju˝ tak skuteczni. Co gorsza, Cassino S, trenowany
w nienaturalny dla siebie sposób, przesta∏ skakaç, a stan jego zdrowia musia∏
budziç niepokój. Za∏amanie formy sprawi∏o, ˝e koƒ ponownie trafi∏ pod opiek´
swojego hodowcy. Ten da∏ mu d∏u˝szy
czas na regeneracj´, a nast´pnie powierzy∏ Alinie Orcholskiej, aby stopniowo
wdro˝y∏a go ponownie do treningu.
Ostatnie sezony to ju˝ regularne starty
Cassino S i córki hodowcy – Józefiny
Sia∏kowskiej (rocznik 1997), g∏ównie
w konkursach dla dzieci, a nast´pnie juniorów. W latach 2007-08 wpisali si´
na list´ zwyci´zców mistrzostw Polski
amatorów (juniorzy), a w latach 2009-10
zdobywali bràzowe medale na MP dzieci. Wszystkie te turnieje rozgrywane by∏y w ich rodzinnym Toruniu i da∏y im
pewne miejsce w kadrze narodowej.
W 2009 r. na mistrzostwach Europy
dzieci w belgijskim Moorsele zmierzyli
si´ z mi´dzynarodowà konkurencjà.
Rok póêniej wygrali jeden z konkursów
podczas CSI dla juniorów w Lamprechtschausen.

Corrida xx

Aquino xx
Columba wlkp
Szczecin xx
Awantura wsch.pr.
Dorpat xx
Carbonata xx
Debet

wlkp

Imogena wlkp
Oran I wlkp
Kabza wlkp
Dzi´giel xx
Arktyja wlkp
Ragusa xx
Glider xx
Erotyk xx
Cortina xx

W sezonie 2010 Józefina i Cassino S
podczas najwa˝niejszych zawodów mi´dzynarodowych w kraju (CSIO Sopot,
CSI-W Warszawa-Torwar, CSI Katowice)
wygrywali konkursy w kategorii dzieci.
W mi´dzyczasie nie zaniedbywali tak˝e
lokalnego podwórka. W latach 2009-12
na Mistrzostwach Regionu Kujawsko-Pomorskiego zdobyli 4 medale (na 4 mo˝liwe do zdobycia), w tym 2 z∏ote. Du˝à doz´ satysfakcji przyniós∏ wyst´p w Pucharze Nadziei Olimpijskich (zawodnicy
do 25 lat) podczas CSN Olsza w 2012 r.,
gdzie rywalizowali z doborowà stawkà
bardzo ju˝ doÊwiadczonych jeêdêców,
zajmujàc ostatecznie 5. m. Z kolei na zawodach w ¸obzie Józefina wywalczy∏a
na Cassino S tytu∏ najlepszej polskiej
amazonki (kategoria Young Ladies).
Z racji zaawansowanego wieku, Cassino S nied∏ugo b´dzie koƒczy∏ czynnà
karier´ sportowà. Jego sympatyczna
amazonka zapewne przesiàdzie si´
na m∏odsze konie, dysponujàce byç mo˝e nawet wi´kszymi mo˝liwoÊciami.
Czynimy starania, aby by∏y to najlepsze
m∏ode skoczki wyhodowane w kujawsko-pomorskiem. Zawsze jednak to
w∏aÊnie para Cassino S/Józefina b´dzie
kojarzona z has∏em „Teraz Dzieci”.
Tomasz Bagniewski

fot. z archiwum Adama Sia∏kowskiego
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