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Ogólnopolski konkurs na najpiękniejszą klacz maści kasztanowatej 
 

Jednym z najsłynniejszych koni w dziejach Polski była Kasztanka Józefa Piłsudskiego. 

W latach 1922 – 1927 jej miejscem pobytu były stajnie 7 Pułku Ułanów Lubelskich 

w Mińsku Mazowieckim. To właśnie w tym miejscu powstały najpiękniejsze szkice i obrazy 

malarskie przedstawiające sylwetkę Kasztanki Marszałka autorstwa Wojciecha Kossaka. 

Szczątki klaczy zostały pochowane przed głównym wejściem do budynku dowództwa pułku, 

o czym informuje obecnie pamiątkowy kamień. 

 

Zaproszenie do udziału w Jury konkursu przyjęli: 

Marek Trela – były Prezes Stadniny Koni Janów Podlaski, wiceprzewodniczący Światowej Federacji 

Konia Arabskiego (WAHO) 

Jerzy Białobok – były Dyrektor Stadniny Koni Arabskich w Michałowie 

Anna Stojanowska – była Inspektor ds. hodowli koni w Agencji Nieruchomości Rolnych, sędzia 

międzynarodowy 

Paulina Rogalska – przedstawiciel Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki i Muzeum Ziemi Mińskiej. 

 

Wydarzenie towarzyszące: 

Konferencja popularno-naukowa „O Kasztance i nie tylko…” 

22 września 2018, g. 16.00 
Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. gen. K. Sosnkowskiego 1 w Mińsku Mazowieckim 
 

pod patronatem: 

prof. dr. hab. Wiesława Bielawskiego – Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego  

prof. dr. hab. Iwony Markowskiej-Daniel – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa 

Nauk Weterynaryjnych 

lek. wet. Marka Mastalerka – Prezes Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 

 

Referaty: 

1. Prof. dr  hab. Jerzy Kita – Koń w obronie Ojczyzny 

2. Prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński – Wspomnienia o pułkowniku dr. K. Millaku 

i podpułkowniku prof. J. Kulczyckim 

3. Anna Stojanowska – Najpiękniejsze araby maści kasztanowatej w hodowlach polskich 

4. Dr Andrzej Bereznowski – Urazy kręgosłupa u koni 
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Regulamin 
Ogólnopolskiego konkursu na najpiękniejszą klacz maści kasztanowatej 

 

 
Organizatorzy: Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki i Muzeum Ziemi Mińskiej 
w Mińsku Mazowieckim 
 

Współorganizatorzy: Samorząd Województwa Mazowieckiego 
 

Data i miejsce Finału: 23 września 2018 (niedziela), Mińsk Mazowiecki, 
Muzeum Ziemi Mińskiej Dział 7 Pułku Ułanów Lubelskich (MZM Dział 7 PUL), 
ul. gen. K. Sosnkowskiego 4, godz. 16.00 
 

Uczestnicy: W konkursie mogą brać udział klacze wyłącznie maści kasztanowatej, 
hodowli krajowej, stanowiące własność prywatnych hodowców lub państwowych 
jednostek.  

  

Cele konkursu: uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości; kultywowanie pamięci 

o Józefie Piłsudskim i 7 Pułku Ułanów Lubelskich; promowanie i kształtowanie postaw patriotycznych; 

integrowanie społeczności lokalnej oraz grona hodowców koni w Polsce; edukacja historyczna 

w wymiarze regionalnym; promocja miasta i powiatu mińskiego. 

 

I. Warunki uczestnictwa: 

1. Konkurs ma formę dwuetapową. 

2. I etap: Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez przesłanie do Muzeum Ziemi Mińskiej, czytelnie 

wypełnionych i podpisanych dokumentów oraz filmu: 

- Kopia paszportu (strony opisowe oraz te z aktualnymi szczepieniami przeciw grypie), 
- Karta zgłoszenia wraz z oświadczeniami (zał. nr 1 niniejszego Regulaminu), 
- Zgoda na wykorzystanie wizerunku oraz na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 2 
niniejszego Regulaminu) 
- 5-minutowy film (format MPG, MP4 lub AVI; HD 720) na nośniku pendrive lub płycie DVD 
(dokładnie opisany imieniem i nazwiskiem zgłaszającego); film ma prezentować klacz w plenerze 
w świetle dziennym w następujących układach: układ statyczny (przód, tył, obydwa boki), układ 
ruchomy w stępie i kłusie (przód, tył obydwa boki). 
 

3. Zgłoszenia należy nadsyłać do 14 sierpnia 2018 (decyduje data wpływu!) na adres: 

Muzeum Ziemi Mińskiej, ul. Okrzei 16, 05-300 Mińsk Mazowiecki 

(koperta z dopiskiem „Ogólnopolski konkurs na najpiękniejszą klacz maści kasztanowatej”). 

4. Zgłoszone filmy wraz z opisem (nazwa konkursu, imię i nazwisko właściciela, imię konia, 

miejscowość) zostaną zamieszczone 20 sierpnia 2018 na dedykowanym konkursowi kanale 

YouTube. 

5. Na podstawie przesłanych filmów Jury konkursu wyłoni 10 najpiękniejszych klaczy, które wezmą 

udział w drugim etapie konkursu – Finale. 

6. O zakwalifikowaniu się do II etapu konkursu – Finału, uczestnicy zostaną poinformowani 

telefonicznie lub mailowo przez Organizatora do dnia 10 września 2018. 
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7. II etap: Finał Ogólnopolskiego konkursu z udziałem 10 zakwalifikowanych przez Jury konkursu 

klaczy odbędzie się 23 września o godz. 16.00 na terenie ogrodu MZM Dział 7 PUL. 

8. Warunkiem wzięcia udziału w Finale konkursu jest przyjazd i rejestracja koni u Organizatora 

w godz. 8.00 – 14.00, w tym okazanie Organizatorom paszportu konia z aktualnymi szczepieniami 

przeciw grypie. 

9. Oceny koni dokonuje Jury konkursu powołane przez organizatorów w składzie 4-osobowym. 

10. Prezentacja koni w ręku odbędzie się na ringu o podłożu trawiastym w pozycji statycznej, w stępie 

i kłusie. 

11. Ocenie podlega: eksterier, ruch (w stępie i kłusie), maść, wrażenie ogólne (kondycja, pielęgnacja) 

wg następującej skali ocen: 

10 pkt. – doskonała 
9 pkt. – bardzo dobra 
8 pkt. – dobra 
7 pkt. – zadowalająca 
6 pkt. – dostateczna 
5 pkt. – mierna 
4 pkt. – niedostateczna 
3 pkt. – prawie zła 
2 pkt. – zła 
1 pkt. – bardzo zła 

12. W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez kilka klaczy Jury konkursu podejmuje 

decyzję o wyłonieniu zwycięzcy na podstawie głosowania – wskazania swojego faworyta. 

13. Po zakończeniu oceny Jury konkursu sporządza protokół i podaje wyniki do publicznej wiadomości. 

Decyzje Jury konkursu są ostateczne, nie przewiduje się odwołań. 

14. Wręczenie nagród (vide: rozdział Nagrody), dyplomów oraz pamiątkowego flot w odbędzie się 

zaraz po zakończeniu konkursu. 

II. Nagrody: 

1. Nagroda główna: 7 000,00 zł (siedem tysięcy złotych) 

2. Wyróżnienia: 2 x 1 500,00 zł (dwa wyróżnienia po jeden tysiąc pięćset złotych) 

3. Dekoracji zwycięskiej klaczy dokona Jury konkursu wraz z Burmistrzem Miasta Mińsk Mazowiecki, 

Dyrektorem Muzeum Ziemi Mińskiej. 

4. Nagrody pieniężne (nagroda główna oraz dwa wyróżnienia) przekazane będą w formie przelewu 

na konto wskazane przez właścicieli zwycięskich klaczy. 

III. Organizator zapewnia: 

1. Stajnie (boksy wyściełane słomą) dla wszystkich finałowych koni w dniu Finału konkursu 

w godz. 8.00 – 21.00. 

2. Dostęp do wody i obsługę weterynaryjną podczas trwania Finału konkursu (obejmującą pobyt 

konia na terenie ogrodu MZM Dział 7 PUL). 

3. Refundację kosztów transportu konia do 30% ich wysokości, wg stawki 2,00 zł/km liczone w obie 

strony. 
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4. Bezpłatny parking dla środków transportu finałowych koni. 

5. Obecność służb porządkowych na terenie ogrodu MZM Dział 7 PUL podczas Finału konkursu 

w godz. 14.00 – 21.00. 

IV. Postanowienia końcowe: 

1. Organizator nie odpowiada za choroby, wypadki, szkody i kradzieże powstałe podczas transportu 

koni oraz podczas trwania konkursu. 

2. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków losowych, pożarów, kontuzji, 

uszkodzeń zdrowia i mienia powstałych na terenie MZM Dział 7 PUL, na terenie stajni i parkingu. 

3. Właściciele i opiekunowie koni ponoszą pełną osobistą odpowiedzialność za zniszczenia 

w stosunku do osób trzecich wywołane przez konie lub ich opiekunów (doradzamy zawarcie 

stosownego  ubezpieczenia na czas trwania konkursu). 

4. Wszystkie kwestie związane z transportem koni do Mińska Mazowieckiego i z powrotem leżą 

po stronie właścicieli koni. 

5. Szczepienie przeciw grypie musi być zgodne z następującym schematem: 

- szczepienie podstawowe (baza): pierwsze szczepienie w dniu rozpoczęcia szczepień + drugie 

szczepienie między 21 a 92 dniem od daty pierwszego szczepienia 

- szczepienie przypominające co 12 miesięcy (zalecane szczepienie co 6 miesięcy) wykonane 

nie później niż 7 dni przed przybyciem na konkurs). 

6. Podczas transportu i pobytu zwierząt na terenie MZM Dział 7 PUL, dobrostan koni musi być sprawą 

pierwszorzędną. Opiekunowie są zobowiązani do zapewnienia koniom należytej opieki, paszy 

i wody. Opiekunowie koni muszą być kompetentni w zakresie postępowania z tymi zwierzętami 

(odnosi się to do żywienia, opieki medycznej, obrządku itd.). Niedopuszczalne jest stosowanie 

przemocy i wszelkie praktyki zagrażające dobru konia. 

7. Przesłanie podpisanej Karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego 

Regulaminu. 

V. Szczegółowych informacji o konkursie udziela: 

Leszek Celej – Dyrektor Muzeum Ziemi Mińskiej tel.: 500 186 482, e-mail: celej-minsk@wp.pl 

Monika Pszkit – Dokumentalista MZM, tel.:  25 752 25 81, e-mail: muzeum-minskmaz@wp.pl 
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