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looking forward
TO OUR 2014 FOALS

Pepesza x H Angelo H
Due 01-2644

H Embrace H x H Angelo H

H Ekzquissite H x Jaipur el Perseus

WE’RE BREEDING IT

RD Enzarra x Bey Ambition
Due 03-06-14

Amba x Shahim al Nakeeb
Due 02-22-14

Walpurgia x Shael Dream Desert
Due 02-24-14
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Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele,
Koniec roku to zwykle okres podsumowań i rozliczeń, a także ustalania planów 

na przyszłość. Pównież i my chcemy podsumować ten niełatwy dla nas czas. 
Zarówno kłopoty osobiste jak i zawodowe spowodowały, że nie wywiązaliśmy 
się jako redakcja i wydawca z ustalonych terminów przygotowania 4 numerów 
naszego kwartalnika, za co serdecznie przepraszamy Zycie czasami pisze swoje 
scenariusze. Dlatego dziś oddajemy do Waszych rąk „dwa w jednym" - rozszerzony 
numer, który kończymy relacją z ostatnich pokazów - Czempionatu Europy 
i Czempionatu Świata, jakże dla nas udanych. Generalnie jeśli chodzi o pokazy, 
mijający rok byl niezwykły, o czym możecie Państwo przeczytać w relacjach 
z Aachen, Tulsy, Werony i Paryża - będzie do czego wracać przy świątecznych 
i noworocznych życzeniach.

Z okazji Świąt i Nowego Poku wszystkim Wam zyczymy zdrowia, pomyślności 
i spełnienia marzeń. A sobie zyczymy abyśmy przetrwali i mogli nadal pisać 
o ukochanych koniach arabskich. Dziś jeszcze nie żegnamy się, a wszystkie 
informacje o kolejnych wydaniach będziemy na bieżąco przekazywali na Facebooku 
- serdecznie zapraszamy.

ZAMIAST WSTĘPU

Wszystkiego najlepszego! 
Zespól redakcyjny i wydawca
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KRONIKA
z IMPREZ I POKAZOW

, W WIELKIEJ BRYTANII

Lidia Pawłowska

...W AUSTRII

W czerwcu, po wyjeździe z Polski, bia
łecka Perfinka (Esparto - PerfirkalGazal 
AI Shaqab (QA)) wydzierżawiona przez 
Al Muawd Stud wystartowała w między
narodowym pokazie North West Arabian 
Horse Organisation Show, zdobywając 
tytuł Czempionki Klaczy Młodszych.

W połowie lipca podczas North Staffs 
Arabian Horse Show na terenie Reasehe- 
ath College Perfinka wygrała klasę i zosta
ła srebrną medalistką klaczy młodszych.

W lipcu w Malvern w Czempionacie 
Wielkiej Brytanii tytuł Czempionki Klaczy 
Starszych zdobyła Espinezja (Psytadel 
(US) - Entaga/Ganges) hod. Leszka Jar- 
muża, wł. Falborek Arabians, sprzedana 
na aukcji Pride of Poland 2012, zaźrebio- 
na ogierem Emarc (QR Marc (US) - Eks- 
terna/Ekstern). Urodzona z tego skojarze-

...W NIEMCZECH
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International Days for Arabian 
na terenie Ismer Stud obchodzi- 
n roku jubileusz 25-lecia. Tytuł 
inki Klaczy Starszych między- 
ego pokazu klasy C zdobyła 

lej hodowli Andromeda (Eldon - 
3alon) należąca do Shirley Watts 
i Arabians). Podczas pokazu kla- 

i national Days for Arabian Hor- 
róhen tytuł Wiceczempionki Kla- 

szych zdobyła inna reprezentant- 
don Arabians pochodząca z Ja- 
Biruta (Ekstern - Bajada/Pamir).
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nerpniu podczas pokazu Kauber 
(klasy B) michałowskiej hodowli 
{El Nabiła B (HU) - Laranda/Eks- 

własności Waldemara Bąka zdoby- 
jrny medal Maczy starszych. Maran 
engali (DE) - Mssouri/Wachilarz) 

l. Czesława Witko, dzierżawiony przez 
Luft z°stał jednogto^e wybrany

...W HOLANDII

Podczas rozegranego w czerwcu mię- 
dzynar°dowego pokazu Arabian Horse 
Weekend w Sint-Oedenrode wyhodowa
na w Białce Fabryszka (Gaza! Al Shaqab 

nia klaczka Kadi Alenaya zdobyła brązo
wy medal w czempionacie źrebiąt.

W tym roku pokaz United King
dom International Arabian Horse Show 
(UKIAHS), rozgrywany przez lata w To
werlands, odbył się w Addington. Nowe 
miejsce okazało się szczęśliwe dla pol
skiej klaczki. Białecka Perfinka została 
Czempionką Klaczy Młodszych. Micha
łowskiej hodowli Ellissara (Laheeb (IL) - 
Ekscella/Monogramm (US)) wygrała kla
sę i zdobyła brązowy medal klaczy star
szych. W klasie klaczy-weteranek drugie 
miejsce zdobyła inna wychowanka SK 
Michałów - Esmera (Tallin (SU) - Esmeral- 
da/Bandos), wyeksportowana do Wielkiej 
Brytanii w 1992 roku. Klasę ogierów-we- 
teranów wygrał 19-letni Els - urodzony 
w Wielkiej Brytanii syn michałowskiego El- 
dona oraz janowskiej Eł-Ery, ogier otrzy
mał najwyższą ocenę pokazu za ruch.

Czempionem Ogierów Starszych. Ponad
to swoją klasę wygrała roczna Al Marca 
(Zimarc - Al Kahima/Gaspar), której ho
dowcą i właścicielem jest Grzegorz Paw.

We wrześniu w Akwizgranie odbyła 
się ocena ogierów, klaczy i źrebiąt orga
nizowana przez niemiecki związek ho
dowców koni arabskich VZAP Zwycięzcą 
oceny ogierów, ex-aequo z innym ogie
rem, został Gramet (Ganges - Graceal 
Etogram) hod. Jana Głowackiego. Złoty 
medal w konkurencji klaczy otrzymała ja
nowskiej hodowli Eukaria (Ganges - Eku- 
mena/Gazal Al Shaqab (QA), należąca do 
Ulrike Bethmann i Marcusa Speh (Lin
denhof Arabians).

Podczas wrześniowego pokazu Ara
bische Pferde in Westfalen w Salzkotten 
dwuletni Gotico (WH Justice (US) - Gin- 
ga/Galba (DE)) Piotra Podgórnego został 
Czempionem Ogierów Młodszych.

(QA) - Fula/Partner), sprzedana w 2011 
do saudyjskiej stadniny Al Jalawiyah 
Stud, została Czempionką Klaczy Star
szych.

Na sierpniowym pokazie Araber Fe
stival w Stadl Paura Zimarc (QR Marc 
(US) - Zeksterna/Ekstern) hod. Stanisła
wa Sławińskiego i wł. Grzegorza Pawia 
wygrał czempionat ogierów starszych. 
Srebrny medal klaczy młodszych zdo
była Baklava (Kabsztad - Bajaderka/Zło- 
cień) Moniki Luft, a brązowy - Karbona 
(Ekstern - Karbala/Emigrant) hod. SK 
Michałów i wł. Krzysztofa Falby.

...W ROSJI
W ostatni weekend sierpnia podczas 

Czempionatu Narodowego Rosji w Mo
skwie medale zdobyły dwie klacze wy
hodowane w SK Michałów. Trzyletnia 
Złota Baśń (Gaspar - Złota Orda/Pesal) 
została Wiceczempionką Klaczy Młod
szych, a Karolina (Laheeb (IL) - Kwe- 
sta/Pesennik (SU)) - Wiceczempionką 
Klaczy Starszych.

W sierpniu w Mineralnych Wodach 
odbył się pokaz klasy C Star of Five 
Mountains. Czempionem Ogierów 
Młodszych został tam trzyletni El Farid 
(Ekstern - El Dahma/Werbum) hod. Pio
tra Firląga, który niecały rok wcześniej 
został wyeksportowany do Rosji i zaj
muje obecnie boks czołowego w stad
ninie w Tiersku.

...W SZWECJI

Na pokazie Arabhast i Vast, rozegra
nym w lipcu koło Skovde wyhodowana 
w Michałowie Karbona (Ekstern - Kar
bala/Emigrant), należąca do Walde
mara Bąka, została Czempionką Kla
czy Młodszych. Tytuł Wiceczempionki 
Klaczy Starszych zdobyła Lenka (Piaff 
- Ludmila/Pesal), Przemysława Sawic
kiego.

Podczas Czempionatu Szewcji w Ve- 
tlanda wychowanek SK Michałów Zigi- 
Zan (Padrons Psyche (US) - Zagroblal 
Monogramm (US)) został Czempionem 
Ogierów Starszych i Najlepszym Ko
niem Pokazu. Ponadto wy9rał klasę U- 
berty i otrzymał tytuł Najlepszego Konia 
Importowanego. Właścicielką ogiera 
jest Annika Óbrink (Sinus Arabstuteri).



 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

...WE FRANCJI
W pokazie w Menton bardzo dobrze 

zaprezentowały się klacze hodowh SK 
Janów Podlaski, należące do Halsdon 
Arabians; Etnologia (Gazal AI Shaqab 
(QA) - Etalanta/Europejczyk) wygrała kla
sę, zdobywając najwyższą ocenę pokazu 
spośród klaczy, a trzecie miejsce zajęła 
Pinta (Ekstern - Pilar/Fawor). Za ich wynik 
SK Janów Podlaski otrzymała nagrodę 
dla najlepszego hodowcy pokazu. Po
nadto Etnologia zdobyła nagrodę Mirwa- 
nah Kalliste Trophee.

W sierpniu w Chantilly we Francji od
był sie Breeders' European Champion-

...W DANII
W lipcu podczas Czempionatu Danii 

janowski Albano (Enzo (US) -Alena/Emi- 
grant), dzierżawiony przez Turban Stud, 
zdobył tytuły Czempiona Ogierów Star
szych, Najlepszego Konia Pokazu i Ko
nia z Najlepszym Ruchem.

Ponadto TU Alissa - córka michałow
skiego Lissara i janowskiej Aleny - zo

WYJAZDY I PÍRZYJAZDY

Bezpośrednio po pokazie młodzieżo
wym w Białce najlepsza dwulatka gospo
darzy Perfinka (Esparto - Perfirka/Gazal 
Al Shaqab (QA)) została wydzierżawiona 
przez stadninę Al Muawd Stud i wyjechała 
do Anglii do ośrodka treningowego Bychan 
Arabians rodziny Jones. Z kolei tuż po po
kazie narodowym dołączyła do niej druga 
białecka klaczka - Egiria (Esparto - Egira/ 
Emigrant) - siostra Egemy, młodzieżowej 
czempionki pokazów we Wrocławiu i Je
siennego w Janowie, Wiceczempionki Emi
ratów Arabskich Klaczy Młodszych, brązo
wej medalistki pokazu w Abu Żabi.

Po sierpniowej aukcji Pride of Poland 
SK Michałów poinformowała, że na dwa 
sezony wydzierżawiła z USA ogiera Vitorio 
TO (DA Valentino (US) - Sol Natique (US)/ 
Solstice (US)) - Czempiona USA Ogierków 
Rocznych, Czempiona Kanady Ogierków 
Dwuletnich, Czempiona Brazylii Ogierków 
Młodszych, Czempiona USA Ogierków 
Trzyletnich oraz Czempiona USA Futurity. 
Należący do Oak Ridge Arabians ogier przy
jechał do Michałowa na początku listopada. 
W tych samych dniach do Stanów wyjecha
ła Czempionką Świata Klaczy Młodszych 
2012, Wieża Mocy (QR Marc (US) - Wieża 
Marzeń / Ekstern). Klacz będzie przygoto
wywana do startów w pokazach przez Davi
da Boggsa (Midwest Training Centre).

Na przełomie sierpnia i września z Polski 
wyjechał młodzieżowy czempion Świata, 
ogier Kahil Al Shaqab (Marwan Al Shaqab 
(QA) - OFW Mishaahl (US)/Mishaah (US)), 

ship - pokaz organizowany przez AHO. 
Wielki sukces odniosła tam stadnina Chr- 
cynno-Pałac pp. Poszepczyńskich, przy
wożąc do domu dwa złote medale oraz 
tytuł Najlepszego Hodowcy. Echo Auro
ra (Eternity Ibn Navarrone-D (BE) - Echo 
Afrodyta!Piaff) zdobyła tytuły Czempionki 
Klaczy Młodszych oraz Najlepszej Klaczy 
Pokazu. Psyche Keret (Khidar (BE) - Psy
che Victoria/Ekstern) zdobył złoty medal 
w Czempionacie Ogierów Młodszych. 
Złoty medal klaczy starszych zdobyła mi
chałowska Emira (Laheeb (IL) - Embra/ 
Monogramm (US)), dzierżawiona przez 
Ajman Stud.

stała Czempionką Klaczy Młodszych 
oraz zdobyła tytuł Most Classic Head. 
Jej rok starsza półsiostra, wyeksporto
wana z Janowa in utero TU Ala Bellissi- 
ma (w duńskiej księdze zarejestrowana 
jako hodowli SK Janów Podlaski) zdo
była brązowy medal w czempionacie 
klaczy młodszych.

należący do Al Shaqab Stud, który minione 
dwa sezony rozpłodowe spędził w SK Ja
nów Podlaski.

W listopadzie do Białki przyjechał ogier 
HK Krystall (LD Pistal (US) - Lisa Minę (US) 
/ RD Ariel (US)) hodowli i własności stadni
ny Karho International, kontynuującej dzie
ło hodowcy o fundamentalnym znaczeniu 
w Stanach, Howarda Kale'a. HK Krystall to 
syn wielokrotnego tryumfatora narodowych 
czempionatów, ogiera LD Pistal - cztero
krotnego Czempiona USA, dwukrotnego 
Czempiona Kanady (w dwóch kategoriach 
wiekowych), Wiceczempiona Kanady Fu
turity, Wiceczempiona Brazylii. HK Krystall 
zadebiutował w hodowli w roku 2011. Dwa 
sezony spędził w Tiersku. SO Białka wy
dzierżawiło go na sezony 2014-2015.

Po Czempionacie Świata, prosto z Pa
ryża michałowski ogier Esparto (Ekstern - 
Ekspozycja / Eukaliptus) pojechał do stad
niny Ismer Stud w Niemczech, gdzie pozo
stanie do końca marca. Na kolejne miesią
ce sezonu stanówkowego 2014 pojedzie 
do stadniny Lutetia Arabians we Francji. 
Esparto to m.in. dwukrotny Wiceczempion 
Polski Ogierów Młodszych, Czempion Pol
ski, Wiceczempion Pucharu Narodów oraz 
Wiceczempion Europy Ogierów Starszych, 
Czempion Emiratów Arabskich, Czem
pion Ogierów Starszych pokazów w Doha 
i w Sharjah, Wiceczempion Ogierów Star
szych pokazów w Dubaju i w Al Khale- 
diah oraz pięciokrotny zdobywca Top Ten 
Czempionatu Świata.

...W BELGII
W lipcu w Brecht w ramach imprezy 

Emerald Trophy odbył się pokaz krajo
wy oraz międzynarodowy klasy B. Wi- 
ceczempionką Klaczy Starszych pokazu 
krajowego została michałowskiej ho
dowli Manresa (Werbum - Martynika/Mo- 
nogramm (US)), a brązowy medal zdo
była pochodząca z Janowa Podlaskiego 
Papaya (Ekstern - Psyche/Eukaliptus).

Tegoroczny Elran Cup w Bilzen, afilio
wany jako B-show, okazał się szczęśliwy 
dla koni ze stadniny Chrcynno-Pałac pp. 
Poszepczyńskich. Psyche Keret (Khidar 
(BE) - Psyche Victoria/Ekstern) wygrał 
czempionat ogierów młodszych. Echo 
Aurora (Eternity Ibn Navarrone-D (BE) - 
Echo Afrodyta/Piaff) została srebrną me
dalistką klaczy młodszych. Psyche Victo
ria (Ekstern - Pallas-Atena/Ecaho) zdo
była brązowy medal klaczy starszych.

W sierpniu podczas pokazu klasy B 
West Coast Cup w Koksijde w Belgii wy
hodowana w Janowie Podlaskim Andro
meda (Eldon - Aneksja/Balon) została 
Wiceczempionką Klaczy Starszych. Ja
nowskiej hodowli Biruta (Ekstern - Ba- 
jada/Pamir) była druga w swojej klasie 
i zdobyła nagrodę Best Movement. Obie 
klacze należą do Halsdon Arabians.

POŻEGNANIA

W listopadzie w stadninie Arvak Nord 
na północy Szwecji odszedł janowskiej ho
dowli Etman (Gil - Etruria / Palas (SU)). Wy
eksportowany w wieku czterech lat po bar
dzo dobrej karierze wyścigowej (I miejsce - 
w Nagrodach Białki i Skowronka, II - w Na
grodach Cometa i Bandosa, III - w Nagro
dach Bandoli i Porównawczej) w barwach 
nowego właściciela odnosił sukcesy na 
pokazach. Zdobył m.in. tytuły Czempiona 
Szwecji w Skovde i Wiceczempiona Scan
dinavian Open w Blommeród.

W grudniu w stadninie Klarenbeek Ara
bians w wieku prawie 25 lat odeszła wyho
dowana w SK Michałów Premiera (Piechur
- Premia / Palas (SU)) - Czempionką Polski 
Klaczy Młodszych z roku 1990. Wyeksporto
wana do Holandii w 2003 roku, w rękach no
wego właściciela z powodzeniem występo
wała na pokazach (m.in. wygrała Czempio
nat Holandii oraz została wiceczempionką 
bardzo wówczas prestiżowego pokazu Elran 
Cup w Borgloon). Jej syn Premier po Mono
gramm (US) - ogier o fenomenalnym ruchu, 
rozpoznawany i łubiany przez publiczność
- to m.in. Wiceczempion Ogierów UKIAHS 
w Towerlands, Czempion Mercedes Cup 
w Borgloon, Czempion Scandinavian Open 
Ogierów Starszych w Blommeród. Linię Pre
miery kontynuują w rodzimej stadninie córka 
Primawera (po Emigrant) i wnuczka Pentra 
(Poganin - Peczora / Emigrant).
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JESIENNA AUKCJA I POKAZ

W październiku w Janowie Podlaskim 
po raz czwarty odbyła się Jesienna Au
kcja Koni Arabskich Czystej Krwi oraz 
Koni Półkrwi. Na ringu pojawiło się 65 
koni arabskich oraz 15 kom półkrwi. 
Przyjechało znacznie więcej kupców 
niż dotychczas. Nabywców znalazło 28 
arabów. Najdroższe klacze sprzedane 
zostały za 8.000 euro.

Tak, jak poprzednio aukcja połączo
na była z Jesiennym Pokazem Koni 
Arabskich, podczas którego rozegrane 
zostały także dwie klasy dla koni pół
krwi. Zawodnicy prezentowali wysoki 
poziom. Stały i wyraźny postęp w kon
kursach ujeżdżenia pozwolił na rozegra
nie pięciu klas, w tym po raz pierwszy 
konkursu C-3. Tu liderkami były zawod
niczki o największym doświadczeniu 
sportowym - Agnieszka Romszycka 
na Edinecie (Włodarz - Ellila/Wachlarz) 
oraz Kaja Dembińska na Echo Apollo 
(Piaff - Echo Kallisto/Pamir). Czołówkę 
goni juniorka, Agnieszka Oktabiańczuk 
startująca na klaczy Encina (Pesal - 
Epoza/Eukaliptus), która zajęła trzecie 
miejscem w klasie C-3 i wygrała klasę 
N-2 ujeżdżenia. Para ta była także dru
ga w klasie Native Costume - przed 
Barbarossą (Gazal Al Shaqab (QA) -

TEVIS CUP - UKOŃCZYĆ ZNACZY WYGRAĆ

Tevis Cup 2013 odbył się w dniach 20- 
21 lipca. Zwyciężył Rusty Toth dosiada
jący debiutującego w tym wyścigu 8-let- 
mego wałacha Take A Break (Quake). Tro
feum Haggin Cup zdobyła Suzanne Hed
gecock na wałachu LZP Julioslastchance 
(Julio), którego ojciec i matka mają w po
łowie polskie rodowody. Na trasie Tevis 
Cup sklasyfikowany jako ósmy.

Cała czołowa dziesiątka, z której komi
sja wyłania laureata Haggin Cup, to konie 
czystej krwi arabskiej, a poza Julio jesz
cze cztery z nich mają polskich przodków 
(wszystkie to klacze). Zaledwie 17 minut 
za zwycięzcą linię mety minęły M Dash 
Czoe oraz M Dash Stellar. Sklasyfikowana 
jako druga M Dash Czoe to córka czysto 
polskiego ogiera KA Czubuthan (Brusal- 

2014 - KALENDARZ WYBRANYCH IMPREZ

29-31.01. PSAIAHF - Al Khalediah Farm, Riyadh (KSA) (ECAHO T)
07-08.06. Wiosenny Młodzieżowy Pokaz Koni Arabskich - Białka (PL) (ECAHO C)
28-29.06. Arabia - Polska III Warszawski Festiwal Koni Arabskich - Góra Kalwaria (PL) 

(ECAHO B)
18-20.07. Sportowe Mistrzostwa Europy Kom Arabskich - Janów Podlaski (PL) 

(ECAHO T) - Sportowe Mistrzostwa Polski Koni Arabskich - Janów Podlaski
15-17.08. Polski Narodowy Pokaz Koni Arabskich - Janów Podlaski (PL) (ECAHO N)
18-20.09. Middle East Championships - Amman (JOR) (ECAHO T)
27- 28.09. Puchar Narodów - Aachen (DE) (ECAHO T)
25-26.10. Czempionat Europy - Sentower Park - Opglabbek (BE) ECAHO T)
28- 30.11. Czempionat Świata - Paris (FRA) (ECAHO T)

Barka/Ararat) pod Katarzyną Stawiską. 
Druga juniorka, na którą warto zwrócić 
uwagę, to Magdalena Kowaluk dosiada
jąca klaczy Mandragora (Gaspar - Mar- 
tyna/Europejczyk). Para ta wygrała kla
sy Hunter Pleasure i Classis Pleasure, 
w obu wyprzedzając zaawansowanego 
Edineta pod Agnieszką Romszycką oraz 
Metropolisa NA (Concensus (US) - NDL 
Martinique (US)ZMuscat (SU)) pod Alek
sandrą Owerko (trzeci w Hunter Pleasu
re) i Echo Apollo pod Kają Dembińską 
(trzeci w Classic Pleasure). Ponadto 
Mandragora wygrała konkurs P-9 ujeż
dżenia i była druga w P-1 - podobnie, 
jak w klasie w historycznym stroju pol
skim, wygranym przez Grafika (Eukalip
tus - Gaskonia/Probat (SE)) pod Krzysz
tofem Cyrą. W grupie mniej zaawan
sowanych koni wyróżnił się Alert (Piaff 
- Andaluzja/Sanadik El Shaklan (DE)), 
który pod Agnieszką Kolek-Kowieską 
wygrał konkursy L-3 i P-1 ujeżdżenia. 
Konkurs skoków przez przeszkody wy
grała Garde/a (Esc u lap - Gotlandia/Pe- 
sal) pod Kingą Klinicką.

ly Orzelost (US) - Chambray (US)/7o/- 
tec (US)), którego nasienie używane jest 
w Polsce. Trzecia na podium M Dash Stel
lar to czysto polska klacz - wnuczka Sam
bora (Czort - Sabellina/Abu Afas) i Algora- 
ba (Mir Said - Algonkina/Pietuszok (SU)). 
Ta dzielna klacz ukończyła wszystkie rajdy 
w swojej karierze (22 razy na dystansie 50 
mil lub większym). Czwarte miejsce zdo
była klacz LZP Linnzell - wnuczka innego 
polskiego ogiera wyścigowego, Orla (Pie- 
tuszok (SU) - Ofirka/Ofir), której rodowód 
jest w 3/4 polski. Szósta na mecie była 
Poyal Patron - córka czysto polskiego 
ogiera Monarch AH (Wiking - Sasanka/ 
Almifar), której matka także ma polskich 
przodków. Tak wielu polskich akcentów 
w Tevis Cup nie było od wielu lat.

SPORTOWE 
MISTRZOSTWA 
EUROPY

W lipcu w Vilhelmsborgu w Danii odby
ły się Sportowe Mistrzostwa Europy Koni 
Arabskich. W skład polskiej reprezentacji 
weszło sześć polskich par: Daria Klimec- 
ka na wałachu Walor (Aslan - Wyprawa/ 
Etogram) hod. Leszka Sikory, wł. Romana 
Klimeckiego, Agnieszka Romszycka na 
wałachu Edinet (Włodarz ■ Ellila/Wachlarz) 
hod. Damis, wł. Agnieszki Romszyckiej, 
Marta Wołtosz na wałachu Galahad (Wer- 
bum - Granada/Monogramm (US)) hod./ 
wł. Chrcynno-Palac, Kaja Dembińska na 
ogierze Echo Apollo (Piaff - Echo Kallisto/ 
Pamir) hod./wł. Chrcynno-Palac, Alek
sandra Owerko na ogierze Metropolis NA 
(Concensus (US) - NDL Martinique (US)/ 
Muscat (RU)), hod. M. Nichols (US), wł. 
SK Janów Podlaski, Ewelina Żołna na 
ogierze Eurykles (Emigrant - Eutoną/Eto
gram) hod./wł. SK Janów Podlaski

Zgłoszonych było ponad 80 kom, 
z czego większość do konkurencji kla
sycznych, w których rywalizowały nasze 
amazonki.

Najlepszy wynik osiągnęła Daria Kli- 
mecka na Walorze. Para wygrała konkur
sy oraz konkurs finałowy (120 cm) ME 
w skokach przez przeszkody, zdobywa
jąc mistrzostwo Europy. To trzeci medal 
ME tej oary i drugi złoty - po brązowym 
w 2009 roku i złotym w 2010 (w latach 
2011-12 ME me były rozgrywane). Przy- 
pomnijmy, ze Walor to także trzykrotny 
Mistrz Polski Koni Arabskich w skokach 
(2010, 2012,2013).

W klasyfikacji łącznej All-Around Clas
sic EC Cup zloty medal zdobyła Kaja 
Dembińska, dosiadająca Echo Apollo. 
Ogier ten, zebrawszy tyle samo punk
tów co srebrny medalista, zapewnił sobie 
zwycięstwo wysoką, siódmą lokatą w kla
sie Type & Conformation. Marta Wołtosz 
na Galahadzie osiągnęła piąty wynik kla
syfikacji All-Around Classic), Agnieszka 
Romszycka na Edinecie - szósty.

Ponadto finałowy konkurs Native Co
stume (poza klasyfikacją medalową) wy
grała Ewelina Żołna na Eurykiesie. Czwar
te miejsce zajęła Aleksandra Owerko na 
Metropolisie NA, zaś na piątym miejscu 
uplasowała się Agnieszka Romszycka na 
Edinecie. Warto dodać, że para ta osią
gnęła piąty wynik w finale ujeżdżenia. Na
sze zawodniczki przywiozły do kraju dwa 
złote medale oraz nagrodę dla zwycięzcy 
finałowego konkursu rozgrywanego poza 
klasyfikacją medalową.
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PERFECTION HAS A NEW NAME.

PIANISSIMA - the first Platinum 
World Champion Mare in history



 

 
 

 

ARABIAN 
HORSE DAYS
----------------- POLAND 2014 -------------------

36th POLISH NATIONAL SHOW
Janów Podlaski / 15-16~17th of August, 2014

45th PRIDE OF POLAND SALE
Janów Podlaski / 17~18th of August, 2014

OPEN DAYS AT THE STATE STUDS: 
JANÓW PODLASKI, BIAŁKA, MICHAŁÓW 

18~19th of August, 2014

INFORMATION: POLTURF
Al. Wyścigowa 4-B/84, 02-681 Warsaw, Poland 

phone (48) 22 857 76 44 • fax (48) 22 857 76 47 • biuro@polturf.pl 
www.prideofpoland.pl



 
 
 
 
 

 

 
 

Autor: Izabella Pawelec - Zawadzka, Urszula Bialobok
Tłum./transl.: Krystyna Chmiel
Zdjęcia/Photos: L. W. Pawłowscy, Stuart Vesty i archiwum stadniny/and Michałów Stud archives

Z

STATE STUD
MICHAŁÓW
PART 1

D
zień 5 września 2013 roku z pewnością przejdzie do 
historii polskiej hodowli, a dla pracowników stadniny, 
licznie przybyłych gości i sympatyków Stadniny Koni 
w Michałowie, pozostanie dniem niezapomnianym. 
Program jubileuszowych obchodów 60-lecia stadni
ny, bo o nich mowa , b}h niezwykle bogatyi at rbkcyjny. a zapre

zentowany dorobek stadniny prawdziwie imponujący. Jerzy Bia- 
łobok, obecny dyrektor Stadniny w Michałowie przedstawił histo
rię stadniny, która dzięki geniuszowi hodowlanemu, kierującego 
nią przez niemal 50 lat, nieżyjącemu już dyrektorowi Ignacemu 
Jaworowskiemu (1924 - 2004), talentom i pełnej poświęcenia
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1953- 2013czl
pracy Jego następców oraz oddaniu jej pracowników osiągnęła tak 
wielki sukces i stała się jedną z najpierwszych stadnin na świecie.

Po zakończeniu części oficjalnej, podczas której odznaczeni zo
stali zasłużeni pracownicy stadniny i wygłoszono liczne pięknobrz- 
miące przemówienia, nastąpiła część szczególnie miła hodowcom 
- pokaz hodowlany, w którym gospodarze zaprezentowali dorobek 
stadniny: czystej krwi arabskiej klacze - najcenniejsze przedstawi
cielki utrzymywanych z pietyzmem rodzin żeńskich i ogiery czo
łowe, wśród nich najbardziej utytułowani zdobywcy niezliczonych 
czempionatów krajowych i międzynarodowych - prawdziwa uczta 
dla oka i serca!

MMHiie day of Sept. 5th 2013 surely went down to history and 
I would remain unforgotten by the Stud s staff, guests and 
I fans. The program of jubilee celebrations was rich in events.
I presenting really impressive achievements of Michałow
I Stud. The present Stud Director - Mr. Jerzy Białobok - in

troduced the history of a stud, what was run for nearly 50 years by the 
late Director Ignacy Jaworowski (1924 - 2004). Thanks to His bree ?ing 
talents and devotion of His successors it obtained a great success, 
becoming one of the leading horse-breeding enterprises in |ne mm.

The official part, consisting of handing the state awards to the most 
meritorious stud workers and delivering many flowery speed «es, was
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W dalszym ciągu parady przedefilowa
ły konie tarantowate rasa odtworzona 
w latach 50-tych i 60-tych przez dyr. Ja
worowskiego, podobnie jak prześliczne 
miniaturowe kucyki rasy Szetland, któ
re wzbudziły ogromną radość wśród wi
dzów, a szczególnie tych najmłodszych. 
Na zakończenie parady dostojnie przeszły 
krowy rasy Jersey, medalistki najważniej
szych wystaw krajowych - kolejna chluba 
stadniny posiadającej najcenniejsze bydło 
tej rasy w Polsce.

Niezwykle ważnym i wzruszającym 
punktem programu było odsłonięcie tabli
cy poświęconej zasłużonemu, wieloletnie
mu dyrektorowi stadniny Ignacemu Jawo
rowskiemu. Odsłonięcia tablicy dokonała 
małżonka dyrektora Pani Maria Jaworow
ska w obecności córek Doroty i Agnieszki. 
Pani Maria, która z oddaniem od początku 
towarzyszyła mężowi w budowaniu presti
żu i znaczenia Michałowa również kochała 
konie arabskie i jest prawdziwą kopalnią 
wiedzy na temat historii stadniny i jej koni.

Autorem pięknej tablicy z jakże uda
ną płaskorzeźbą głowy z profilu dyrekto- 
ra Ignacego Jaworowskiego jest Justyna 
Jaszczewska, zaprzyjaźniona z Michało
wem, znana malarka i rzeźbiarka, autor
ka m. innymi medali okolicznościowych 
stadnin w Michałowie i Janowie Podla
skim i Polskiego Związku Hodowców Koni 
Arabskich.

Po zakończeniu tej uroczystości goście 
zwiedzili nowo powstałą “Hall of Famę" 
(Galerię Sławy) umieszczoną w przepięk
nie odrestaurowanym, starym, zabytko
wym spichrzu (magazynie). Zgromadzo
no tam kolekcję niezliczonych trofeów 
i nagród jakie Stadnina Michałów zdobyła 
w swojej 60-letmej historii.

Ostatnim akcentem uroczystości był 
przygotowany na 300 osób elegancki 
obiad z olbrzymim jubileuszowym tortem.

Myśmy też tam byli, miód i wino pili - 
za zdrowie, dalsze sukcesy i pomyślność 
stadniny i jej ludzi!

followed by the events especially attrac
tive for breeders. Within the breeding pa
rade shown were purebred Arabian mares 
- the most valuable representatives of all 
cherished damlines - as well as the lead
ing sires, mostly the multi-awarded National 
and International Champions. It was a real 
feast for the breeders' eyes and hearts.

Then presented were the apoloosa part- 
bred horses - a variety reconstructed in the 
fifties and sixties by the Director Jaworows
ki. They were followed by lovely Mini-Shet
land Ponies, especially appreciated by the 
youngest spectators. The breeding parade 
was closed by Jersey cows - medal win
ners of national livestock exhibitions, anoth
er pride of the Stud, maintaining the most 
valuable herd of that cattle breed in Poland.

Extremely touching was the moment of 
unveiling of a commemorative plaque, de
voted to the Director Jaworowski. The act 
was performed by the late Director's Wife, 
Mrs. Maria Jaworowska, accompanied by 
their daughters Dorota and Agnieszka.

Maria was a devoted companion to her 
husband, helping Him to create the pres
tige and position of Michałów. She also 
loved Arabian horses and acquired a great 
knowledge about the Stud's history and its 
charges.

The plaque with a low relief of the 
Director's head was designed and made by 
Justyna Jaszczewska - a renowned painter 
and sculptor, being, among the others, the 
author of occasional medals for Michałów, 
Janów Podlaski and Polish Arabian Horse 
Breeders Association.

After that celebration, the newly founded 
Hall of Fame, located in a reconstructed, 
ancient granary, was opened to the public. 
There were stored numerous trophies and 
awards, obtained by Michałów Stud during 
its 60-years-long history.

Finally 300 guests were invited for a lavish 
dinner, crowned with a giant, jubilee cake.

We also attended the event and drank 
to the health and further successes of 
Michałów Stud and its people.

{ÇNACEMU JAWRCWSK1EMU

WTWTNŁMU lOXWCV KONI .. 
CZYSTY | KRWI ARABSKIEJ 

TWÓRCY 
(WIELOLETNIEMU (WEKTOROWI 

STADNINY KONI MICHAIÓW 
TM ROCZNICĘ PRZYBYCIA 

KONI ARABSKICH DO MICHAŁOWA

Dyrektor Ignacy 
Jaworowski z klaczą 
Mitra / Direktor Ignacy 
Jaworowski with the
mare Mitra

•>M5

Pamięci Dyrektora Ignacego Jaworowskiego 
/ In memoriam Dir. Ignacy jaworowski
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Początki - brama i wjazd do stadniny 
I w Michałowie/beginnings - the gate and 
I entrance to the stud

P
isząc o stadninie koni czystej krwi 
arabskiej w Michałowie, nie moż
na nie wspomnieć o Klemenso
wie z folwarkiem Michałów, do 
którego przybyły konie arabskie 
jesienią 1947 roku.zeSrodui ny KoniPosa- 

dowo w dawnym woj. poznańskim.
Do Posadowa trafiły konie głównie ho

dowli SK Janów Podlaski, rewindykowane 
z Niemiec w 1946 r. To wspaniała karta 
historii hodowli koni tej rasy, oraz hodow
ców, którzy niejednokrotnie z narażeniem 
życia ratowali cenny materiał hodowlany 
zrabowany z Polski i „tułający się” po ob
jętych wojną Niemczech.

Klemensów - piękny majątek należący 
do Ordynacji Zamoyskich z dużym pała
cem położonym w 100-hektarowym parku, 
niewielką krytą ujeżdżalnią, niezłymi staj
niami - położony na bardzo żyznej ziemi 
pszenno-buraczanej, był „za bogaty” dla 
koni arabskich. Zaczęto szukać i znale
ziono miejsce przedziwne, Michałów, bez 
żadnej tradycji, bez zaplecza, bez odpo
wiednich ludzi ale mający dobre warunki 
^toowtetowe przede wszysttóm rędziny, 
gleby trudne do uprawy, ale zasobne w ma
kro- i mikroelementy oraz stosunkowo mało 
opadów, co przechyliło szalę i jesienią 1953 
roku - 60 lat temu - decyzją ówczesnej 
Centralnego Zarządu Hodowh ton przyby
ły do Michałowa kooie arabske.

Before first purebred Arafran torses 
got to Michałow, they spent several years 
at . Klem4n7ów, predsety |p rts liome farm 
Michalów, brought there |p tto autumn 
1947 tom tortowo (|p tozoari re^on).

To P°sadow°, |p turn came mainly 
Jaodw-bred torse7, regained |p 19e6 from 
Germany. They were saved ttonte to our 
breeders devotioo, wto often risked ttoir 
IIv4s to take them back.

Klemensów was a tenid estate toton^ng 
to the Counts Zamoyski. It included a spa
cious pa^e located |p 1°0 toctares of 
Park a smaB riding hah aod weB-
arranged stab|47, but its soBs were too nch 
tor Arafran horses. |p a searcti
of a new place found was Mchatów lack- 
lP9 background, breediog tractions aod

skilled staff, but located on more suitable 
soils, containing all necessary macro-and 
microelements and with a low yearly rain
fall. That last factor decided and in the au
tumn 1953 (i.e. round 60 years ago) Ara
bian horses were moved to Michałów.

Pierwszymi arabskimi klaczami, któ
re trafiły do upaństwowionego majątku 
i znajdującej się tam stadniny koni półkrwi, 
były, przybyłe 10.09.1950 r. z Toru Wyści
gowego w Warszawie na Służewcu:

The first pure-bred mares which arrived 
to the already nationalized estate breed
ing half-breds were two mares bred by 
Nowy Dwór State Stud, brought on Sept. 
10,h 1950 from the Warsaw Racecourse at 
Służewiec:

• Miriam - 1946 gn./bay (Miech Pełkiński 
- Gahdar/Wielki Szlem) - hod./breeder 
PSK **) Nowy Dwór * Mufta - 1946 gn./ 
bay (Miech Pełkiński - Atfa/Dżingishan 
III) - hod./breeder PSK Nowy Dwór,

Ze Stadniny Koni Skrzydlów - from the 
Skrzydlów State Stud on - 2.12.1950:

• Armenia -1947 s./grey (Witraż - Amne- 
ńs/Amurath Sahib) - hod./breeder PSK 
Janów Podlaski;

Klacze te początkowo były kryte ogiera
mi półkrwi, dopiero w 1953 r. krył je ogier 
czystej krwi Omar II - gn./bay 1933 (Hardy 
- Dora/Bakszysz) - hod. PSK Janów Pod
laski.

Zgodnie z Księgą Ewidencyjną koni za
rodowych w dniu 17.10.1953 r. przybyły 
z PSK Klemensów (Michałów) 22 klacze 
czystej krwi arabskiej, niektóre z przy
chówkiem:

Ip the beginning they were bred to part- 
bred stallions, Only in 1953 they were mat
ed with a purebred stallion Omar II b. 1933 
(Hardy - Dora/Bakszysz), bred at Janów 
Podlaski.

According to the livestock register, oo 
Oct. 10th 1953 from Klemensów Stud came 
22 purebred broodmares, some of them 
with foals.

• Adis Abeba - 1947 kaszt./chestn. (Amu- 
rath Sahib - Ofirka/Ofir) - hod./breeder 
PSK Janów Podlaski, z kl./with filly An
twerpia po/by Werset, eksportowana do 
USA w 1963 r.

• Akra - 1941 s./grey (Kaszmir-Atta/Dżin- 
gishan III) - hod./breeder Ordynacja 
Czartoryskich, Adamówka,

• Amba - 1947 gn./bay (Bad Atas - Dam- 
ba/Oboźny) - hod./breeder PSK Nowy 
Dwór,
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• Amneris - 1940 s./grey (Amurath Sahib - Elsissa/Floks) - 
hod./breeder hr. A. Lanckoroński, Wodzisław,

• Angara - 1947 gn./bay (Wielki Szlem - Brda (HU)/Vfer- 
such II (HU)) - hod./breeder PSK Janów Podlaski, z og./ 
with colt Angus po/by Amurath Sahib,

• Bajadera - 1941 s./grey (Morocz - Elsissa/Floks) - hod./ 
breeder hr. A. Lanckoroński, Wodzisław, z kl./with filly 
Bajdura po/by Miecznik (odeszła do/left for PSK Trze- 
bienice w 1954 r.),

• Brussa - 1948 s./grey (Amurath Sahib - Brzytwa (HU)/ 
Mersuch I (HU)) - hod./breeder PSK Klemensów, 2/10 
(2-1-1),

• Damba - 1940 kaszt./chestn. (Oboźny - Dabba (DE)/ 
Koheilan IV (HU)) - hod./breeder C. Czarkowski - Gole- 
jewski, Wysuczka,

• El-Zabibe - 1938 s./grey (Rasim III - Karima/Farys I) - 
hod./breeder Baron Bickner, Ujazd, z kl./with filly El Sa- 
hibka po/by Amurath Sahib,

• Epizoda - 1944 s./grey (Trypolis - Pieszczota/Hardy) - 
hod./breeder PSK Janów Podlaski, z kl./with filly Epigo
na po/by Amurath Sahib,

• Fanfara - 1945 kaszt./chestn. (Wojski - Cesia/Lirnik) - 
hod./breeder PSK Janów Podlaski, z kl./with filly Fan
farona po/by Rozmaryn (odeszła do/left for PSK Nowy 
Dwór),

• Forta - 1943 sk. gn./brown (Kuhailan Abu Urkub (HU) - 
Porta/Nedjari (FR) hod./breeder ks.Roman Sanguszko, 
Gumniska, z kl./with filly Fortunka po/by Amurath Sahib, 
eksportowana do/exported to USA w 1961 r.,

• Gazella - 1946 gn./bay (Witraż - Norma/Hardy) - hod./ 
breeder PSK Janów Podlaski,

• Galka - 1946 kaszt./chestn. (Marabut - OrdalOmar II) 
- hod./breeder PSK Janów Podlaski, z kl./with filly Galo
pada po/by Rozmaryn.

• Gwara - 1946 gn./bay (Wielki Szlem - Canaria/Trypo- 
lis) - hod./breeder PSK Janów Podlaski, z og./with colt 
Gwarny po/by Amurath Sahib,

• Lala - 1938 s./grey (Amurath Sahib - Elsissa/Floks) - 
hod./breeder A. Lanckoroński, Wodzisław, z og./with 
colt Libretto po/by Rozmaryn,

• Laguna - 1938 (Opal - NiespodziankalAmurath II (AT)) - 
hod./breeder Władysław Kołaczkowski, Dobużek, z kl./ 
with filly Laszka po/by Miecznik, (przekazana do PSK 
Kurozwęki w 1973 r./handed over in 1973 to Kurozwęki 
State Stud..

• Mokdiara - 1940 c. kaszt./chestn. (Hadjar - Mokka po/ 
by Flisak) - hod./breeder Władysław Kołaczkowski, Do
bużek, z kl./with filly Madiara po/by Werset,

• Orda - 1941 kaszt./chestn. (Omar II - Malaga/Mazepa
II) - hod./breeder F Piotraszewski, Mirki, z og./with colt 
Ordynek po/by Rozmaryn,

• Saga - 1936 gn./bay (Hardy - Jaga ll/Koheilan I (HU)) - 
hod./breeder PSK Janów Podlaski, z kl./with filly Sakla 
po/by Amurath Sahib,

• Werbena - 1945 kaszt./chest. (Wojski - Kalina Wnuczka/ 
Koheilan I) - hod./breeder PSK Janów Podlaski, z og./ 
with colt Werbel po/by Rozmaryn,

• Zahabu - 1945 siwa (Rasim Pierwszy - El Zabibe/Rasim
III) - hod./breeder Baron Bicker, Ujazd, z kl./with filly 
Znachorka po/by Rozmaryn.

W ciągu 60-ciu lat z 25 klaczy Stadnina rozrosła się do 
124 klaczy.

Straciliśmy dwie rodziny żeńskie, klaczy Murana or.ar. 
i Sherife or.ar., a zyskaliśmy trzy: Selma or.ar., Rodania or.ar. 
i Adjuze or.ar.

Within 60 years the Stud proliferated from 25 to 124 
mares./grey We lost two families, of Murana DB and Scher- 
ife DB, whereas we gained three new ones: Selma DB, 
Rodania DB and Adjuze DB.
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Klacze wg rodzin żeńskich *)
Mares according to damlines *):

Rok
1953 2013

I. Gazella or. ar. ***) imD. 1845 Jarczowce
• Adis Abeba
• Miriam

2 20i

II. Miecha or. ar. imD. 1845 Jarczowce
• Akra
• Mufta

2 2

III. Sahara or. ar. imD. 1845 Jarczowce
• Epizoda
• Gazella
• Mokdiara

3
i

7

i

V. Milordka - 1810 Sławuta 8 1 42
• Amneris
• Armenia
• Bajadera
• Gałka
• Gwara
• Lala
• Orda
• Saga

VI. Ukrainka - 1815 Sławuta
• Forta

VII. Szweykowska - .1800 Sławuta
• Fanfara
• Werbena

1 7

X. Wołoszka - 1810 Sławuta
• El Zabi be
• Laguna
• Zahabu

imp. 1816 Baron von Fechtig (HU)
• Amba
• Damba

34. Semrie or. ar. 1896. imp. 1902 Babołna (HU)
• Angara

36. Scherife or. ar. 1896. imD.1902 Babolna (HU)
• Brussa

16. Selma or. ar. imp. 1865 Abbas Pasha I (EG)
17. Rodania or. ar. 1869 Anazeh Rúala (B).
33. Adiuze or. ar. 1876. imp. 1885 Babolna (HU)

Klacze wg ojców i rodów męskich w 1953 r.*)
Mares according to sires and sire lines in 1953*) 

5. Bairactar or. ar. 1813 imp. 1817 Weil (DE) - 4 klacze/4 mares
• Amurath Sahib (Amurath II (AT) - Sahiba/Nana Sahib I (DE)) 

1932, Breniów: Adis Abeba, Amneris, Brussa, Lala,

8. Ezrak Seglawi or. ar. 1866 imp. 1875 Sławuta - 1 klacz/1 mare
• Morocz (Mazepa I - Elstera/lbrahim or.ar.) 1931, PSK Janów 

Podlaski
• Bajadera,

10. Gessur or. ar. 4 klacze/4 mares
• Hadjar (Hardy - Dydona/Bakszysz) 1933, Dobużek - Mokdiara,
• Hardy (Ganges I - Gazella ll/Koheilan orar.) 1926, PSK Janów 

Podlaski) - Saga,
• Obozy (Hardy - Ferja/Bakszysz) 1933. PSK Janów Podlaski 

- Damba,

• Omar II (Hardy - Dora/Bakszysz) 1933. PSK Janów Podlaski
- Orda,

14. Sueyd or. ar. Ruala (B) - 2 klacze/2 mares
• Rasim Pierwszy (Rasim III - Fas i la/Rasim (GB)) 1937 Baron 

Bicker, Ujazd - Zahabu,
• Rasim III (Rasim (GB) - Karima/Farys I) 1931, Baron Bicker, 

Ujazd - El Zabibe,

16. Ilderim or. ar. 1891 imp.1900 Sławuta - 1 klacz/1 marę
• Marabut (Miecznik - Maja/Nemer (FR)) 1942, Opłytna -

Gałka,

17. Koheilan Adiuze or, ar. 1876 Aanazeh Sebaa (B) imp. 1885 
Babolna (HU) - 3 klacze/3 mares
• Opal (Koheilan I - Elegantka/Bakszysz) 1933, PSK Janów 

Podlaski - Laguna,
• Wojski (Lowelas - Krucica/Farys II) 1938, PSK Janów Pod

laski - Fanfara, Werbena,

18. Krzyżyk or. ar. 1869 imp. 1876 Jarczowce - 2 klacze/2 mares
• Kaszmir (Farys II - Hebda/Hermit or.ar.) 1929, PSK Janów

Podlaski - Akra,
• Trypolis (Enwer Bey - Kahira/Farys II) 1937, PSK Janów Pod

laski - Epizoda,

20. Ku hail an Afas or. ar. 1930 imp. 1931 Gumniska- 1 klacz/1 marę
• Bad Afas (Kuhailan Afas - Bad (FR)/Diab or.ar.) 1940, Zabawa

- Amba,

21. Kuhailan Haiti or. ar. 1923 Khalef el Aouad imp.1931 Gumni
ska - 6 klaczy/6 mares
• Wielki Szlem (Ofir - Elegantka/Bakszysz) 1938, PSK Janów 

Podlaski - Angara, Gwara,
• Witraż (Ofir - Makata/Fetysz) 1938, PSK Janów Podlaski - 

Gazella, Armenia,
• Miech Pełkiński (Wielki Szlem - Hila/Kaszmir) 1942, 

Władysław ks./grey Czartoryski, Pełkinie - Miriam, Mufta,

23. Kuhailan Zaid or. ar. 1923 Anazeh Would Ali imp. 1931 Gum
niska - 1 klacz/1 marę
• Kuhailan Abu Urkub (HU) (Kuhailan Zaid or.ar. - 22 Kemir 

(HU)/Kemir (DE) 1935, Babolna - Forta.

Klacze wg ojców i rodów męskich w 2013 r.
Mares according to sires and sire lines in 2013:

5. Bairactar or. ar. - 10 klaczy/10 mares
• Penthagonn (DE) (Pasat - Panela (DE)/Diem), Stroehen (DE)

- Brandy,
• Wojsław (Tallin (RU) - Wilejka/EI Paso) 1986, SK Michałów - 

Demeter, El landa, Fuksja,
• Druid (Wojsław - Dalida/Probat (SE)) 1993, SK Michałów - 

Echmea,
• Werbum (Wojsław - Werda/Piechur) 1995, SK Michałów - 

Mata Hari, Zuzelia,
• El Nabiła B (HU) (Kubinec (RU) - 218 Elf Layla Walayla (HU)/ 

Assad (DE)) 1996, Babolna - Elihara, Eskarina,
• Kulig (Balon - Kawalkada/Penitent) 1991, SK Michałów - 

Espa.

15. Ibrahim or. ar. - 5 klaczy/5 mares
• Grafik (Eukaliptus - Gaskonia/Probat (SE) 1996, SK Michałów

- Adelina, Argolida, Emiriona, Prosną,
• Ecaho (Pepton - Etruria/Palas) 1990, SK Janów Podlaski - 

Emanda.

16. Ilderim or. ar. - 5 klaczy/5 mares
• Pesal (Partner - Perforacja/Ernal) 1991, SK Białka - Złota 

Orda,
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• Esculap (Primo (SE) - Esparceta/Fawor) 1999, SK Janów 
Podlaski - Gardeja,

• Eldon (Penitent - Erotyka/Eufrat) 1985, SK Michałów - 
Dębowa Polana, Dombra, Kasjopeja.

18. Krzyżyk or. ar. - 3 klacze/3 mares
• Wachlarz (Arbil - Warsowia/Tallin (RU)) 1990, SK Michałów - 

Wazira, Zatoka Perska,
• Piechur (Banat - Pierzeja/Bandos) 1979, SK Janów Podlaski 

- Ernestyna.

20. Kuhailan Afas or. ar. - 3 klacze/3 mares
• Probat (SE) (Pohaniec - Borexia (SE)/Exelsjor) 1975, Blom- 

merod Arabstuteri (SE) - Gaskonia,
• Piruet (Probat (SE) - Pieczęć/Palas (RU)) 1985, SK Janów 

Podlaski - Dżakarta, Ereira.

21. Kuhailan Haiti or. ar. - 30 klaczy/30 mares
• Monogramm (US) (Negatraz (US) - Monogramma (RU)/Knip- 

pel (RU) 1985, Patterson Arabians (US) - Embra, Emmona, 
Emocja, Espadrilla, Georgia, Palmira, Zagrobla,

• Ganges (Monogramm (US) - Gaskonia/Fanatyk) 1994, SK 
Michałów - Drzewica, Złota Księga,

• Ekstern (Monogramm (US) - Ernestyna/Piechur) 1994, SK 
Michałów - Barrakuda, Ekliptyka, El Emeera, El Ghazala, Endrra, 
Ernissa, Laranda, Lawinia, Mesalina, Palanga, Piękna Pani, Po
lonica, Pustynna Fiesta, Pustynna Malwa, Pustynna Rosa, Pyrra, 
Wadi Halfa, Wieża Marzeń, Wieża Róż, Zazulka, Złota Orcha.

30. Saklawi 1 1886 of Ali Pasha Sherif - 68 klaczy/68 mares
• Wiliam (Endel - Wilia/Pepton) 1995, SK Michałów- Echara,
• Enzo (US) (Padrons Psyche (US) - RD Bey Shahmpane (US)/ 

Bey Shah (US)) 1999, Philip Del Pozzo & Brent Stone (US) - 
Dama Karo, Pasjenza, Wagira, Witonia, Zmowita

• Eden C (US) (Enzo (US) - Silken Sable (US)/Genesis (US) 
2005, Coleal Arabian Horse Farm (US) - Editha, Forlanda,

• Emigrant (Ararat - Emigrantka/Eukaliptus) 1991, SK Michałów 
- Chimera, Emantia, Fellena, Karbala, Perga, Primawera, 
Pustynna Róża, Trojanka, Wieża Snów, Zenga, Złota Nić.

• Gaspar (Emigrant - Gaskonia/Probat (SE)) 1998, SK 
Michałów - Dębowa Łąka, Dębowa Wola, Flaminia,

• Galba (DE) (Plakat (RU) - Gza Gza (US)ZNegatraz (US)) 1998, 
Gerd Janssen (DE)) - El Saghira, Emfonia, Esidona, Estuma, 
Garuda, Golteria,

• Al Maraam (IŁ) (Imperial Imdal (US) - The Vision HG (US)/ 
Thee Desperado (US)) 1998 Ariela Arabians (IL) - Elgazonda, 
Ellua, Emberiza, Emmbla, Erie, Espinilla, Parmana,

• Laheeb (IL) (Imperial Imdal (US) - AK Latifa (US)/lbn Moniet 
El Nefous (EG)) 1996, Ariela Arabians (IL) - Dorada, El Em- 
piria, Elgaria, Emira, Farsala, Galilea, Złota Rola,

• Poganin (Laheeb (IL) - Pohulanka/Pepton) 2001, SK Janów 
Podlaski - Fermata, Pentra, Lanckorona, Teneryfa,

• 10. Sanadik El Shaklan (DE) (El Shaklan (DE) - Moheena 
(DE)ZHadban Enzahi (EG)) 2001, Om El Arab (DE) - El Do
rada, Elganza,

• Gaza! A! Shaqab (QA) (Anaza El Farid (US) - Kajora (US)/ 
Kaborr (US)) 1995, Al Shaqab Stud (QA) - Daga, Dama Kier, 
Ekspulsja, Elara, El Medina, Emandoria, Foggia, Formia, Nor
ma, Pistoria, Wilda, Windawa, Wkra, Zigana, Złota Gaza,

• QR Marc (US) (Marwan Al Shaqab (QA) - Swete Dreams 
(US)/Magic Dream (CA)) 2005, Vicki L. & Louis F Doyle - Eu- 
stachia, Kraśnica, Waranga, Wieża Marc'a, Zigi Zana.

Klacze - założycielki PSK Michałów pochodziły po ogierach z 10- 
ciu rodów męskich, obecnie należą do 7-u. Wyraźnie dominuje ród 
ogiera Saklawi I, wprowadzony poprzez importowanego w 1973 r. 
ze stadniny w Tiersku ogiera Palas (RU), a następnie przez inne
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ogiery używane w polskiej hodowli, a wy
wodzące się z tego rodu.

Ponieważ zawsze przykładałam bardzo 
dużą wagę do lewej strony rodowodu, zaj- 
mę się rodzinami żeńskimi i ich przedsta
wicielkami w Michałowie. Wielka to odpo
wiedzialność, aby „w natłoku" doskona
łych matek, którejś nie pominąć.

Zacznę od najważniejszej dla Michało
wa, ale także dla mnie osobiście rodziny 
klaczy V Milordka 1810 — Sławuta. Ro
dzina ta liczy 23 generacje w Michałowie. 
Aktualnie mamy 42 klacze przedstawicielki 
tej, jak napisał dyrektor Ignacy Jaworow
ski, „adekwatnej dla Michałowa rodziny, 
mającej zarówno jakościowo jak i ilościo
wo ogromne znaczenie dla naszej hodowli 
koni czystej krwi arabskiej”. Patrząc z per
spektywy 44 lat mojej pracy w Michałowie, 
myślę, że mogę spokojnie napisać, że od
cisnęła ona swoje znaczące piętno nie tyl
ko w polskiej, ale i światowej hodowli koni 
czystej krwi arabskiej,

Przedstawicielami tej linii były takie zna
komitości jak ogiery: Bakszysz, Celebes, 
Enwer Bey, Eufrat, Gwarny, Gwalior, Miecz
nik, jak też legendarna Koalicja. Spośród 
klaczy urodzonych w tutejszej stadninie 
ogromną rolę odegrała klacz Emigracja, 
ur. w 1980 r. (Palas (RU) - Emisja/Carycyn) 
zwana „królową” Michałowa, która przez 
swoje liczne doskonałe córki, wnuczki, 
prawnuczki rozbudowała tę rodzinę do 
ogromnych rozmiarów. Dała 12 fenome
nalnych córek: Emigrantkę, Emanację, Efe
merydę, Erlandę, Emigrę i Egerię po Euka
liptus, Ekologię po Piechur, Elladę po Ba
lon, Etentę i Emocję po Monogramm (US), 
El Ghazalę po Ekstern i El Kahirę po Piber.

Tę najcenniejszą dla Michałowa i jedną 
z najcenniejszych w polskiej hodowli rodzi
nę, zwaną rodziną „E” założyła urodzona 
jeszcze w Klemensowie córka Sagi - Esto- 
kada 1951 po Amurath Sahib, która z ogie
rem Nabór dała jedną z najpiękniejszych

EMISJA

klaczy arabskich - Estebnę 1961, pierw
szą Czempionkę Europy - Verden 1973. 
Przedstawicielki tej rodziny wielokrotnie 
sięgały po najwyższe laury w czempiona- 
tach Polski, Europy, Pucharu Narodów, 
Świata, USA i innych krajów na wszystkich 
kontynentach. Z tych najsławniejszych 
wymienić należy klacze: Elkana 1969 po 
Aquinor, córki Eukaliptusa - Esklawa 1985, 
Emigrantka 1985 i Emanacja 1986, Emilda 
1990 po Pamir, córki Monogramma (US) 
- Eskalopka 1994, Egzonera 1995, Em- 
bra 1995, Emocja 1995, Espadrilla 1997, 
Emmona 1998; Emanda 1996 po Ecaho; 
El Dorada 1998 po Sanadik El Shaklan 
(DE); Emira 2000 po Laheeb (IL) i wresz
cie Emandoria po Gazal Al Shaqab (QA), 
aktualnie królująca czempionka i złota me
dalistka Pucharu Narodów i Europy 2013. 
Rodzina ta wydała też wiele znakomitych 
ogierów, jak choćby syn Emanacji ogier 

Emanor 1996 po Wojsław, koń o niespoty
kanie wybitnym ruchu, Czempion Ogierów 
USA 1999.

Drugą sublinią wywodzącą się od Sagi 
jest rodzina klaczy Canaria 1942 po Try- 
polis: Czatanoga 1959 po Anarchista, Ce- 
dzyna 1966, Czereda 1987, Chimera 1998, 
która dała 10 źrebiąt, w tym aktualnie czo
łowego ogiera Chimeryk po Eryks i bardzo 
dobrą Cheroneę po QR Marc (US).

Trzecia sublinią wywodząca się od kla
czy Ela 1951 po Miecznik - Etola 1962 - 
Elana 1971 - Egzotyka 1982 - Egna 1992 
jest obecnie reprezentowana tylko przez 
dwie młode klaczki Elza 2011 i Elgora 2010 
po Poganin,

Z linii Milordki w hodowli użyte zostały 
m.in. ogiery: Eufrat, Eskimos, Endel, Eldon, 
Enrilo, Emigrant, Egon, Empres, Eryks, Chi
meryk, El Omari, Empire, a także najbar
dziej znany i zasłużony Ekstern i jego uty
tułowany i obiecujący syn - Esparto oraz 
najbliższy mojemu sercu „młody wilk” - 
gniady Equator po QR Marc (US).

Obecnie najbardziej zasłużone z tej ro
dziny klacze znajdujące się w stadninie to: 
El Dorada, Emandoria, Embra, Emira, Em
mona, Emocja, Espadrilla i matka Ekster
na, zasłużona emerytka Ernestyna.

The foundation mares at Michałów de
scended by the sires from 10 sirelines, 
whereas now they represent only 7 sire- 
lines./grey Prevailing is the Saklawi I sire- 
line, introduced by the stallion Palas (RU) 
imported in 1973 from Tiersk, then by 
other imported stallions of this sireline or 
their semen.

I've always laid a great emphasis upon 
the left side of pedigrees, so now I'd like 
to deal with the damlines and their repre
sentatives at Michałów. I feel responsible 
for mentioning all of them, to avoid miss
ing some valuable broodmares.

Let's start from the most important, 
as well for Michałów, as for me person
ally, family V of Milordka, born ca. 1810 
at Sławuta. This family proliferated to 23 
generations at Michałów and currently it is 
represented by 42 mares. According to the 
late Director Ignacy Jaworowski, that fam
ily was “adequate for Michałow, of a great 
significance, as well quantitative, as quali
tative, for our purebred Arabian horse 
breeding.” From the perspective of my 
44-years-long work at Michałów, I think, 
that it left a distinctive impression not only 
on the Polish but also on the world breed
ing of Arabian horses.

This family was represented by such 
celebrities, as the stallions: Bakszysz, Cel
ebes, Enwer Bey, Eufrat, Gwarny, Gwalior, 
Miecznik, as well as the “living legend” - 
Koalicja. Among Michałów bred mares 
the dam of the greatest significance was 
Emigracja 1980 (Palas (RU) - Emisja/Cary
cyn), named “the Queen of Michałów”, 
who, thanks to her excellent daughters, 
granddaughters and great-granddaugh
ters contributed to an enormous develop
ment of her damline. She got 12 incom
parable daughters: Emigrantka, Emanacja,
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Efemeryda, Erlanda, Emigra and Egeria 
by Eukaliptus, Ekologia by Piechur, Ellada 
by Balon, Etenta and Emocja by Mono
gramm (US), El Ghazala by Ekstern and El 
Kahira by Piber.

The most precious damline within the 
family of Milordka, as well as in Polish 
breeding, called the “E” line, was found
ed by the daughter of Saga, born at Kle
mensów - Estokada 1951 by Amurath 
Sahib. Bred to Nabor, she gave birth to 
one of the most beautiful Arabian mares - 
Estebna 1961, the first Champion Mare of 
Europe, nominated at Verden 1973. The 
representatives of that line, especially de
scending from the full sister to Estebna - 
Eskapada 1960 - reached for the highest 
honors in championships of Poland, Eu
rope, Nations' Cup, World, USA and oth
er countries, throughout all continents. 
As the most valuable ones, listed should 
be: Elkana 1969 by Aquinor, daughters 
of Eukaliptus: Esklawa 1985, Emigrantka 
1985 and Emanacja 1986, Emilda 1990 by 
Pamir; daughters of Monogramm (US): 
Eskalopka 1994, Egzonera 1995, Embra 
1995, Emocja 1995, Espadrilla 1997, Em- 
mona 1998; Emanda 1996 by Ecaho; El 
Dorada 1998 by Sanadik El Shaklan (DE); 
Emira 2000 by Laheeb (IL) and - last, but 
not least - Emandoria by Gazal Al Shaqab 
(QA), the current 2013 Nattons' Cup 
Champion Mare and Gold Medal winner, 
Aachen and European Senior Champion 
Mare, Verona.

From that damline descended also 
many valuable stallions, as Emanor 1996, 
by Wojsław out of Emanacja, an outstand
ing mover, the US National Champion 
Stallion 1999.

Another sub-line descending from Saga 
is a branch established by Canaria 1942 
by Trypolis It was initiated by her daugh
ter Czatanoga 1959 by Anarchista, then 
subsequently Cedzyna 1966 - Czereda 
1987 - Chimera 1998, who produced 10 
foals, including a leading sire Chimeryk 
2008 by Eryks and a valuable filly Chero
nea 2010 by QR Marc (US).

The third sub-line, descending from the 
mare Ela 1951 (by Miecznik) - Etola 1962 
- Elana 1971 - Egzotyka 1982 - Egna 
1992 - is currently represented only by 
two fillies: Elza 2011 and Elgora 2010, by 
Poganin.

From the family of Milordka in Polish 
breeding used were the following stal
lions: Eufrat, Eskimos, Endel, Eldon, En
rilo, Emigrant, Egon, Empres, Eryks, Chi
meryk, El Omari, Empire, as well the most 
renowned and multi-awarded Ekstern, his 
promising son Esparto and my favorite 
„young wolf" - the bay Equator by QR 
Marc (US).

Currently at stud present are the most 
meritorious mares from that family, as: El 
Dorada, Emandoria, Embra, Emira, Em- 
mona, Emocja, Espadrilla and - at a well- 
deserved retirement - Ernestyna, the dam 
to Ekstern.

Konie z rodziny Milordki pokazały, że są nie tylko piękne, ale i dzielne:
Horses from Milordka family could combine beauty with racing talents:

og./stallion Egis 1985 Penitent - Estrada Derby 1989
kl./mare Esterka 1959 Anarchista - Estokada Oaks 1989
kl./mare Elodia 1972 Chazar - Emocja Oaks 1976
kl./mare Etylina 1982 Eternit - Etykieta Oaks 1986
kl./mare Estepona 1984 Pepton - Estrela Oaks 1988
kl./mare Estelka 1992 Wojsław - Estela Oaks 1996
og./stallion Embargo 1975 Gedymin - Emilia Porownawcza/Criterium 1980
og./stallion Errlis 1982 Probat - Estrela Porownawcza/Criterium 1986

Wiele klaczy z tej rodziny zostało wy
eksportowanych prawie na cały świat. Nie 
sposób tu je wszystkie wyliczyć. Szereg 
było dzierżawionych: do USA - Embra, El 
Dorada, Egzonera i Emandoria; do Belgii 
- Emmona, Emocja, Espadrilla; do Zjed
noczonych Emiratów Arabskich - Emira 
i Emandoria; do Arabii Saudyjskiej - El 
Dorada i El Saghira. Wszędzie one wygry
wały najbardziej prestiżowe pokazy i zo
stawiły znaczące potomstwo przynosząc 
chwałę Stadninie Koni Michałów.

Dokładne opisanie i analiza znaczenia 
rodziny klaczy Milordka wymagałoby wie
le czasu i miejsca. Na szczęście, dzięki 
internetowi zainteresowani mogą pogłę
biać swoje wiadomości i dzielnie studio
wać losy tej wspaniałej, niepowtarzalnej 
grupy wyjątkowych koni, (cdn)

It could be hard to recall, how many 
mares from Milordka family were exported 
throughout the World. Some were leased 
to the US - as Embra, El Dorada, Egzo
nera and Emandoria; to Belgium - Em- 

Emigracja, ur. w 1980 r. (Palas (RU) - Emisja/Carycyn) zwana „królową” Michałowa

mona, Emocja, Espadrilla; to the United 
Arab Emirates - Emira and Emandoria; to 
Saudi Arabia - El Dorada and El Saghira 
Wherever they got, they were winning the 
most prestigious shows and leaving be
hind valuable progeny, making Michałów 
Stud famous.

An accurate description of significance 
of Milordka family would take too much 
time and space. More detailed info about 
that exceptional and unrepeatable clus
ter of horses could be found in the Inter
net.

Nie sposób wymienić wszystkich tytu
łów, jakie uzyskały w czempionatach mi
chałowskie konie, toteż zainteresowanych 
odsyłamy na stronę www.michalow.ara- 
bians./greypl/pl/pokazy/ (przyp. Redakcji).

One can't list all champion titles ob
tained by Michałów-bred horses in 
the shows, so those, who are Interest
ed, please refer to the website: www. 
michalow.arabians./greypl/Dl/pokazy 
(from the Editor)
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Rodzina Milordki:
E Emanacja
O Emandoria z Urszulą 

Białobok - Białka 2005
G0 Emigrantka
0 Esklawa

) Numery Rodzin żeńskich i Rodów męskich zostały nadane przez 
dr. Edwarda Skorkowskiego w jego Tablicach genealogicznych pol
skich koni arabskich czystej krwi, kontynuowanych przez Zdzisława 
Rozwadowskiego i Romana Pankiewicza.
*) The successive numbers of Sirelines and Damlines were con
ferred by Dr. Edward Skorkowski in his Genealogical Charts of 
Polish purebred Arabian horses, continued by Zdzisław Rozwad

owski and Roman Pankiewicz.
*) PSK State Stud

***) - or.ar. - d.b.
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Echo Apollo ¡/and Kaja Dembińska - 
medal brązowy - Ujeżdżenie / Dressage 
bronze medal

- ♦

Piaff ¡/and Patrycja Mroczkowska - medal brązowy - Damskie Siodło / Side Saddle 
bronze medal
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Edinet i/and Agnieszka Romszycka - medal złoty - Ujeżdżenie 
/ Dressage gold medal

Metropolis NA i/and Aleksandra Owerko - medal srebrny - Polski Strój Historyczny

/ Polish Historical Dress silver medal
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I
 Walor ¡/and Daria Klimecka - medal zloty

- skoki / show jumping gold medal
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WYNIKI
RESULTS
Ujeżdżenie / Dressage (klasa A)
Juniorzy! Juniors (P-4)

Ujeżdżenie ! Dressage (klasa A)
Seniorzy! Seniors (N-1)
• Edinet - Agnieszka Romszycka
• Galahad - Marta Wołtosz
• Echo Apollo - Kaja Dembińska

Classic Pleasure (klasa D)
Juniorzy /Juniors
• Metropolis NA - Aleksandra Owerko
• Mandragora - Magda Kowaluk
• Elsar - Agnieszka Oktabiańczuk

Classic Pleasure (klasa D)
Seniorzy! Seniors
• Echo Apollo - Kaja Dembińska
• Sabat - Ewelina Żołna
• Edinet - Agnieszka Romszycka

Western Pleasure (klasa C/W1)
• Avellana Qahira - Barbara Kristen (AT)
• Baikal’s Shangrila - Leona Dries (AT)
• El Moro - Marek Suliga

Hunter Pleasure (klasa H)
Juniorzy ! Juniors
• Metropolis NA - Aleksandra Owerko
• Eurykles - Aleksandra Starek
• Eforos - Jagoda Kowalska

Hunter Pleasure (klasa H) 
Seniorzy! Seniors
• Barbarossa - Katarzyna Stawiska
• Saracen - Ewelina Żołna
• Echo Adonis - Kaja Dembińska

Reining Freestyle (klasa W5)
• Baikal’s Shangrila - Leona Dries (AT)
• Malik Ibn Muscateal - Sonja Dries (AT)
• El Moro - Marek Suliga

Skoki/ Jumping (klasa B)
Seniorzy / Seniors (L)
• Walor - Daria Klimecka
• Alvorada - Aleksandra Kowalska
• Pedagog - Krzysztof Karczmarz

Trail (klasa W6)
• Baikal’s Shangrila - Leona Dries (AT)
• El Moro - Marek Suliga
• Avellana Qahira - Barbara Kristen (AT)

Reining - pattern 11 (klasa W7)
• Baikal’s Shangrila - Leona Dries (AT)
• El Moro - Marek Suliga
• Malik Ibn Muscateal - Sonja Dries (AT)

Native Costume (klasa E)
Juniorzy / Juniors
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WYNIKI
RESULTS
Native Costume (klasa E)
Seniorzy / Seniors
• Barbarossa - Katarzyna Stawiska
• Gasler - Sandra Mrozińska
• Sabat - Ewelina Żołna

Polski Strój Historyczny
/ Polish Historical Costume (klasa F)
Juniorzy / Juniors
• Mandragora - Magda Kowaluk
• Metropolis NA - Aleksandra Owerko
• Kabsztad - Aneta Powroźnik

Polski Strój Historyczny
/ Polish Historical Costume (klasa F)
Seniorzy! Seniors
• Barbarossa - Katarzyna Stawiska
• Saracen - Ewelina Żołna
• Minden - Agnieszka Romszycka

Ladies Side Saddle English (klasa G)
• Avellana Qahira - Barbara Kristen (A‘
• Ekier - Danuta Konończuk
• Piaff - Patrycja Mroczkowska

Araby / Sport



Debiutantki/The Debiutants
Gardeja i/and Marta Kulczyńska, Ekier i/and Alicja Konończuk



 

u oad ki
Autor: Krystyna Chmiel
Zdjęcia/Photos: z archiwum/ from the archives of editor/ Redakcji, SK Michałów, SK Janów Podlaski 
Tłum./Transl: Krystyna Chmiel
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Probat „na dzień dobry” otrzymał wię
cej klaczy niz jakikolwiek inny ogier użyty 
wcześniej w polskiej hodowli. Sezony 1980 
i 1981 spędził w Michałowie, gdzie urodzi
ło się P° nim 62 szt. potomstwa. W stawce 
tej wyróżniły się klacze: Arteria s. 1981 (od 
Artemida), derbistka Dalida gn. 1981 (od 
Draperia), Estela s. 1981 (od Estrela), peł
ne siostry Żula gn. 1981 i Zuela kaszt. 1982 
(od Zazula), Czempionka Polski z 1991 r., 
Egzotyka s. 1982 (od Elana), Fanaberia gn. 
1982 (od Fabiola), Pikieta s. 1982 (od Pla
tyna) i Plisa s. 1982 (od Pliszka). W pierw
szych sezonach kariery Probata w Micha
łowie przyszedł na świat także bardzo 
dzielny wyścigowo og. Errlis gn. 1982 (od 
Estrela), zwycięzca Porównawczej, o Wp 
7,75, drobny, lecz pełen bukietu, z długą, 
jedwabistą grzywą, wyeksportowany bez 
użycia w polskiej hodowli. Z roczników 
1981 i 1982 wywodzą się także ogiery czo
łowe: Enrilo kaszt. 1981 (od Emisja), Fawor 
sk.gn. 1981 (od Fatma), Gil gn. 1981 (od 
Gildia), Drabik kaszt. 1982 (od Draperia), 
Garnizon gn. 1982 (od Głownia) i Wermut 
gn. 1982 (od Warmia).

W latach 1982-1985 przebywał w Ja
nowie. Spłodził tam 47 szt. potomstwa, 
a w tym wartościowe matki stadne: Ba- 
zylea s. 1983 (od Baśń), Euterpe kaszt. 

1983 (od Eunice), Pestka gn. 1983 (od 
Pentoda), Almeria gn. 1984 (od Algeria) 
i Pinia s. 1984 (od Pilarka) - babka epo
kowej Pianissimyi Reproduktorami czoło
wymi w polskiej hodowli zostały: Alegro 
gn. 1983 (od Algeria), Aleppo s. 1983 (od 
Aleja), dzielne ogiery Borysław kaszt. 1984 
(od Borowina) oraz Pamir s. 1984 (od Par
ma). Wyeksportowany do Francji Piruet s. 
1983, syn oaksistki Pieczęci, Czempion 
i Wiceczempion Świata, dwukrotnie Euro
py, Czempion Francji i dwukrotnie Włoch, 
w nowej ojczyźnie pozytywnie zasłużył się 
jako ojciec koni rajdowych. W nadziei na 
przekazanie urody i wartości użytkowej 
został wydzierżawiony do Polski na sezo
ny 2006 i 2007.

Na sezon 1986 Probat wrócił do Micha
łowa. W „drugim rzucie” w 1987r. dał tam 
Czempionki Polski - klacze Empressa s. 
(od Emfaza) i Gaskonia s. (od Gizela), mat
ka ogierów czołowych: Grafik s. 1996 (po 
Eukaliptus) i Gaspar s. 1998 (po Emigrant) 
- jak również dzielnego użytkowo, obda
rzonego wybitnym ruchem og. Złotogłów 
gn. (od Złota Jesień), o Wp 2,80, IV w swo
im roczniku na torze wyścigowym. Ostatni 
sezon w Polsce spędził w Janowie, ale tam 
nie było po nim już żadnych „wystrzałów”, 
z wyjątkiem późniejszej zasłużonej matki 

stadnej, kl. Algora gn. 1988 (od Algeria). 
Łącznie po PROBACIE urodziły się w Pol
sce 154 źrebięta.

Spośród synów Probata najwcześniej 
użyte w polskiej hodowli zostały Enrilo 
i Gil. Enrilo stanowił w Polsce tylko jeden 
sezon, 1985, przed eksportem do USA. 
Pozostawił w Polsce następcę, og. Egon 
kaszt. 1986 (od Epopeja), Wiceczempio- 
na Polski Ogierów Młodszych, używanego 
w SK Michałow i hodowli prywatnej. Co 
ciekawe, Enrilo sam cechował się bardzo 
prawidłową linią górną, podczas gdy Egon 
z wiekiem mocno się ugiął. Na szczęście, 
nie przekazywał tej wady. Nie przedłużył 
jednak swego rodu męskiego, chyba żeby 
liczyć użytkowanego rajdowo og. Dzię
cioł s. 1993 (od Dzida), ale, jak dotąd, nie 
zgłoszono po nim żadnego przychówka. 
Spośród córek Enrilo najwartościowszą 
okazała się Zguba s. (od Zazula), matka 
Czempionki USA i Świata, kl. Zagrabia s. 
1994 (po Monogramm (US)).

Gil wykorzystywany był w Polsce do 
rozpłodu przez 3 sezony, ale najlepszy 
jego przychówek pochodzi z roku 1986. 
W tej stawce znalazła się wybitnie dzielna 
wyścigowo kl. Sarmacja gn. (od Saszetka), 
derbistka i oaksistka, o Wp 13,08; og. Sy
nowie Gila: El Konto gn. (od Elsinoe), o Wp

'he Ups
and Downs

of Kuhailan Afas DB Sireline In Poland - Part II

After coming to Poland, Probat got 
more mating partners than any other stal
lion used ¡n polish breeding before. Mat
ing seasons 1980 and 1981 he spent at 
Michalbw, siring 62 foa|s. Among foem foe 
best proved foe mares: Arteria gr. 1981 
(out of Artemida), foe Derby winner Dahda 
b- 1981 (Dnapwa), Estela gr. 1981 (Estre- 
,a)’ fu|1 sisters Zula b. 1981 and Zuela ch. 
1982 p°|ish Nationa1 Champion
Mare 1993 Egzotyka gr. 1982 (out of Ela- 
nal Fanateria b. 1982 (Fabiola), Piktete 
9r- 1982 (platyna) and Plisa gr. 1982 (Plisz- 
a)- In this period probat sired a|so an out

s anding ra^c the Criterium winning colt 
ffs b 1982 (out of fotrete), fin^ refined 

and distinguishing himse|f wifo a fong 
y mane, exported wifoout use in Polish 

breeding. From the foal years 1981 and 
1982 descended, however, also leading 
sires, as Enrilo ch. 1981 (out of Emisja), 
Fawor br. 1981 (Fatma), Gil b. 1981 (Gil
dia), Drabik ch. 1982 (Draperia), Garnizon 
b. 1982 (Głownia) and Wermut b. 1982 
(Warmia).

In the years 1982-1985 Probat stood at 
Janow Stud. He sired 47 heads of prog
eny there, including such valuable brood
mares, as Bazylea gr. 1983 (out of Baśń), 
Euterpe ch. 1983 (Eunice), Pestka b. 1983 
(Pentoda), Almeria b. 1984 (Algeria) and 
Pinia gr. 1984 (Pilarka) - a granddam to 
the unique Pianissima) As leading sires in 
Polish breeding were subsequently used: 
Alegro b. 1983 (out of Algeria), Aleppo 
gr. 1983 (Aleja), top racers Borysław 

ch. 1984 (Borowina) and Pamir gr. 1984 
(Parma). Piruet gr. 1983 (out of the Oaks 
winner Pieczęć) was exported to France. 
He won the Worfo Championship, W°rld 
Reserve Championship, twice the Euro
pean Champfonship and Championship 
of France, moreover, he sired many en
durance winners fo France and I^aly- His 
great beauty and performance abilities of 
his offspring were the reasons for leasing 
him to Poland for the seasons 2006 and 
2007.

F°r the season 2006 Pr°b3t came back 
to Michałów, sfong two Polish National 
Champion Mares - Empressa 9r- (out 
of Emfaza) and Gaskonia 9r (out of Gi 
zela), a dam to two leadin9 sires Grafk 
gr. 1996 (Eukahpttus) and Gaspar gr- 1998
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3,19, którego urodzone w Niemczech po
tomstwo biegało na służewieckim torze 
i zarówno dzielny, jak urodziwy og. Etman 
s. (od Etruria), o Wp 2,28, (został później 
Czempionem Szwecji i Wiceczempionem 
Blommerod International) zostały wyeks
portowane bez użycia w polskiej hodowli, 
toteż ta gałąź linii męskiej Probata nie była 
w naszym kraju kontynuowana.

W następnej kolejności włączony do 
hodowli został og. Fawor, jako dwulatek 
Czempion Polski, Europy i Świata Ogie

rów Młodszych, o nie często spotykanej, 
skarogniadej maści, nadzwyczajnej su
chości i horyzontalnej linii górnej. Świet
nie się także ruszał, a jako syn oaksistki 
wykazał ponadprzeciętną dzielność wy
ścigową (Wp 1,98). Na szczęście, wy
grywał czempionaty w czasach, kiedy od 
arabów nie wymagano jeszcze „egzotycz
nych” (tj. o przesadnie szczupaczym pro
filu) głów, gdyż Fawor głowę miał małą, 
wyrazistą i suchą, ale o profilu prostym. 
Potem okazało się, że silnie stempluje 

wszystkimi swoim cechami - zarówno po
zytywnymi, jak tymi uznanymi z czasem 
za negatywne.

Po pierwszym sezonie, spędzonym 
w Janowie, Fawor został na lata 1987
1990 wydzierżawiony do USA do Para
mont Arabian Stud w Kentucky. Zostawił 
tam dwa ogiery: karego, bardzo podob
nego do ojca og. Kaviet (US) (od Kasjah 
(US) po Negatraz (US)) i og. Ghent (US) 
(od Gay Muzzalina (US) po Gaypolka 
(US)) importowanego do Niemiec przez 
Barbarę Burgraff, ojca znakomicie biega
jącego na Służewcu og. Zippo (DE) (od 
Zagana (DE)).

Już w pierwszym roczniku (1987) uro
dzonym w Polsce pozostawił stawkę 
wartościowego potomstwa. Znalazły się 
w niej: Czempionka Białki Klaczy Młod
szych i Best In Show - Albigowa gn. (od 
Algeria) matka ogierów czołowych Escu- 
lap i Espadero - Esparceta s. (od Etruria); 
dwukrotna Czempionka Wielkiej Bryta
nii - Sasza (od Saszetka); Koń Wyścigo
wy Roku - og. Borek sk.gn. (od Borowi
na) o Wp 7,35, którego syn Sanago gn. 
2001 (od Samaria) został zgłoszony na 
sezon 2013 jako reproduktor u A. Gro
chowskiego w Mońkach; i Czempion Pol
ski Ogierów Młodszych, późniejszy Mię
dzynarodowy Czempion Wielkiej Brytanii 
i Blommerod International - Pilot c.gn. 
(od Pipi). Ogiery te do dziś są reprezen
towane w polskiej hodowli przez swoich 
synów, wnuków, a nawet dalsze pokolenia 
potomne.

(Emigrant). In 1987 born was also the stal
lion Złotogólw, bay (out of Złota Jesień), a 
good mover and racer (Cs 2,80).His last 
reproductive season in Poland Probat 
spent at Janów, but no “flash" was born 
in 1988, excluding the meritorious brood
mare Algora b. (out of Algeria). In total, 
Probat left behind in Poland 154 foals.

The first sons of Probat put to stud in 
Poland were Enrilo and Gil. Enrilo served 
mares at Michałów only for one season, 
before his exportation to the US. He left 
behind a descendant, Egon ch. 1986 (out 
of Epopeja), the Junior Reserve Cham
pion Stallion of Poland, used at Michałów 
and in private breeding. Contrary to Enri
lo, who had a very correct topline, Egon 
with the passing of time developed quite 
a soft back. Luckily he didn't pass on this 
fault, but didn' t prolong that branch of the 
sireline, either. His son Dzięcioł gr. 1993 
(out of Dzida), being entire, was success
ful in endurance, but no progeny by him 
was entered into PASB. The most valuable 
daughter of Enrilo proved Zguba gr. (out of 
Zazula), dam to the US and World Cham
pion Mare Zagrobla gr. 1994 (by Mono
gramm (US)).

Gil was used to reproduction in Po
land for three seasons, but his best get 
was born in 1986. In that lot was an out
standing racing mare Sarmacja b. (out of 
Saszetka), the Derby and Oaks winner,

with the coefficient of success reaching 
13,08; stallions El Konto b. (Elsinoe), Cs 
3,19, exported to Germany and Etman 
gr. (Etruria), brave and beautiful, with Cs 
2,28, exported to Sweden and winning 
National Championship and Blommer
od International Reserve Championship 
there. Those stallions, however, weren't 
used in Polish breeding, so they couldn't 
prolong the sireline.

Next put to stud was Fawor, endowed 
with a unique, brown color, an extreme 
dryness and horizontal topline. He was 
also an excellent mover, so as a 2-y.o. he 
won Junior Championships of Poland, Eu
rope and World. Being a son of the Oaks 
winner, he proved quite a good racer him
self (Cs 1,98). Luckily enough, he won all 
his titles, before excessively dished heads 
of Arabian horses came into fashion. His 
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po powrocie z dzierżawy w USA Fawor 
w 1990 zdobył tytuł Czempiona Polski 
Ogierów Starszych, a następnie rozpoczął 
karierę czołowego w Michałowie. Stano
wił tam w sezonach 1991 i 1992. W tym 
okresie urodziło się po nim kilka dosko
nałych koni - I i II miejsca w Czempiona- 
cie Polski Klaczy Młodszych 1994 zajęły 
odpowiednio Fortissima sk.gn. 1993 (od 
Fanaberia) i Wipera k. 1992 (od Wendeta), 
obie suche jak pieprz, fruwające po ringu 
z ogonami zarzuconymi na idealnie hory
zontalne góry, przypominające ożywione 
posążki z hebanu. Klacze pod Fawora 
doprowadzali również hodowcy prywatni 
i z takiego skojarzenia urodził się pierw
szy od 1949 r. polski derbista hodowli pry
watnej - Dekor s. 1992 (od Dekada), na 
owe czasy sensacja z pierwszych stron 
gazet. Ogier ten w hodowli został użyty 
w niewielkim stopniu i odgałęzienia rodu, 
idącego przez og. Fawor, nie przedłużył.

W dalszych sezonach kariery Fawora, 
w Janowie i Kurozwękach, pojawiały się 
wartościowe klacze, a w tej ostatniej rów
nież „gwiazdy”. ZAIgerią łączył się równie 
dobrze, jak jego ojciec. Pełna siostra Albi
gowej, Albula gn. 1994, drobna, lecz wy
bitnie sucha i nadzwyczajnie się ruszająca, 
o linii górnej jak stół, została Czempionką 
Polski Klaczy Młodszych. Powtórzono po
łączenie z Pipi, które okazało się nadzwy
czaj korzystne - przyszły na świat pełne 
siostry Pilota, gniada Pilica 1994 i siwa Pi
lar 1996. Obie przysporzyły naszej hodow
li prawdziwych skarbów: Pilica dała Czem- 

head was small and expressive, but with 
a straight profile and he passed on as well 
his desired, as undesired traits.

After his first mating season at Janów, 
F^i^or was leased to the US (Paramont 
Arabians) for the years 1987 - 1990. He 
produced there the stallions: black Kaviet 
(US) out of Kasjah (US) by Negatraz (US) 
and Ghent (US) out of Gay Muzzallna (US) 
by Gaypolka (US) imported by Barbara 
Burgraff to Germany where he produced 
prominent racer Zippo (DE) out of Zagana 
(DE). His first foal crop, born at Janów in 
"1987, included real treasures. They were: 
Albigowa b. (out of Algeria), the Juntor 
Charnpion Mare at Białka Spnng Show; 
Esparceta gr. (Etruria), dam to leading 
sires Esculap and Espadero; twtoe Brrt- 
ish National Champion Mare Sasza (out 
of Saszetka)\ toe Racełiorse of toe Year 
- Borek br. (out of Borowma), wrth toe Cs 
7,35, whose son Sanago b. 2001 (Sama- 
na) prolongs toe skehne at A. Grochowski 
Stud; and Pilot d.b. (out of Pipi) - Jun
ior Champion of Rotond British Nattonal 
and Blornmerod toternattonal Campton.

hose stallions are represented to Rohsh 
breeding until now.

After coming back to Poland from USA, 
awor stood at stud at Mchatów for the 

seasons 1991 and 1992. He sired 
stars as ptoced 1s* and 2nd in the
,iUnior Mares' Championships of Poland 

pionkę Polski i Europy, subtelną i eterycz
ną Palmetę s. 2001 (po Ecaho), a Pilar, 
zdobywczyni Czempionatu Polski Klaczy 
Młodszych jako roczniaczka - Czempion- 
kę Polski, Europy i Świata - rewelacyjną 
Pingę gn. 2004 (po Gazal Al Shaqab). „Po 
drodze” Fawor dawał czasem ogiery uży
wane na małą skalę w hodowli prywatnej, 
jak Witalis gn. 1993 (od Wilejka), hod. SK 
Michałów, urodziwy, lecz bardzo mały, ale 
za to z dobrym charakterem, więc głównie 
wykorzystywany do krycia klaczy ras ma
łych i kuców, a także jako koń wierzchowy; 
czy Elistan c.gn. 1998 (od Eleuzyna), hod. 
SK Kurozwęki, używany w Tarus Arabians. 
Z analizy kariery hodowlanej Fawora wy
nika jednak, że wybitne potomstwo dawał 
on tylko z bardzo dobrymi klaczami, a ta
kich, w miarę przemijania mody na prze
kazywany przez niego typ, otrzymywał 
coraz mniej. Dla hobbystów atrakcyjna 
mogła być często pojawiająca się u jego 
potomstwa kara lub skarogniada maść -

1994, Fortissima, br. 1993 (out of Fanabe
ria) and Wipera, bl. 1992 (out of Wendeta), 
respectively. Both were bone-dry, had hor
izontal toplines, flying motion, fantastic tail 
carriage and resembled living ebony figu
rines. Fawor served also private-owned 
mares. From such a mating born was 
Dekor gr. 1992 (out of Dekada) - the first 
Polish private-bred Derby winner since 
1949. He didn’t, however, prolonged the 
sireline.

In next seasons Fawor served mares at 
Janow and Kurozwpki, siring some more 
“stars” from proven mating schemes. With 
Algeria he combined equally well, as his 
sire - very refined and fantastic mover Al
bula b. 1994, a full sister to Albigowa, with a 
topline like a table top, became the Junior 
Champion of Poland. Pipi was twice bred 
to him again and that mating proved very 
positive - born were full sisters to Pilot, al
though completely unlike him: bay Pilica 

dzięki niej Silvática k. 1999 (od Sawina), 
hod. B. Dąbrowskiego, stała się założy
cielką stadniny „Silvática Black Arabians”. 
Faktem jednak było, że Fawor stopniowo 
„szedł w odstawkę”, przechodząc z rąk do 
rąk prywatnych dzierżawców. Wprawdzie 
w całej karierze odchowano po nim 118 
szt. potomstwa, ale było ono, zwłaszcza 
w ostatnich latach, rozproszone w posia
daniu entuzjastów, którym imponowała su
chość, dobre związanie, przeważnie ciem
ne umaszczenie i dobre walory użytkowe 
tych koni, na ogół nieposiadających mod
nego aktualnie typu pokazowego.

Fawor dokonał żywota w bardzo roman
tycznych okolicznościach, podczas krycia 
michałowskiej bliźniaczki, Glorii-Bis. Uro
dzony z tego skojarzenia „pogrobowiec”, 
og. Gawor gn. 2006, w posiadaniu M. 
Tula, jest najmilszym wierzchowcem wła
ściciela, rozpoczął już karierę hodowlaną, 
jak również rajdową. Może dzięki niemu 
ród nie zaginie?

1994 and grey Pilar 1996. Both added real 
treasures to our breeding: Pilica got Pol
ish and European Champion Mare, refined 
and feminine Palmeta gr. 2001 (by Ecaho), 
whereas Pilar, the Junior Champion Mare 
of Poland as a yearling - gave birth to the 
Polish, European and World Champion 
Ma^ outstandtog Pmga b. 2004 (by Gazal 
Al Shaqab (QA)).

From certato combtoations F-awor sired 
some stahtons used on a sma^ scale to pn- 
vate breeding. Wtefe b. 1"3 (out of Wile- 
jka), bred at Michalow, was mated mostly 
with pony mares because of his short size 
and good temper; he dto very weh to sma" 
sports himself. Elistan d-b 1998 (out of 
Eleuzyna), bred at Kuroz^r was used at 
Tarus Arabians. When studying Fawor s 
bree<ding career however, one had to 
draw a con^us^n that he sired °utstand- 
tog progeny onty out of very good mares- 
Meanwhile, when the type he was pass-



 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

Drabik i Garnizon (Czempion Polski), 
używani byli w naszej hodowli krótko i nic 
godnego uwagi nie zostawili.

Natomiast Wermut używany był w Kuro- 
zwękach i Białce, krył tez klacze prywat
nych właścicieli. W Polsce urodziło się po 
nim 76 szt. potomstwa. W stawce tej zna
lazło się szereg wartościowych klaczy na 
czele z jedną z najcenniejszych polskich 
klaczy, kurozwęckiej hodowli, Wizytą (od 

Wiorsta po Banat) oraz wiele koni dziel
nych wyścigowo, wykazujących wybitne 
walory wierzchowe. W Derby 1993 jego 
dwaj synowie urodzeni w Białce - Dzie- 
wierz gn. (od Dzierlatka) i El Amor gn. 
(od Elsterna) przyszli w takiej kolejności 
do celownika na I i II miejscu, uzyskując 
współczynniki powodzenia odpowiednio 
7,61 i 5,04, kurozwęcki Walet gn. 1990 
(od Warownia) wygrał Porównawczą (Wp

8,07), a typowany na derbistę Whiski gn.
1992 (od Wędrówka), hod. J. Grootings - 
nagrodę Janowa Podlaskiego (Wp 4,25). 
Wermut sam był pobudliwy nerwowo, 
a i jego potomkom przylepiono taką ety
kietkę, choć np. dzierżawiony przeze mnie 
przez 2 sezony wicederbista El Amor gn. 
1989, nie sprawiał kłopotów ani pod sio
dłem, ani przy kryciu. Ten dobry charakter, 
równie jak dzielność, przekazywał, ale uro
dy pokazowej nie miał, więc nie przedłużył 
rodu w linii męskiej, natomiast jego córki 
(np. Wielka Dama 1999) dały wiele dziel
nych koni.

Z powodu dobrej jezdności wiele ogie
rów po Wermucie trafiło do właścicieli, któ
rzy użytkowali je zarówno pod siodłem, 
jak też - na większą lub mniejszą skalę - 
w rozrodzie. I tak, niewielkie stawki potom
stwa pozostawiły: Edukt gn. 1990 (od Ele
na), później osobisty wierzchowiec amery
kańskiego fotografika Stuarta Vesty, przed 
sprzedażą użytkowany w Tarus Arabians, 
którego syn Elaborat gn. 1999 (od Eleina) 
używamy jest w rozrodzie w sezonie 2013; 
Expo gn. 1990 (od Eksplozja), którego 
syn Medres BEY gn. 2004 (od Mu-Gaza) 
przedłuża to odgałęzienie rodu; Bard gn. 
1991 (od Bukowina) - ulubieniec niedaw
no zmarłej rzeźbiarki Ewy Tyki; Domus s.
1993 (od Dekada); Zen gn. 1993 (od Za
gadka); Esej gn. 1995 (od Edissa) i Nur gn. 
1995 (od Nuda).

Alegro użytkowany był w polskiej ho
dowli w latach 1988 - 2000 z przerwą na 
dzierżawę w Holandii (1993-1996), do

ing on came out of fashion, he was bred 
to such mares more and more occasion
ally. The black or brown colors, often ap
pearing in his progeny, might attract some 
hobbyists, as well as its dryness, good 
coupling and performance traits. Indeed, 
in the whole course of Fawor s breeding 
career, he sired 118 foals, but they were 
mostly dispersed.

Fawor ended his days in very romantic 
circumstances - during a mating act with 
Gloria-Bis, one of famous Michałow-bred 
twin fillies, who developed to a normal 
broodmare. Their “posthumous" foal was 
the stallion Gawor b. 2006, now owned by 
M. Tul, his beloved riding horse, promis
ing in breeding and endurance.

Drabik and Garnizon (the Polish Nation
al Champion Stallion) were used in Poland 
for a short period and didn't leave behind 
anything valuable. Wermut, in turn, was 
used on a broader scale, siring 76 foals in 
Poland. Within that progeny were several 
valuable mares headed by Kurozwęki bred 
Wizyta (out of Wiorsta) as well as many 
good racers, who after racecareer made 
useful saddlehorses. Two sons of Wermut, 
born at Białka, Dziewierz b. (out of Dzierla
tka) and El Amor b. (out of Elsterna), in the 
Derby 1993 came to the winning post 13' 
and 2nd, achieving coefficient of success 
7,61 and 5,04, respectively. Walet b. 1990 
(out of Warownia), bred at Kurozwęki, won 

the Criterium (Cs 8,07), whereas Whiski 
b. 1992 (out of Wędrówka), bred by J. 
Grootings, a favorite for the Derby, won 
the Produce and got Cs 4,25. Wermut was 
known from a high nervous excitability and 
so were his descendants, according to a 
common opinion. Nevertheless, I leased 
El Amor for two seasons and he was very 
gentle as well under saddle, as in mat
ing. He passed on his good temper and 
his racing abilities, but being deprived of 
show type, he couldn't pass it on, either. 
His daughters, however (for example Wiel
ka Dama 1999), gave birth to many good 
racers.

Some Wermut sons, because of their 
good rideability, got to small breeders, 
who used them under saddle, but also for 
reproduction. So born were limited foal 
crops sired by: Edukt b. 1990 (out of Ele
na), a favorite mount of the American art
ist-photographer Stuart Vesty, before the 
exportation used at Tarus Arabians, whose 
son Elaborat b. 1999 (Eleina) was entered 
for the season 2013; Expo b. 1990 (out of 
Eksplozja), prolonging the branch by his 
son Medres Bey b. 2004 (Mu-Gaza); Bard 
b. 1991 (out of Bukowina) - a favorite sad
dlehorse of the late sculptress Ewa Tyka; 
Domus gr. 1993 (out of Dekada); Zen b. 
1993 (out of Zagadka); Esej b. 1005 (out 
of Edissa) and Nur b. 1995 (out of Nuda).

Alegro was used in Polish breeding in 

the years 1988 - 2000, with a break be
tween 1993 and 1996, when he was on 
lease in Holland, where he was finally sold. 
In Poland he wasn't shown, but in Holland 
he won the title of National Champion 
Stallion in 1994. During his stud career in 
Poland he sired 86 heads of progeny, in
cluding the following stallions used for re
production: Janów-bred Eurol b. 1989 (out 
of Europa), Reserve Champion of Poland 
1995 and Angor gr. 1992 (out of Angola), 
twice Reserve Champion Stallion of Po
land (1999 and 2001); Oset br. 1993 (out 
of Osełka) bred at Białka; Nais b. 1997 (out 
of Nostalgia) and Nonet b. 1997 (out of Ne- 
jtyczanka), bred at Kurozwęki.

Eurol and Angor were leased by an expe
rienced and successful breeder, M. Boga
jewicz, who obtained by them champion
ship-winning horses, both in private own
ership classification (Majka) and in open 
ranking (Mango). Eurol was also used at 
Janów, whereas Angor at Michałów. Oset 
was popular among the mare owners be
cause of his attractive, brown color, which 
he passed on. He produced two descend
ants for the season 2013: Czerkis b. 2007 
(out of Camela) and Salix bl. 2002 (out of 
Sawina).

Alegro left behind quite a noticeable 
group of useful, feminine mares, foun
dresses of sub-lines. There has always 
been a great demand for such brood-
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kąd finalnie został sprzedany. Co cieka
we w polskich pokazach nie startował, 
aie w Holandii w 1994 zdobył Narodowy 
Czempionat. W Polsce spłodził łącznie 86 
szt. potomstwa, z czego w rozrodzie wy
korzystane były: janowskiej hodowli Eu
ro/ gn. 1989 (od Europa), Wiceczempion 
Polski z 1995; Angor s. 1992 (od Angola), 
dwukrotny Wiceczempion Polski (1999 
i 2001); Oset sk.gn. 1993 (od Osełka), 
hod. SK Białka; Nais gn. 1997 (od No
stalgia) i Nonet gn. 1997 (od Nejtyczanka) 
hod. SK Kurozwęki.

Eurol i Angor przebywały w dzierżawie 
u doświadczonego hodowcy M. Boga
jewicza, który uzyskał po nich konie wy
grywające czempionaty w klasyfikacji koni 
własności prywatnej (Majka) lub nawet 
w otwartej (Mango). Były także sprawdza
ne w stadninach skarbu państwa - Eurol 
w Janowie, a Angor w Michałowie. Oset, 
z uwagi na atrakcyjną, skarogniadą maść, 
którą przekazywał, cieszył się dużą fre
kwencją klaczy do krycia i dochował się 
dwóch następców, zgłoszonych na sezon 
2013: Czerkis gn. 2007 (od Camela) i Salix 
k. 2002 (od Sawina).

Alegro pozostawił także stawkę poży
tecznych klaczy, może nie gwiazd ringu, 
ale dobrych matek, bardzo żeńskich, za
łożycielek sublinii, a przecież takie też są 
potrzebne! Jako przykłady mogą posłu
żyć: Salamandra gn. 1989 (od Saragos
sa), Pustynna Burza s. 1991 (od Palba), 
Pelargonia s. 1992 (od Pektyna), Petunia 
s. 1992 (od Petarda) - która „postawiła na 

mares, as: Salamandra b. 1989 (out of 
Saragossa^ Pustynna Burza gr. (out of Pal- 
^a)‘ Pelarg°nia gr. 1"2 (Pektyna), Petunia 
9r- 1992 (Petarda) - who contributed a lot 
0 my breeding - or Wanilia b. 1997 (°ijt 
°f Wizyta).

Aleppo was qurte a good racer (Cs 3,78, 
Paced 4,h in his age groupt encdowed with 
a soft bac^ but he luckily t pass that
*ault On-ln the sarne age group raced were 

nogi” moją hodowlę, czy Wanilia gn. 1997 
(od Wizyta).

Aleppo był ogierem dzielnym wyścigo
wo (Wp 3,78, IV w roczniku urodzenia), ale 
cechującym się miękkim grzbietem, które
go, na szczęście, nie przekazywał. W tym 
samym roczniku biegały późniejsze zasłu
żone ogiery rajdowe, także synowie Pro
bata: Albat gn. (od Alkaba) i Cedrat s. (od 
Ceduła), o Wp odpowiednio 2,92 i 2,78, 
ale w hodowli nie zostały użyte. Równolat- 
ką ich była także białecka kl. Arabella gn. 
(Fason - Albania), z biegającej linii żeń
skiej, o Wp 2,78, z którą później skojarzo
no z og. Aleppo. Z tego połączenia uro
dził się og. Ar-Rahman s.1990, o Wp 3,01, 
dzielny, wytrwały (3 sezony na torze), ale 
i niepozbawiony urody, użytkowany z po
wodzeniem przez A. Wojtowicza.

Borysław plasował się na II miejscu 
w swoim roczniku urodzenia pod wzglę
dem wysokości Wp (7,79). Wygrał Na
grodę Porównawczą, a w Derby był dru
gi. Po karierze próbowano jego sił także 
w rajdach, ale dystans dłuższy niz „derbo
we” 3000 m przewyższał jego możliwości. 
Nie odznaczał się finezją, ale miał bardzo 
dobrze wypełnioną linię górną i pod tym 
względem okazał się „improverem”. Kiedy 
np. doprowadziłam do pokrycia nim moją 
Farah-ltakę gn. 1974 (Muharyt - Falbanka), 
nabytą od A. Ou, która miała katastrofal
nie łękowaty grzbiet - urodzona z tego 
połączenia Farah-Aneta kaszt. 1991 mia
ła może inne wady, ale partię nerki bez 
zarzutu. L. Błaszczyk odchował po nim 

two other colts by Probat, later success
ful endurance competitors: Albat b. (out of 
Alkaba) and Cedrat gr. (out of Ceduła), with 
coefficients of success: 2,02 and 2, 78, re
spectively, but they weren't used in Pol
ish breeding. Their peer was the bay filly 
Arabella (Fason - Albania), bred at Białka, 
from a racing damline, achieving Cs 2,78. 
Aleppo was later bred to her and sired a 
good racer Ar-Rahman gr. 1990, brave (Cs 

następcę - og. Almos kaszt. 1998 (od Al
bania), zgłoszonego do krycia na sezon 
2013. Co ciekawe, ogier ten, mimo że 
obustronnie „obciążony” genami dzielno
ści wyścigowej, biegał zaledwie nieco po
wyżej średniej (Wp 1,05).

W tym samym roczniku, prawie równo 
z Borysławem, ścigał się Pamir i to on wy
grał Derby, w których pokonał Borysława. 
Współczynnik powodzenia osiągnął jednak 
nieco niższy (7,34). Łączył za to dzielność 
z dużą urodą, jak przystało na prawdziwie 
polskiego araba „pięknego i dzielnego". 
Na Pokazie Narodowym w 1993 w Jano
wie zdobył nie tylko Czempionat Polski 
Ogierów Starszych, lecz także tytuł „Best 
In Show”. W hodowli użyto go na szeroką 
skalę, a szczególnie dużą frekwencję osią
gnął w sezonie 2000, kiedy stacjonował 
w Białce i rozeszła się pogłoska o jego pla
nowanej sprzedaży. Łącznie w Polsce uro
dziło się po nim 142 szt. potomstwa, w tym 
osobniki „piękne i dzielne w jednym” bądź 
dziedziczące jedną z tych cech.

Klasycznym przykładem szczytowego 
nasilenia dzielności i urody był og. Baty
skaf s. 1990 (od Bajeczka), hodowli janow
skiej, derbista i zwycięzca Porównawczej, 
o Wp 10,02 (w czym przewyższył ojca), 
a potem Czempion Polski Ogierów i Best 
In Show. Pierwsze trzy roczniki jego po
tomstwa, uzyskane w Białce i u hodowców 
prywatnych, przeważnie cechowały się 
głowami o prostym profilu, co przypusz
czalnie przesądziło o decyzji jego sprze
daży (za 450 000 USD do Turcji). Jego po-

3,01), persistent (being raced for 3 sea
sons) and quite a good-looking stallion, 
used for breeding by A. Wojtowicz.

Borysław was placed 2nd in his age 
group, with the value of Cs 7,79. He won 
the Criterium, being placed second in the 
Derby. After the race career he was test
ed in endurance, but distances over 3000 
m proved too long for him. He lacked re
finement, but his loin was very well cou
pled and he was an improver in passing 
on that trait. My mare Farah-ltaka b. 1974 
(Muharyt - Falbanka), bred by A. Ou, had 
dramatically soft back, but her daughter 
Farah-Aneta ch. 1991 (by Borysław), apart 
from some other faults, showed an almost 
faultless topline. L. Błaszczyk raised his 
descendant Amos ch. 1998 (out of Aba- 
nia), offered for mating season 2013. That 
stallion should theoretically inherit racing 
genes from both sid6s> but achieved only 
slightly better than average race results 
(Cs1,05). .

In tbe same age group raced was Pamr 
who won the Derby defeating Bwystaw. 
His coefficient of success was only a lit
tle lower (7^4t but he combined perfor
mance with good as a typical Polish
Ara^m "Bdd and teauttfur. In 1993 .he 
won the titles of Pohsh National Champion 
Sta||iun and Best In Show. He was widely 
used in P^ish breeding, siring in total 142 
foals. Some of them were brave and beau- 
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tomstwo było przy tym dość rosłe, dobrze 
związane, zrównoważone nerwowo i dziel
ne wyścigowo, toteż sześciu synów Baty- 
skafa (Meron, Major, Palmer, Plagiat, Fiołek 
i Amarant) spłodziło potomstwo wpisane 
do PASB. Ten ostatni, og. Amarant s. 1998 
(od Arabia po Borysław), hod. SK Białka, 
Wp 4,01, w 2011 roku został „Reprodukto
rem Roku" zajmując pierwsze miejsce na 
liście ojców zwycięzców.

Pamir dał więcej dzielnych koni: derbi- 
stów og. Gepard s. 1991 (od G/za), hod. 
SK Michałów, Wp 11,54, który niestety 
okazał się niepłodny; og. Gafal kaszt. 1998 
(od Gratka), hod. J. Głowacki, Wp 11,22, 
wyeksportowany do Kazachstanu; i og. 
Fedain gn. 2000 (od Fascynacja), hod. A. 
Nicpoń, niestety zdyskwalifikowany wsku
tek wykrycia niedozwolonych substancji; 
oaksistkę Emanuelę gn. 1995 (od Emety- 
ka), hod. A. Majchrzak, Wp 4,13; i Wiatkę 
gn. 2001 (od Weronique), hod. R. Ptach, 
Wp 3,12. Potrafił dać jednak zupełne prze
ciwieństwo - kl. Emilda s. 1990 (od Ema- 
nacja), hod. SK Michałów, równie finezyj

ną i piękną jak matka, biegającą słabo, 
ale mogącą się poszczycić tytułami Wi- 
ceczempionki Polski i Pucharu Narodów, 
Czempionki Europy, a później Wielkiej 
Brytanii, dokąd została sprzedana.

Przychówek w polskiej hodowli dało 
jeszcze trzech synów Pamira-. pełni bracia 
Pluto 1994 i Piber 1996 (od Pilina) hod. SK 
Janów Podlaski, zarówno pod względem 
pokroju, jak użytkowości, charakteru i war
tości hodowlanej stanowiący dokładne 
przeciwieństwo; oraz rosły i dzielny wyści
gowo Perkal s. 2001 (od Perforacja), hod. 
SK Białka, o Wp 4,94. W roku bieżącym 
używani są następujący przedstawiciele 
odgałęzienia założonego przez Pamira: 
Amarant, Fedain i Perkal.

Złotogłów należał do przedostatniego 
rocznika potomstwa Probata w Polsce, 
spłodzonego w Michałowie. Suchy, kości
sty i doskonały ruchowo, miał dość długą 
głowę ale z pięknym okiem, był suchy, 
kościsty i doskonały ruchowo, bardzo po
dobny do ojca. Z 30 szt. jego potomstwa 
połowa urodziła się w Białce - reszta u ho

dowców prywatnych. Między innymi po
krył 2 klacze u A. Waliszewskiego. Wśród 
urodzonych tam źrebiąt znajdował się og. 
Mameluck 1996 (od Machalia), ogier o ka
pitalnym ruchu, pięknym oku, efektownej, 
złoto-kasztanowatej maści, który po nie
złej karierze wyścigowej (Wp 1,64), wrócił 
do macierzystej stadniny Cholewy. Krótko 
przed likwidacją stadniny na skutek cho
roby właściciela, Mameluck został wyku
piony przez Krzysztofa Czarnotę u którego 
odzyskał formę i znalazł bezpieczny azyl. 
Nowy właściciel zamierza sprawdzić go 
w hodowli.

Wydawałoby się, że w sytuacji, kiedy 
w Polsce działało 11 synów Probata, ród 
Kuhailan Afas or.ar. ma zapewnioną konty
nuację, tymczasem mówi się o niebezpie
czeństwie jego wygaśnięcia. Liczbowo nic 
by na to nie wskazywało, gdyż w sezonie 
stanówkowym 2013 zgłoszonych zosta
ło 13 ogierów z tego rodu. Sama jednak 
obecność ich w ofercie jeszcze o niczym 
nie świadczy, jeśli nie zostaną skojarzone 
z dobranymi do nich klaczami, co zwięk-

tiful in one, whereas other ones inherited 
only one of those traits.

The most classic example for a com
bination of beauty and performance in 
one was Batyskaf gr. 1990 (out of Bajec
zka), bred at Janow, the Derby and Crité
rium winner, with Cs 10,02 (better than his 
sire's); later the Polish National Champion 
Stallion and Best In Show. At Białka and 

in private studs born were 3 age groups 
of his foals. Mostly they were sizeable, 
well coupled, even-tempered and good at 
turf, so 6 sons of Batyskaf (Meron, Major, 
Palmer, Plagiat, Fiolek and Amarant) sired 
progeny entered into PASB. For the sea
son 2013 offered is Amarant gr. 1998 (out 
of Arabia), bred at Bialka, with Cs 4,01, 
2011 Racing Sire of the Year.

Pamir sired other outstanding racers, 
as Derby winners: Gepard gr. 1991 (out 
of Giza), bred at Michałów, Cs 11,54, 
who couldn't be used for breeding be
cause of his sterility: Gafal ch. 1998 (out 
of Gratka), bred by J. Głowacki, Cs 11,22. 
exported to Kazakhstan; Fedain b. 2000 
(out of Fascynacja), bred by A. Nicpoń, 
disqualified because of drugs misusal: 
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szyłoby prawdopodobieństwo uzyskania 
wartościowego potomstwa. O należytym 
wykorzystaniu ogierów będzie można 
mówić dopiero wtedy, kiedy będą miały 
szansę spłodzić nie tylko wierzchowce re
kreacyjne dla swoich właścicieli, ale i przy
szłych kontynuatorów rodu.

W SK Janów Podlaski i Michałów od lat 
podejmuje się próby ratowania rodu. I tak 
na sezony 2000 i 2001, a ponownie 2010- 
2011 został do Janowa wydzierżawiony, 
sprzedany uprzednio do Wielkiej Brytanii, 
og. Pilot. W pierwszym roczniku urodził się 
po nim og. Pedagog c.gn. 2001 (od Pętla), 
atrakcyjnie umaszczony, suchy, prawidło
wy i dzielny, zarówno na wyścigach (Wp 
1,95), jak w sporcie (szczególnie w sko
kach), ale obarczony wadą - rybim okiem. 
Na temat dziedziczności tej cechy zdania 
są podzielone, ale wada ta wyklucza uży
cie w elitarnej hodowli, chociaż prywat
ni właściciele chętnie doprowadzają do 
niego klacze, a - jak dotąd - wystąpienia 
rybiego oka w przychówku nie odnotowa
no. W janowskim stadzie znalazły się nato
miast córki Pilota: pełna siostra Pedagoga, 
Pepina c.gn. 2002 i bardzo macierzyńska 
Pelota c.gn. 2002 (od Pembina), odkar- 
miająca osierocone źrebięta.

W dzierżawie w Janowie przebywał rów
nież syn Pilota urodzony w Anglii (Halsdon 
Arabians), HS Pirandelo k. 1999 (od Pikie
ta), przyciągający właścicieli klaczy swo
ją karą maścią i suchością, znany z pre
dyspozycji skokowych, obecnie czołowy 
w Stadninie Lutetia Arabians we Francji.

Oaks winners: Emanuela b. 1995 (out of 
Emetyka), bred by A. Majchrzak, Cs 4,13; 
and Wiatka b. 2001 (out of Weronique), 
bred by R. Ptach, Cs 3,12. On the other 
hand he could produce a complete op
posite to them - the refined and ethereal 
mare Emilda gr. 1990 (out of Emanacja), 
bred at Michałow, a poor racer, but holder 
of the titles of Poland' s and Nations' Cup 
Reserve Champion, Champion of Europe, 
later also of Great Britain, where she was 
finally sold.

Three other sons of Pamir left behind 
some progeny in Poland: full brothers 
Pluto gr. 1994 and Piber gr. 1996 (out 
of Pilina), bred at Janów Podlaski, com
pletely unlike each other with regard to 
conformation, performance, dispositions 
and breeding value; and a good racer, 
sizeable Perkal gr. 2001 (out of Perforac
ja), bred at Białka, Cs 4,94. For the 2013 
mating seasons offered were the follow- 
in9 representative of Pamir branch: Ama- 
rant‘ Pedain and Perkal.

Złotogłów belonged to the next to last 
°al crop by Probat in Poland. He had rel- 

atlve,Y long head, yet had also dry tissue, 
good bone, dynamic movement and fan- 
astic tail carriage. From 30 heads of his 
Progeny half was born at Białka, whereas 

e rest *n private studs. Among others, 
some mares of A. Waliszewski, Cholewy 

were bred to him. Machalia gave

birth to the handsome, great mover of 
beautiful golden-chestnut colour colt Ma- 
meluck ch. 1995, who proved a moder
ately good racer, although the race train
ing for him was associated with a great 
stress. Before dispersal of his home stud 
at Cholewy, due to the illness of his own
er, Mameluck was purchased in a very 
poor state by K.Czarnota of "Kuhailan 
Land" at Horyszow where he finally found 
the friendly and safe asylium. The owner 
is going to test him in breeding.

When 11 (12 including Piruet) sons of 
Probat were used in breeding, it seemed 
there was no danger of extinction for the 
Kuhailan Afas Db sirelme. 13 stallions 
from this sireline offered to breeding for 
the season 2013 indicated rather some
thing opposite. Nevertheless, in order 
to provide its continuity, those stallions 
should be mated with suitable mares, 
what would increase the probability of ob
taining valuable progeny. A proper breed

ing utilization of stallions would take place 
only when they had a chance to sire not 
only saddle horses for their owners, but 
future continuators of the line.

At Janów and Michałów undertaken 
were some attempts of rescuing the Kuhat- 
lan Afas Db sireline. In the seasons 2000-
2001 and 2010-2011 at Janów used was 
the stallion Pilot, sold earlier to Great Brit
ain. In his first foal crop born was Pedagog 
d.b. 2001 (out of Pętla), with an attractive 
coat, dry tissue, correct conformation and 
good performance, as well in races (Cs 
1,95), as in sports, especially show jump
ing. He showed, however, a nasty fault - 
the blue (human) eye. Despite it, he s en
joying a high frequency of visiting mares 
and for the time being that defect didn t 
appear in progeny. To the broodmares 
band of Janów put were daughters of Pi
lot: a full sister to Pedagog, Pepina d.b.
2002 and Pelota d.b. 2002 (out of Pembi
na), who used to nurse orphan foals.
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PIRUET

DIANA

Maść tę odziedziczył uradzony w SK Tar- 
nawka jego syn Odys k. 2004 (od Osaka), 
również cieszący się stosunkowo dużą fre
kwencją.

Dobra kondycja i nieprzemijająca uro
da og. Piruet, który nawet w wieku 23 lat 
zachował grzbiet równy jak stół i ogrom
ne, czarne oko, jak również wyniki rajdo
we jego potomstwa we Francji i Włoszech, 
spowodowały, że w sezonach 2006 i 2007 
otrzymał on dużo klaczy, w pierwszym roku 
w Janowie, a w następnym w Michałowie. 
Ani tu, ani tam nie dał jednak przychówka 
o urodzie przynajmniej porównywalnej 
z ojcem, a o wartości użytkowej jego 
potomstwa mówić jeszcze za wcześnie. 
Przedłużenie rodu Kuhailan Afas or.ar. 
przez tę gałąź może być więc trudne.

Można więc jedynie mieć nadzieję, 
że albo po którymś z kryjących obec
nie ogierów z tego rodu urodzi się po
tomek odpowiadający współczesnym i 
wymogom, albo zmm się moda j 
i araby w „starym typie” odzyskają f 
popularność, a wzrost stopy życio
wej naszego społeczeństwa spo- M
woduje szersze upowszechnienie ■
użytkowania rekreacyjnego koni 
arabskich, a co za tym ^zte - zwró- S
cenie uwagi na ich walory inne niż W 
pokazowe.

On lease at Janów stood also a son of 
PILOT, born at Halsdon Arabians in Eng
land: HS Pirandelo (GB) bl. 1999 (out of 
Pikieta), an excellent show jumper, attract
ing mare owners with his refinement and 
black coat. HS Pirandelo is at present the 
chief sire at Lutetia Arabians in France. 
He passed his exotic colour onto his son, 
ODYS bl., 2004 (out of Osaka), bred at 
Tarnawka Stud, receiving many visiting 
mares.

Piruet in the age of 23 retained great re
finement and beauty, large, black eyes and 
a leveled topline. Moreover, his progeny, 
born in France and Italy, did well in endur
ance competitions. That's why Piruet was 
leased to Poland, serving mares in 2006 
at Janów and in 2007 at Michałów. He got 
many partners, but sired no foal compara
ble to him, either in looks, or in use value. 
So the sireline of Kuhailan Afas Db could 
hardly be prolonged through this branch.

One may only hope, that one of the stallion 
from this sireline, currently used in breeding, 
would produce a heir fulfilling contemporary 
demands. If the trends in breeding changed, 
perhaps the “old-fashioned” Arabian horses 
would regain their popularity whereas the 
increase in living standards of our nation 
would result in a considerable spreading 
of Arabian horses used for pleasure riding. 
That, in turn, would emphasize their positive 
traits other than show advantages.
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MAŁA WPEŚSTUD
presents

fcternai
(FS Bengali-Ewitacja/Ganges)
chestnut stallion 2008

- Spring Show Reserve Champion 
Junior Stallion Białka 2009 
-Polish National Reserve 
Champion Colt 2009 
-Top Five International Austrian 
Championships in Weis Stallion 2010 
-Bronze Medal Scandinavian Open 
in Blommerod 2010
-Bronze Medal Polish National 
Show 2013

Qratena
(Eternai-Gracea/btogram) 

bay filly 2012 

- Bronz Medal Warsaw Summer Show 2013

Wares
(Ontario HF-Wienerva 
/Santhos)
grey stallion 2009

Winner of DERBY 2013

emait: gCowac/{iara6ians@wp.pC
te. +48 22 785 67 56
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Autor: Izabella Pawelec - Zawadzka
Tłum, /transl.: Joanna Krawczyk
Zdjęcia/Photos; Lidia i Wiesław Pawłowscy

F
aktycznie, Polski Narodowy Po
kaz Koni Arabskich Czystej Krwi, 
który w bieżącym roku odbył się 
później niż zwykle ze względu 
na umożliwienie przyjazdu ho
dowcom z krajów arabskich w związku 

z trwającym do 7 sierpnia świętym po
stem Ramadan, został zdominowany 
przez płeć piękną. Zaczynając od jury sę
dziowskiego złożonego z samych pań aż 
po cudne polskie klacze, które nie mają 
sobie równych na świecie całym.

Zdajemy sobie sprawę, ze Polski Naro
dowy Pokaz przykryły już emocje towarzy
szące jesiennym tytularnym, międzynaro
dowym „¡wentom" jak Puchar Narodów 
w Aachen, Czempionaty USA, Europy 
i Świata, jednakże Czempionat Polski to 
coś absolutnie wyjątkowego i nigdy o nim 
dosyć.

Jak wyjątkowy jest ten pokaz, dość po
wiedzieć, że wielu sędziów marzy, a wręcz 
zabiega o to aby znaleźć się w składzie
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jury. Faktycznie nasz narodowy pokaz ze 
względu na wysoką jakość prezentowa
nych koni jest nie tylko wielkim wyzwa
niem ale tez swoistym egzaminem z umie
jętności porównywania i precyzji dokony
wanych wyborów, a więc i odpowiedzial
ności

jako ze zawsze dobrze jest wiedzieć 
kto jest kto” czyli pod czyj osąd odda- 

jemy nasze „skarby", przedstawmy skład 
sędziowski czyli tym razem cztery panie.

Silvia Garde-Ehlert - Niemcy, sędzia 
międzynarodowy od 1985 roku - zalicza
na do elity hodowców europejskich, wła
ścicielka Stadniny Gut Alemich, założonej 
w 1966 roku, opartej na materiale założy
cielskim importowanym z Tierska i Polski. 
Zakupiony przez nią na aukcji w Tiersku 
w 1970 roku ogier Kilimandscharo (RU) 
(Aswan (EG) - Karta (RU)IArax) odegrał 
fundamentalną rolę w hodowli niemiec
kiej i zachodnioeuropejskiej.

Joan Lowe - Wielka Brytania, sędziuje 
od 1975 r. - bardzo doświadczona i ce
niona, również popularna sędzia kon
kurencji użytkowych w Wielkiej Bryta
nii, w Janowie sędziowała w roku 2003. 
Hodowca, jeździec, właścicielka znanej 
stadniny Claverdon Stud założonej 54 
lata temu przez jej rodziców Joan i Joh- 
n'a Ratcliff. Joan Lowe napisała na swo
jej stronie interesujące credo: „Lubię, 
gdy koń arabski jest realnym koniem, 
a nie /edynie ślicznym kucykiem. Do
strzegam wady i zalety każdego konia. 
Staram się tak dobierać ogiera do klaczy

Jury/the Judges - w towarzystwie dyrektora Marka Treli, od lewej / 
accompagnied by dir. Marek Trela / from the left: Joan Lowe, Sylvia Garde- 
Ehlert, Anne Norden, Llenita Peroy

by ich wady równoważyły się w narodzo
nym z tej pary źrebięciu. Bardzo często 
w niektórych liniach widzi się wady, które 
powtarzają się co pokolenie. Mam własne 
preferencje co do eksterieru konia arab
skiego - lista rzeczy, których nie lubię, 
jest dość długa. Jednak wydaje mi się, że 

zbyt dużą wagę przywiązuje się do profilu 
głowy u arabów. Jeśli hodowcy będą sku
piać się wyłącznie na tej cesze, to szyb
ko doprowadzą do wynaturzenia tej rasy. 
Fundamentalną cechą każdego konia jest 
jego struktura, szkielet. Zaś dobra głowa 
to jedynie bonus".

Polish National
Arabian Horse Show 2013

I
ndeed, the Polish Nationals, which due 
to the Ramadan ending on August 7th 
I were held at a later date than usual,

I thus enabling the participation of Mid- 
■ die Eastern breeders, were dominated 
by the prettier gender. Beginning with the 
judging panel, consisting solely of ladies 
and ending with the Polish mares, which 
are simply peerless.

We re well aware that the Polish Nation
als have been shadowed by the emotions 
accompanying international title shows 
held in the autumn, such as the All Na
tions Cup in Aachen, the US Nationals, as 
well as the European and World Cham
pionships, yet the Polish National Show 
is something so absolutely extraordinary 
that we can never get enough of it.

Attesting to the show's significance is 
the fact that many judges dream and do 
what they can in order to be part of the 
iurY panel. It’s true, our show, due to the 
high quality of our horses, is not only 

a huge challenge but also an examination 
of one’s judging skills, choices made and 
responsibility.

As it is always good to know „who’s who" 
and who will evaluate our national treas
ures, let’s take a look at the judging panel, 
which this time was made up of four ladies.

Silvia Garde-Ehlert (Germany), an in
ternational judge since 1985. Considered 
one of the elite European breeders, owner 
of Gut Alemich Stud, established in 1966, 
based on breeding material imported from 
Tersk and Poland. The stallion Kilimand
scharo (RU) (Aswan (EG) - Karta (RU)/ 
Arax), purchased by her in 1970 at an auc
tion in Tersk, played a fundamental role in 
German and West European breeding.

Joan Love (UK), a judge since 1975. 
Very experienced and valued, also a pop
ular judge of performance classes in the 
UK. She had judged at Janow Podlaski al
ready in 2003. A breeder, rider and owner 
of Claverdon Stud, established 54 years 

ago by her parents, Joan and John Rat
cliff. Joan Love is known for this interesting 
credo: „1 like Arab horses to be horses not 
just like pretty ponies. I look at the good 
features and the faults of each horse and 
make sure that they would compliment 
each other by means of their foals. Often 
one sees the same reoccurring faults in 
some lines of breeding. I do have certain 
pet hates on conformation and probably 
the list is rather long. I think that there is 
too much emphasis placed on the head 
of the Arab horse and if breeders continue 
to breed only for these extreme heads we 
will eventually destroy the breed. The ba
sic structure of the horses is critical to the 
success of the breed and a good head is 
a bonus. ”

Ann Norden (Sweden), a judge since 
1989. A breeder of Anglo-Arabians and 
Schagya horses since 1973 and Arabians 
of Egyptian descent since 1985. She spe
cializes in dressage riding. Ann is a pop-
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Barok - Czempion Polski Ogierów Młodszych 
2013 / Polish National Junior Champion Stallion

ular judge with huge experience, readily 
and often invited by show organizers. Also 
an active member of ECAHO.

All of the above mentioned ladies ap
pear on ECAHO's A judge list.

A special guest was Lenita Perroy - own
er of Haras Meia Lua stud in Brazil, estab
lished in 1981, who has left a significant 
mark in world breeding over the last two 
decades. The founding broodmare mate
rial came from the US, but a fundamental 
role was played by two stallions: El Shaklan 
(DE) (Shaker El Masri (EG) - Estopa (ES)/ 
Tabal (ES)) and All Jamaal (Ruminaja Ali 
(US) - Heritage Memory (US)/E/ Magato 
(US)). Over recent years the herd bearing 
American, Egyptian and Spanish blood 
was reinforced by Polish bloodlines, name
ly by the Michalów-bred stallion Dębowiec 
(Monogramm (US) - Dębówka/Eternit), 
whose son Jazeer de Wiec (BR), twice 
Brazilian National Champion, is currently 
serving duties as chief sire at Haras Meia 
Lua. In turn, the blood of Ali Jamaal found 
its way to Poland by means of Lawrence El 
Gazal (AT) (Gaza/ Al Shaqab (QA) - Lara El 
Ljiudin (AT)lLjiudin El Jamaal (BR)), a stal
lion leased for the 2013 season from La 
Movida Arabians, Austria. Lenita Perroy is 
considered an outstanding breeder and 
one of the greatest experts on Arabians, as 
well as definitely a “breeding guru” in both 
Americas.

Wiceczempionka Polski Ogierów Starszych 2013 og. Equifor dekoruje 
wicepremier Janusz Piechociński w towarzystwie dyrektora Marka Treli / Equifor 
- Polish National Reserve Senior Champion Stallion awarded by Prime-minister 
Janusz Piechociński in the company of dir. Marek Treia

So let's take a look at the results of la
dies' work, starting with the juniors. But 
perhaps we shall take a small detour to 
the Junior Spring Show in Blalka, which 

for Polish breeders is the most anticipat
ed show in the world, an examination of 
their breeding concept and expectations. 
The introduction of the yearling champion-
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Annę Norden - Szwecja, sędzia od 
1989 r. - hodowca koni anglo-arabskich 
i Schagya od 1973 r., arabskich o pocho
dzeniu egipskim od 1985, specjalizacja 
jeździecka - ujeżdżenie; sędzia bardzo 
popularny o dużym doświadczeniu, chęt
nie i często zapraszana; aktywny członek 
władz ECAHO.

Wszystkie wymienione wyżej sędziny 
znajdują się na liście „A” ECAHO.

Gość specjalny to Llenita Perroy - wła
ścicielka stadniny Haras Meia Lua w Bra
zylii, założonej w 1981 r., która odniosła 
ogromny sukces wywierając znaczący 
wpływ na hodowlę światową w ostatnim 
20-leciu. Materiał założycielski klaczy po
chodził z USA ale fundamentalną rolę ode

grały dwa ogiery: EL Shaklan (DE) ((Sha- 
ker El Masri (EG) - Estopa (ES)/Tabal (ES)) 
i Ali Jamaal (Ruminaja Ali (US) - Heritage 
Memory (US)/EI Magato (US)). W ostatnich 
latach dotychczasowe stado wywodzące 
się z linii amerykańskich, egipskich i hisz
pańskich uzupełniono krwią polską przez 
sprowadzonego z Polski michałowskiej 
hodowli, ogiera Dębowiec (Monogramm 
(US) - Dębówka/Eternit), którego syn Ja- 
zeer de Wiec (BR), dwukrotny Czempion 
Brazylii, zajmuje aktualnie boks ogiera 
czołowego w macierzystej stadninie. Z ko
lei, krew Ali Jamaala trafiła do Polski przez 
wydzierżawionego na sezon 2013 z Movi
da Arabians w Austrii ogiera Lawrence El 
Gazal (AT) (Gazal Al Shaqab (QA) - Lara El 

Ljiudin (AT)/Ljiudin El Jamaal (BR)). Lleni
ta Perroy uważana jest za wybitnie utalen
towanego hodowcę i za jeden z najwięk
szych autorytetów, a na pewno za hodow
lanego „guru” obu Ameryk.

A więc zobaczmy rezultaty pracy sę
dziujących pań zaczynając od młodzieży. 
Wróćmy może na chwilę do Wiosennego 
Czempionatu w Białce, który dla polskich 
hodowców jest najbardziej oczekiwanym 
pokazem na świecie, sprawdzianem ich 
koncepcji hodowlanej i oczekiwań. Ze 
wszech miar słusznym jest wprowadzenie 
do Białki czempionatu roczniaków, dając 
możliwość bardziej adekwatnego porów
nania ich w swojej grupie wiekowej jak tez 
kwalifikacji do pokazu narodowego.

ships to Białka was a good move, allowing 
for a better evaluation of these youngsters 
among themselves, as well as for qualify- 
in9 for the Nationals.

Białka gathered as much as 61 yearling 
equines, including 36 fillies divided in 3 
series and 25 colts in two series. Among 
the sires of the class top five foals born in 
2012 there was an evident domination of 
foreign-bred stallions, mainly Eden C (US), 
then Ajman Moniscione (IT), Om EL Bellis- 
Slm° (US) and WH Kaneko (US). It doesn’t 

eve to mean that the "foreign inventions" 
(as some like to call them) are that much 
,4etter than our Polish sires. However Pol- 
lsh Arabian horses are more or less relat
ed with each other, whereas the foreigners 

provide a much needed outcross, bring
ing in fresh bloodlines, which always give 
good results in breeding. Apart from that 
fashion is also something that is taken 
into consideration and Poles have always 
looked abroad for things that they have 
deemed to be better than our own. Fur
thermore, as it is easy to see, these stal
lions have similar bloodlines and the gene 
pool is becoming tighter and tighter... The 
only exception are sires that bear a mini
mal relation to others.

The rich, three day program of the Ara
bian Horse Days did not allow for a sepa
rate yearling championship to be held, so 
let's take a look at how the medalists from 
Białka fared in Janow. And it turned out that 

they stood their ground! The medals of 
the Polish National Show were claimed by 
none other than three yearlings. The gold 
medalist of the yearling colts, Zloty Medal 
(QR Marc (US) - Zlota/Orda/Pesal). named 
suitably for this very occasion (“złoty med
al” translates to “gold medal ), is bred by 
Michałów Stud. This refined colt with su
perb movement easily maintained his med
al position, yet this time had to settle for the 
silver He was bested by the Junior Reserve 
Champion from Białka, Janow’s Barok (Om 
El Bellissimo (US) - Baida/Balon), who has 
made plenty of progress. This handsome 
colt deservedly received the title of Polish 
National Junior Champion. Fortunately, the 
promising Larando (QR Marc (US) - Lar-
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Białka zgromadziła az 61 sztuk rocznej 
młodzieży w tym 36 klaczek w trzech gru
pach i 25 ogierków podzielonych na dwie 
serie. Wśród ojców pierwszej piątki w kla
sach źrebiąt, urodzonych w 2012 r., zdecy
dowanie dominowały ogiery pochodzenia 
zagranicznego, głównie Eden C (US) oraz 
Ajman Moniscione (IT), Om El Bellissimo 
(US), WH Kaneko (US). Nie musi to ozna
czać, że „zagraniczne wynalazki” (jak je 
niektórzy nazywają) od ogierów polskiej 
hodowli są tak wiele lepsze ale jednak 
polskie konie arabskie są mniej lub wię
cej spokrewnione, a zagraniczne stanowią 
jednak zdecydowany „outcross” wprowa
dzając nową, świezą krew, co jak wiado
mo w hodowli dawało i daje zwykle dobre 
rezultaty. A oprócz tego liczy się również 
moda, a jak wiadomo Polakom zawsze 
wydawało się lepsze to co zagraniczne. 
Ponadto, jak łatwo zauważyć, w rodowo
dach tych ogierów powtarzają się te same 
prądy krwi i robi się coraz ciaśniej, cia
śniej... Wyjątek stanowią dziś reprodukto
ry w niewielkim tylko stopniu spokrewnio
ne z innymi.

Trzydniowy, bogaty program Dni Arab
skich nie pozwolił na rozegranie oddziel
nie czempionatu rocznych koni toteż 
zobaczmy jak poradzili sobie w Janowie 
medaliści z Białki. I tak, w czołówce na
rodowego czempionatu młodzieży na 
medalowych miejscach znalazły się aż 
trzy roczniaki. Złoty medalista rocznych 
ogierków, nomen omen, Złoty Medal (QR 

Marc (US) - Złota Orda/Pesal), wyhodo
wany w Michałowie, szlachetny ogie- 
rek, o doskonałym ruchu, utrzymał się 
łatwo w medalowej trójce, nagrodzony 
tym razem medalem srebrnym. Pokonał 
go Młodzieżowy Wiceczempion z Biał
ki, progresujący, wielkiej urody janowski 
Barok (Om El Bellissimo (US) - Baida/ 
Balon), który tym razem zasłużenie zdo
był tytuł Młodzieżowego Czempiona Pol
ski. Szczęśliwie, przyszłościowy Larando 
(QR Marc (US) - Laranda/Ekstern) z Mi
chałowa dołączył do grupy medalowej 
(brąz) a czwarte miejsce, uzyskując tytuł 
Top Five, zajął ku ogromnej radości ho
dowców i właścicieli - M Arabians, Piotra 
Podgórnego - kasztanowaty Gotico (WH 
Justice (US) - Ginga/Galba (DE)). Nie 
pokazany w Białce, zaskoczył kapitalną 
formą i wielce korzystną zmianą. Nie spo
sób odmówić hodowcy prawdziwej pasji 
i wytrwałości. Natomiast zniknął i znalazł 
się poza czołówką Młodzieżowy Czem- 
pion z Białki - potężny, mocno „malo
wany”, efektowny kasztan - Gajman PS 
(Ajman Moniscione (IT) - Gracja-Bis/ 
Monogramm (US)) hodowli Przemysława 
Sawickiego.

Jak zwykle, czempionat janowski prze- 
grupowuje i weryfikuje wyniki z Białki, co 
nie dziwi, bo też i inny skład sędziów, a dla 
wielu z nich jest to pierwsze spotkanie 
z polskimi końmi. Należy też pamiętać, że 
w rozwoju rocznych i dwuletnich koni trzy 
miesiące to może być dużo.

W pierwszej piątce najlepszych młodych 
klaczek pokazu narodowego znalazły się 
aż trzy wychowanice stadniny w Jano
wie: nie pokazane w Białce „czarne konie" 
czempionatu młodzieżowego Polski 2013 - 
urokliwa roczna Patria (Eden C (US) - Pal- 
meta/Ecaho) - medal srebrny i dwuletnia 
śliczna Piniata (Eden C (US) - PingalGazal 
Al. Shaqab (OA)) - medal brązowy. Jakie 
matki takie córki! Trzecia to triumfatorka 
z Białki, złota medalistka i Najlepszy Koń 
Wiosennego Pokazu - srebrzysto-siwa, 
dwuletnia Euzona (Om El Bellissimo (US) - 
Euzetia/Etogram), która w Janowie, ku roz
czarowaniu swoich licznych fanów, musiala 
zadowolić się tytułem Top Five, pokonana 
przez trzyletnią Esimę, hodowli i własności 
Falborek Arabians Krzysztofa Goździalskie- 
go. Ta wielce urodziwa trzylatka z egzo
tyczną głową, jest córką własnej hodowli 
utytułowanego ogiera Altis po WH Justice 
(US), a ze strony matki doskonale rodzącej 
Emanty, wnuczką słynnej Emanacji.

Bezapelacyjnie i jednogłośnie Młodzie
żową Czempionką Polski została Czem- 
pionka Klaczek Rocznych w Białce - ciem- 
no-gniada Piacolla (Enzo (US) - Polonica/ 
Ekstern), hodowli Stadniny Koni w Micha
łowie, uzyskując najwyższą ocenę poka
zu młodzieżowego - 92,83 pkt. Bardzo 
podobna do Wieży Mocy, która triumfo
wała w Janowie w 2011 roku - ta sama 
charyzma, wdzięk, fenomenalny ruch i to 
coś....! Należy tej pięknej klaczce wróżyć 
wielką karierę.
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anda/Ekstern) from Michałów joined the 
medal group with a bronze, whereas the 
fourth spot and a Top Five title, to the great 
joy of breeder and owner - M Arabians of 
Piotr Podgórny - went to the chestnut Goti- 
co (WH Justice (US) - Ginga/Galba (DE)). 
Not shown in Białka, he surprised every
one with a superb condition and a positive 
change. The breeder’s passion and con
sistency was awarded. Whereas the Junior 
Champion from Białka - the robust, painted 
chestnut - Gajman PS (Ajman Moniscione 
(IT) - Gracja-Bis/Monogramm (US)) bred 
by Przemysław Sawicki - failed to impress 
and found himself outside of the top spots.

As always, the championships at Janów 
Podlaski swap the Białka results around 
and verify them, which is not surprising, be
cause the judges are different and for many 
of them this is the first encounter with Pol
ish horses. We must also remember that 
three months in the development of year- 
'mgs and two year old horses can be a long 
period

Among the top five of the Polish Nation
als best junior females were as many as 
three graduates of Janów Podlaski Stud: 
not shown in Białka, the “dark horses" of 
the 2013 Junior Championships - the year 
old beauty Patria (Eden C (US) - Palmeta/ 
Pcaho) - the silver medalist, and the two 
year old lovely Piniata (Eden C (US) - Pm- 
qa/Gaza! Al Shaqab (QA)) - the bronze me
dalist. Which was not surprising at all - like 
mothers, like daughters. The third was the 

gold medalist and Best in Show from Białka
- the silver-grey, two year old Euzona (Om 
El Bellissimo (US) - Euzetia/Etog ram), who 
in Janów, to the disappointment of her nu
merous fans, had to settle for the title of Top 
Five, bested by Esima, bred and owned by 
Falborek Arabians of Krzysztof Goździalski. 
This extremely handsome three year old 
bearing an exotic head is a daughter of the 
highly decorated (and home bred!) stallion 
Altis by WH Justice (US) and on the dis
taff side - the superbly producing Emanta, 
granddaughter of the famous Emanacja.

In a unanimous decision the title of Pol
ish National Junior Champion went to 
the Yearling Champion from Białka - the 
dark bay Piacolla (Enzo (US) - Polonica/ 
Ekstern), bred by Michałów Stud, who re
ceived the highest score among the juniors
- 92,8. She very much resembles Wieża 
Mocy, who triumphed in Janów in 2011 - 
the same charisma, charm, superb move
ment and that special something! This filly 
is looking forward to a wonderful career 
ahead of her.

The Junior Mare Championships are 
a feast for both the eye and the soul, mak
ing us forget about everything else and 
wanting to quote Goethe with "Beautiful 
moment, do not pass away! The quality 
was very even and many more fillies could 
stand on the podium just as well.

However the brightest star of the 35th 
Polish National Show was one of the most 
beautiful and most valuable Polish brood

mares, the born in 2004 in Michałów Norma 
(Gazal Al Shaqab (QA) - Nina/Monogramm 
(US)). This mare represents all that is best 
in Polish breeding - classic beauty, a beau
tiful outline of a head proudly set on a long, 
protruding neck, wonderful balance and 
correctness of build, phenomenal move
ment, the very essence of charm and femi
ninity. She snagged the show’s highest 
score 94,33 (six “20s" - three for type, 3 
for movement) and titles: Polish National 
Senior Champion Mare and Best in Show. 
Norma is a unique mare for Michałów. The 
story of her origin is very interesting. Nor
ma's granddam, WH Nastasea (US) 1977, 
daughter of Nabór (RU) and Kirkors Gazal 
(US) by the Polish Kirkor, belonged to the 
well known American singer and enter
tainer - Wayne Newton. His stud, Wayne 
Newton Arabians in Las Vegas, had a sig
nificant impact on world breeding. Enamo
red with Nabor and his get, Newton based 
his breeding on the blood of that stallion. It 
was none other than Wayne Newton that in 
1966 imported from Poland the best son of 
Nabor that was ever born - the stallion Ara
mis (out otAmneris by Amurath Sahib), bred 
by Michałów Stud. In 1983 the mare found 
her way to Tom Chauncey Desert Arabians 
in Arizona. During the Scottsdale show in 
1990, which we attended with Director Ig
nacy Jaworowski, Mrs. Dorothy (Deedee) 
W. Wrigley, a widow to Tom Chauncey, in
vited us over hinting that she had a sur
prise for us. The stud was being liquidat-
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Czempionat Młodych Klaczy to wiel
ka uczta dla serca i oka, zapomina się 
o wszystkim i chciałoby się powiedzieć - 
„Chwilo trwaj". Jakość ogromnie wyrów
nana i równie dobrze na podium mogłoby 
się ich znaleźć o wiele, wiele więcej.

Jednak gwiazdą najjaśniej świecącą 
XXXV Narodowego Pokazu była jedna 
z najpiękniejszych i najcenniejszych pol
skich klaczy stadnych, urodzona w 2004 
w Michałowie - Norma (Gazal Al Shaqab 
(QA) - Nina/Monogramm (US)). Klacz ta 
reprezentuje wszystko to co najlepsze 
w polskiej hodowli - klasyczna uroda, 
piękna w rysunku, dumnie osadzona na 
długiej wyniosłej szyi głowa, wspaniała 
harmonia i poprawność budowy, fenome
nalny ruch, kwintesencja piękna i żeńsko- 
ści. Najwyższa ocena pokazu 94,33 pkt. 
(6 dwudziestek - 3 za typ, 3 za ruch) i ty
tuł Czempionki Polski Klaczy Starszych 
2013 i Najlepszego Konia Pokazu. Norma 
jest dla stadniny w Michałowie klaczą wy
jątkową. Niezwykle ciekawa jest historia 
pochodzenia Normy. Jej babka WN Nasta- 
sea (US) 1977, córka Nabora (RU) i Kirkors 
Gazal (US) po polskim Kirkorze, należała 
do znanego amerykańskiego piosenka
rza i „showmana” Wayne Newton’a. Jego 
stadnina - Wayne Newton Arabians w Las 
Vegas wywarła znaczący wpływ na hodow
lę światową. Zauroczony Naborem i jego 
potomstwem oparł swoją hodowlę na krwi 
tego ogiera. To właśnie Wayne Newton 
sprowadził w 1966 roku z Polski najlep-

szego, jaki kiedykolwiek i gdziekolwiek 
się urodził, syna Nabora ogiera Aramis (od 
Amneris po Amurath Sahib) hodowli SK 
Michałów (do dzisiaj jest nie zrozumiałym 
dlaczego został sprzedany). W roku 1983 
klacz trafiła do stadniny Tom Chauncey 
Desert Arabians w Arizonie. Podczas po
kazu w Scottsdale w 1990 roku, na którym 
byliśmy z dyrektorem Ignacym Jaworow
skim, pani Dorothy (Deedee) W. Wrigley, 
wdowa po Tomie Chauncey'u zaprosi
ła nas do siebie uprzedzając, że ma dla 
nas niespodziankę. Stadnina wówczas już 
była w likwidacji. Wchodzimy do stajni, 
w boksie po prawej stronie biała jak mle
ko klacz i ogromne, aksamitne, ciemne, 
wilgotne oczy. „Chciałabym podarować 
tę klacz Stadninie Koni w Michałowie...to 
córka Nabora!". Ścisnęło nas w gardle, 
jakby cofnął się czas - Michałów lata 60. 
i..... Naborki", jakże piękne. W ten sposób
historia zatoczyła koło. W roku 1995 uro
dziła się Nina po Monogramm (US), mat
ka Normy - ostatnie źrebię WN Nastasei - 
tego jakże królewskiego podarunku.

Wtedy, podczas wizyty w tej legendar
nej stadninie - Tom Chauncey Desert Ara
bians - oddaliśmy ostatni pokłon Naboro
wi, tam znajduje się bowiem miejsce jego 
wiecznego spoczynku. Wzruszyłam się.

Ale wróćmy do rzeczywistości. Czem
pionat klaczy ciąg dalszy. Może się powta
rzam, brzmi to jak jakaś mantra, ale - „nie 
ma nic piękniejszego na święcie jak pol
skie klacze! ” Do rozgrywki czempionato- 

wej wchodzą niestety tylko po dwie pierw
sze klacze z klasy. Tym razem było ich „tyl
ko” 10, ale jakich! Czekaliśmy na werdykt 
sędziów z zapartym tchem, a napięcie tyl
ko rosło. Jakkolwiek Norma wydawała się 
„bitą” faworytką, nigdy nie wiadomo co się 
może wydarzyć. W końcu jest wynik. Jak 
zwykle od końca - Top Five: Pilarosa (Al 
Adeed Al Shaqab (QA) - Pilar/Fawor) - Ja
nów (93 pkt.), Altamira (Ekstern - Altona/ 
Eukaliptus) - Janów (92,33 pkt.); Druga 
Wiceczempionka, medal brązowy - Perni
la (Gazal Al Shaqab (QA) - Pepesza/Euka- 
liptus) - Janów (93.33 pkt.), Pierwsza Wi
ceczempionka, medal srebrny - Zigi Zana 
(QR Marc (US) - Zagrobla/Monogramm 
(US)) - Michałów (92,83) i wreszcie złoto 
- tak, Norma! w życiowej formie.

Sędziujące „ladies” miały z pewnością 
niezwykle trudne zadanie, jako że wybór 
najlepszych z tak wyrównanej, wyso
kiej jakości, stawki jest niezwykle trudny. 
Tym bardziej, że wybory sędziów mijają 
się często z oczekiwaniami publiczności, 
a głównie właścicieli. Tu ciche zakłady 
wskazywały raczej na srebro dla którejś 
z janowskich klaczy. W znakomitej formie 
była Pernila, która otrzymała aż 8 dwu
dziestek! (3 za typ, 2 za głowę, szyję i 3 
za ruch) jednakże niezbyt dokładna kłoda 
obniżyła jej ogólną ocenę. Natomiast Zigi 
Zana, ulubienica hodowców z Michałowa, 
nieodrodna córka swojej matki Czem
pionki Świata Zagrobli zrobiła wrażenie na 
sędziach „błysnąwszy” na ostatniej pro-
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ed at the time. We walked into the stable, 
standing in a stall on our right was a milky 
white mare with huge, velvety, dark and 
moist eyes. “I would like to give this mare 
to Michałów Stud... she is a daughter of 
Naborl \Ne were speechless, it was as 
though time had reversed: Michałów, the 
60s and the “Nabors". And so history had 
turned a full circle. In 1995 Nina was born, 
Norma's dam - the last foal of WN Nasta- 
sea, a royal gift.

Then, during our visit to the legendary 
stud of Tom Chauncey Desert Arabians, 
we bid our last farewell to Nabor, as that's 
where he found his last resting place.

I have gotten emotional. Let's get back 
to the present, to the mares' champion
ships. Maybe I am repeating myself, but 
“there is nothing more beautiful in the 
world than Polish mares! ”. Unfortunate
ly only two top mares from each dass 

qualify for the finals. This time there were 
“only'' 10, but what mares they were! We 
awaited the judges' verdict with bated 
breath and the tension grew and grew. Al
though Norma appeared as the dead cert 
favorite, anything could have happened. 
At last - the results. As usual, starting 
from the last one: the Top Five titles went 
to Pilarosa (Al Adeed Al Shaqab (QA) - 
Pilar/Fawor) - Janów Podlaski (93 pts), 
Altamira (Ekstern - Altona/Eukaliptus) - 
Janów Podlaski (92,33 pts), the bronze 
medalist - Pernila (Gaza/ Al Shaqab (QA) 
- Pepesza/Eukaliptus) - Janów Podlaski 
(93,33 pts), the silver medalist -Zigi Zana 
(QR Marc (US) - Zagrobla/Monogramm 
(US)) - Michałów (92,83) and finally the 
gold - yes, for Norma, who sported a life 
form.

The judging ladies definitely had a diffi
cult task, as it is hard to choose the best out 

of such a high quality and even group. The 
more so, as they often do not meet with the 
expectations of the public, not to mention 
the owners. Here the bets were placed on 
one the Janów mares for the silver. Pernila 
was in great condition, receiving as many 
as eight “20s"! (three for type, two for head 
and neck and three for movement), how
ever a slightly flawed body subtracted from 
her overall score. Whereas Zigi Zana, a fa
vorite of the breeders from Michałów and 
a true daughter of her dam, World Cham
pion Zagrobla, wowed the judges by mak
ing a statement on the final straight. Zigi 
Zana still needs a little time, but she has all 
it takes to make it to the top.

What worries is a small number of private 
bred mares in the senior classes. What can 
be the cause? The answer can be found in 
the export registry. Among the 38 showed 
mares only 8 represented private breeders. 
These included Lech Błaszczyk - an experi
enced and devoted breeder, who has never 
followed the tide of the market. A mare of his 
breeding, Ekspiracja (WH Justice - Eklezja/ 
Monogramm (US)), owned by Krzysztof 
Falba, took a good place in the top five of 
the 4-6 year old mares class ((series A) with 
a score of 90,33. The greatest number of 
contestants was put forth by AKF Polska, 
managed by Władysław Guziuk, a many 
year director of Kurozwęki Stud. Out of the 
three shown mares the highest place (third) 
with a score of 91,33 was taken in the same 
age category (series B) by Nasim Al Khal- 
ediah (Padrons Immage (US) - Nadrat Al 
Khalediah (SA) /Aja Sangali (GB).

The competition of 17 senior stallions 
(in two age categories) did not stir greater 
emotions this year. A late time, the arena 
covered in dark shadows caused that the 
stallions did not present themselves too 
impressively. For example the brown Eryks, 
who we like very much, almost completely 
blended in with the surroundings. Two of 
the three medals went to chestnut horses, 
Michalow's golden El Omari (Enzo (US) - 
Embra/Monogramm (US)), who had his day 
and beautifully presented himself in move
ment earning "20s” from all the judges. This 
allowed him to gather 92,67 points and the 
title of Polish National Champion. The first 
foals by El Omari from the 2013 crop re
ceived high praise, which is not surprising if 
you look at his pedigree and see his beauti
ful dam Embra.

The second chestnut was the bronze 
medaHst Eternal (FS Bengali (DE) - Ewitac- 
ja/Ganges), bred and owned by Jan 
Glowacki and tosNngty sh°wn by Szymon 
Głowacki. Eternal, ranked in class right be
hind El Omari with a second score among 
the senior stafflons (92,33), is a serious stal
lion looking forward to a good stud career. 
Very co^ect mascdm with be^tM pro
portions and excelled movement, an im
pressive, rich chestnut color and definitely 
the best son of FS Bengali (Kutorw (RU) 
- °m El Sanadiva (Uty/Sanadfc El Shak
en (DE)). It's a pity that FS Benagli, whose 
import to Poland stirred large hopes, was 
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stej. Zapewne Zigi Zana potrzebuje jesz
cze więcej czasu, ale wszystko przed nią.

Niepokoi niska frekwencja klaczy pry
watnej hodowli w klasach starszych. Jaka 
może być przyczyna? Może na to pytanie 
odpowiedź znajduje się między innymi na 
listach eksportowych.

Na 38 przedstawionych klaczy tylko 8 
reprezentowało prywatnych hodowców. 
Wśród nich znalazł się Lech Błaszczyk
- zasłużony i oddany hodowca, który, 
jak wiemy, nigdy nie kierował się wzglę
dami koniunkturalnymi. Klacz jego ho
dowli Ekspiracja (WH Justice - Eklezja/ 
Monogramm (US)), wł. Krzysztofa Falby
- zajęła dobre miejsce w pierwszej piątce 
klaczy 4 - 6-letnich (A) z notą 90,33 pkt., 
Najliczniej reprezentowana była stadnina 
AKF Polska, kierowana przez Władysława 
Guziuka, wieloletniego dyrektora SK Ku- 
rozwęki. Z trzech przedstawionych klaczy 
najwyższe miejsce (trzecie) z notą 91,33 
pkt. w tej samej grupie wiekowej (B) za
jęła Nasim Al Khalediah (Padrons Immage 
(US) - Nadrat Al Khalediah (SA)/Aja San- 
gali (GB)).

Rywalizacja 17 starszych ogierów 
(w dwóch klasach wiekowych) jakoś 
w tym roku nie wzbudziła większych emo
cji. Późna pora, plac pogrążony w głębo
kim cieniu sprawiły, że ogiery prezentowa
ły się mniej efektownie. Takiego np. Eryk- 
sa, skaro-gniadej maści, którego skądi
nąd bardzo lubimy, bo to doskonały ogier, 
prawie w ogóle nie było widać.

Euzona-Top V Klaczy Młodszych / Top Five Junior Mares; Czempionka i Best in Show w Białce

Z trzech medali dwa przypadły kasz
tanom, złoty michałowskiemu El Omari 
(Enzo (US) - Embra/Monogramm (US)), 
który miał swój dobry dzień, pięknie poka
zał się w ruchu „zarabiając" od wszystkich 
trzech sędzin dwudziestki, co pozwoliło 
mu z notą 92,67 pkt. utrzymać pozycje 

lidera i zdobyć tytuł Czempiona Polski. 
Pierwsze źrebięta El Omari z rocznika 
2013 uzyskały wysoką ocenę, co nie dzi
wi, jeśli tylko zajrzy się do jego rodowodu 
i ma w oczach jego piękną matkę Embrę.

Drugi kasztan to brązowy medalista 
Eternal (FS Bengali (DE) - EwitacjalGan-
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Gotico - Top V Ogierów Młodszych / Top Five Junior Stallions

ges) hodowli i własności Jana Głowac
kiego, brawurowo przeprowadzony przez 
Szymona Głowackiego. Eternal sklasyfiko
wany w klasie tuż za El Omarim, z drugą 
oceną wśród ogierów starszych - 92,33 
pkt., to ogier poważny i rokujący nadzie
je jako pożyteczny i ceniony reproduktor. 

Bardzo prawidłowy, męski, o pięknych pro
porcjach i doskonałym ruchu, efektownej, 
głębokiej kasztanowatej maści i z pewno
ścią zdecydowanie najlepszy syn ogiera 
FS Bengali (Kubinec (BU) - Om El Sana- 
diva (US)ZSanadik El Shaklam (DE)). Szko
da, że FS Bengali, którego sprowadzenie 

do Polski budziło duże nadzieje, nie został 
w Polsce wystarczająco doceniony i wyko
rzystany. Niestety, sprzedano FS Bengale- 
go do Iranu, szkoda, zal go.

Tu, należy wyrazić szczere uznanie 
stadninie Nowa Mała Wieś Jana Głowac
kiego za poziom jaki osiągnęła dzięki au
tentycznemu zamiłowaniu, ciężkiej pracy, 
konsekwencji i wszechstronności przeło
żonych na sukcesy zarówno w pokazach 
jak i w konkurencjach użytkowych, (rok 
2013 był dla stadniny rokiem spektakular
nych zwycięstw na torze wyścigowym).

Tytuł pierwszego Wiceczempiona Polski 
Ogierów Starszych otrzymał wychowanek 
Stadniny Koni w Janowie Podlaskim siwy 
Equifor (Gazal Al Shaqab (QA) - Eqviria/ 
Pers). Srebrne medale to jego specjal
ność, już raz był Wiceczempionem Polski 
w roku 2011, ciekawe kiedy mu się uda 
wspiąć wyżej, czego mu szczerze życzy
my. Equifor jak dobre wino, z wiekiem jest 
coraz lepszy.

Z czwartm miejscem zakończył pokaz 
nasz ulubieniec Eryks (Gazal Al Shaqab 
(OA) - Emmona/Monogramm (US)).

Za wymienioną wyżej czwórką znala
zły się takie nadzieje polskiej hodowli jak 
michałowskie Chimeryk (Eryks - Chime- 
ra/Emigrant) i Empire (Enzo (US) - Emira/ 
Laheeb (IL)) jak też janowskie Amanito 
(Eden C - Altamira/Ekstern) oraz używane 
już w hodowli Pegasus (Gazal Al Shaqab 
(QA) - Pepesza/Eukaliptus) i Salar (Ecaho 
- Saba/Etat).

Patri; Wiceczempionka Polski Klaczy 
Młodszych 2013 / Polish National 
Reserve Junior Champion Mare

UU/ ~ j

not appreciated enough and widely used. 
He was sold to Iran, it’s a shame. Here we 
should show recognition towards Nowa 
Mala Wieś Stud (Głowacki Arabians) of Jan 
Głowacki for the high level that it achieved 
thanks to a true passion, hard work, con
sistency and versatility, which translated to 
success both at shows and racing (2013 
Was a year of spectacular success at the 
track for this stud).

The title of Polish National Reserve 
Champion Stallion went to a graduate of 
Janow Podlaski Stud - the grey Equifor 
(Gazal Al Shaqab (QA) - Eqviria/Pers). Sil
ver medals are his specialty, as he was al
ready a Reserve Polish Champion in 2011. 
It’s interesting to see when he will be able 
to make it to the very top. We wish him all 
the best, as Equifor is like wine - he gets 
better with age.

The fourth place in the senior stal
lion championships went to our favorite 
Eryks (Gazal Al Shaqab (QA) - Emmona/ 
Monogramm (US)). Right behind the 
mentioned "top four” were other hopes 
of Polish breeding, such as Michalow's 
Chimeryk (Eryks - Chimera/Emigrant) 
and Empire (Enzo (US) - Emira/Laheeb 
(IL)) and Janow’s Amanito (Eden C - Al
tamira/Ekstern), as well as the already 
used Pegasus (Gazal Al Shaqab (QA) - 
Pepesza/Eukaliptus) and Salar (Ecaho - 
Saba/Etat).

This year's Polish National Show defi
nitely confirmed the domination of two of 
the world’s current leading bloodlines: 
those of Gazal Al Shaqab (QA) and Padro- 
ns Psyche (US).

As each year, after the championships 
ended and the national anthems died 
down, came time for special prizes. The 
greatest collection was gathered by Nor
ma: the President of Poland s Trophy and 
the Best in Show challenge trophy cup, 
the Polish Arabian Horse Breeders Soci
ety cup (for most beautiful mare), Halsdon 
Arabians cup (for best head) and the 
award from Honda (for best movement).

The challenge trophy of the author of 
this article (Arabian horse head by Ewa 
Tyka) for the hope of Polish breeding, the 
Polish National Junior Champion Stallion, 
went to Janow’s Barok.
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Tegoroczny Polski Pokaz Narodowy 
zdecydowanie potwierdził dominację krwi 
dwóch najbardziej wpływowych obecnie 
na świecie reproduktorów: Gazala Al Sha- 
qab (QA) i Padrons’a Psyche (US).

Jak co roku, w słoneczne niedzielne 
przedpołudnie, po wyborze czempionów, 
gdy umilkły ostatnie takty Mazurka Dą
browskiego, nastąpiły uroczystości rozda
nia nagród specjalnych. Oczywiście, naj
większą ich kolekcję zgromadziła Norma-. 
Puchar Prezydenta RP i Przechodnie Tro
feum Korony (rzeźbę księcia Józefa Ponia
towskiego na arabskim ogierze Szumka) 
- dla Najlepszego Konia Pokazu, Puchar 
Polskiego Związku Hodowców Kom Arab
skich - dla Najpiękniejszej Klaczy Pokazu, 
nagrodę Stadniny Halsdon Arabians - za 
Najpiękniejszą Głowę oraz nagrodę Hon
da - za Najlepszy Ruch Pokazu.

Nagrodę przechodnią imienia autorki 
tegoż artykułu i ku jej satysfakcji (rzeźba 
autorstwa Ewy Tyki) dla Nadziei Polskiej 
Hodowli -Młodzieżowego Czempiona Pol
ski otrzymał janowski Barok.

Nagrodę dla Najlepszego Hodowcy, 
ufundowaną przez Araby Magazine otrzy
mała Stadnina Koni Michałów. Najlep
szym Trenerem został Mariusz Liśkiewicz 
a Najlepszym Prezenterem Paweł Kozi- 
kowski.

Wiele radości i satysfakcji zwolennikom 
„pięknego i dzielnego" polskiego araba 
dostarczyła nagroda Prezesa Polskiego 
Klubu Wyścigów Konnych dla Najlepsze
go Konia Wyścigowego Pokazu, którą 
otrzymała klacz Passionaria (Gazal Al Sha
qab - Pianosa/Eukaliptus), rodzona sio
stra słynnej Pianissimy. Passionaria, która 
z sukcesami przebiegała dwa sezony na 
Służewcu, tu była druga w klasie za Zigi 
Zaną ustępując tej pierwszej różnicą zale
dwie 0,33 pkt.!

XXXV Polski Narodowy Pokaz zamknęła 
uroczystość przyznania przez PKWK - Pol
ską Księgę Stadną Koni Arabskich Czystej 
Krwi, Trofeum Światowej Organizacji Ko
nia Arabskiego (WAHO) za rok 2013, któ
rą uhonorowano zasłużonego, wybitnego 
reproduktora, 28-letniego ogiera Eldon 
(Penitent - Erotyka/Eufrat) hodowli Stad
niny Koni w Michałowie. Czempion Pol
ski, Czempion Europy, Międzynarodowy 
Czempion Wielkiej Brytanii Ogierów Star
szych, Towerlands. Eldon to ojciec znako
mitych koni odnoszących sukcesy w raj
dach, na pokazach, wyścigach i w hodowli 
między innymi ogierów: Piaff i Espadero.

W związku ze zmianą w bieżącym roku 
programu Dni Arabskich, janowski pokaz 
hodowlany odbył się w poniedziałek po 
południu. Jak zwykle pokaz zgromadził 

licznych hodowców ciekawych tegorocz
nego przychówku. Tym bardziej oczekiwa
nego jako, ze znakomita większość zapre
zentowanych źrebiąt (24) to przychówek 
szeroko użytego w sezonie 2012 Kahila 
Al Shaqab (US) (Marwan Al Shaqab (QA) - 
OFW Mishaahl (US)ZMishaah (US)).

Rodowód Kahila jest niezwykle intere
sujący, gdyż poza jedynie, egipską „górą" 
znajdujemy ogromnie dużo polskiej krwi
- aż sześciokrotnie Baska jak również 
Nabora, Gwaliora, Eukaliptusa i Bandosa
- w oparciu o stare, dobre linie amerykań
skie.

Należy sądzić, że hodowca - Stadnina 
w Janowie może być dumna z osiągnię
tego wyniku. Test wypadł nadzwyczaj po
myślnie. Kahil Al Shaqab okazał się repro
duktorem z dużym potencjałem - źrebięta 
ogromnie wyrównane w typie, głowy su
che, o ładnym profilu i dobrze osadzonym 
oku, pięknie wyprofilowane, długie, wy
soko ustawione szyje, mocne kłody, po
prawny spód, świetny ruch i coś takiego 
co Amerykanie nazywają „show attitude'. 
Nic dodać nic ująć!

Aby nie było jednak tak słodko, nale
żałoby się pomału zastanawiać co dalej? 
Krwi Gazala Al Shaqab juz jest bardzo 
dużo w polskiej hodowli. Mozę warto po
myśleć o następnym kroku...

The award for Best Breeder, sponsored 
by Araby Magazine, was presented to 
Michałów Stud. Honored as Best Trainer 
was Mariusz Liśkiewicz and Best Presenter 
- Paweł Kozikowski.

Lots of joy and satisfaction for the sup
porters of the “bold and beautiful” Polish 
Arabian brought the award for Best Race 
Horse of the Show given to Passionaria 
(Gazal Al Shaqab (QA) - Pianosa/Eukalip- 
tus), a full sister to the famous Pianissima. 
Passionaria, who successfully raced for two 
seasons at the Służewiec track, was sec
ond in class behind Zigi Zana losing to her 
by only 0,33 points!

The 35th Polish National Show closed off 
with the awarding of the 2013 WAHO Tro
phy through the hands of the Polish Arabi
an Stud Book, ran by Polish Jockey Club 
which this year honored a superb chief sire, 
the 28 year old Eldon (Penitent - Erotyka/Eu- 
frat) bred by Michałów Stud. This Polish Na
tional Champion, European Champion, UK 
International Senior Champion is a sire of 
excellent horses succeeding in endurance 
rides, at shows, racing and in breeding, in
cluding chief-sires Piaff and Espadero.

Due to the changes made in the pro
gram of the Arabian Horse Days the Janów 
Podlaski breeding parade took place on 
Monday afternoon. As usual the show gath
ered numerous breeders interested in this 
year's foals. The more so as the majority 
of them (24) were by the widely used Kahil 
Al Shaqab (US) (Marwan Al Shaqab (QA) - 
OFWMishaahl (US)/Mishaah (US)).

Kahil’s pedigree is extremely interesting 
as apart from his Egyptian descent (located 

only on the top of his pedigree) we also find 
a lot of Polish blood - six times Bask, but 
also Nabor, Gwalior, Eukaliptus and Ban- 
dos - based on solid, old American lines.

We can presume that the breeder, Janow 
Podlaski Stud, can be proud from what 
they’ve achieved. The exam was passed. 
Kahil Al Shaqab turned out to be a sire with 
a huge potential - the foals are uniform in 
type, with dry heads, with a nice profile and 

Nagroda Araby Magazine dla Najlepszego Hodowcy - Stadniny Koni Michałów/ The Araby Magazine 
Award for the Best Breeder - Michałów State Stud/ od lewej/ from the left: Urszula Białobok, Jerzy 
Białobok, Izabella Pawelec-Zawadzka, Magdalena Helak- Kulczyńska, Alina Sobieszak

■f I-■ i * M
» 1

1 U 11 ■

1 ■ 1 1

well set eye, nicely shaped, long, arched 
necks, strong bodies, good legs, excellent 
movement and something that Americans 
call a “show attitude”. What else could you 
want!

But to take a little of the sweetness off we 
should start slowly thinking - what next? 
There is already a lot of Gazal's blood in 
Polish breeding. We need to start wonder
ing about what steps to take next...
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POD LUPĄ ...
PRIDE OF POLAND 2013

I
 El Saghira - 500.000 Euro - najwyższa 

cena aukcji I the highest selling mare

Autor: Anna Stojanowska
Tłum, /transl.: Joanna Krawczyk 
Zdjęcia /Photos: L. i W. Pawłowscy

Z
adziwiające, jak z perspektywy 
czasu sprawy nabierają ostro
ści. Na wszystko można spoj
rzeć z dystansu. Bo kiedy mija 
gorączka przygotowań i na
pięć związanych z imprezą, kiedy opa

dają emocje i życie zaczyna wracać do 
względnej normalności, przychodzi czas 
refleksji i podsumowań. Powoli odlatuje 
zmęczenie, a przed oczami zostają sce-

I
t’s amazing how certain things become 
sharper from a time’s perspective. Eve
rything can be looked at from a distan
ce. Because when the organizational fe
ver and tensions associated with it pass, 
when the emotions die down and life begins 

to return to normal, then comes a time for 
afterthoughts and an overview. The tired
ness starts to wear off and all that is left are 
images of the moments that we participated 
in. Though knowing the subsequent pha- 

ny i obrazy przeżytych chwil. Wprawdzie 
znając poszczególne etapy powstawania 
przedsięwzięcia jakim są Dni Konia Arab
skiego od tak zwanej kuchni, trudno jest 
pozostać obiektywnym, bo każda z histo
rii ma swoje wytłumaczenie, a na efekt 
patrzy się przez różowe okulary własnych 
wyobrażeń. Z drugiej jednak strony wła
śnie od kuchni wiele spraw wygląda ja
śniej i pełniej.

ses of the event’s organization and having 
insider information makes it hard to stay ob
jective, because each problem has its own 
explanation and we tend to look at many 
things through rose-colored spectacles. On 
the other hand it is the insider information 
that allows us to see things more clearly.

Without a doubt the gala of the Arabian 
horse that consists of the Polish National 
Show and Pride of Poland Sale is one of the
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Z całą pewnością składające się z Na
rodowego Czempionatu Polski i Aukcji 
Pride of Poland święto konia arabskiego 
jest jednym z najważniejszych wydarzeń 
poświęconych koniom czystej krwi na 
świecie. A to ze względu na swój ponad
czasowy, hodowlany charakter, jakość i li
czebność prezentowanych koni, wreszcie 
wpływ jaki wywiera na międzynarodową 
społeczność związaną z końmi arabskimi. 
Nie oparty na martwych sloganach ale na
macalny, policzalny, wyrażany w konkret
nych liczbach. Odczuwalny dzięki licznym 
stadninom, których trzon stanowiły i sta
nowią polskie konie zakupione na aukcji.

Dni Konia Arabskiego to prawdziwy ma
raton, tylko dla wytrwałych. Nie bardzo 
jest czas na odpoczynek, emocje gonią 

emocje, dni wypełnione po brzegi końmi, 
w rozmowach przewija się ten sam temat. 
Tu od razu widać kto jest „ciężko uzależ
nionym” zapaleńcem, a kto spokojnym 
sympatykiem, potrzebującym dla równo
wagi innych bodźców. Konie królują wszę
dzie - od kolorowych baloników po sztukę 
współczesną.

W niedzielne popołudnie, ledwo ucichły 
oklaski nagradzające czempionatowych 
zwycięzców, wszyscy zaczęli z niecierpli
wością spoglądać na drzwi hali, w której 
wczesnym wieczorem rozpoczynała się 
44. Aukcja, Pride of Poland 2013. Trudno 
jest mówić o nowatorskich pomysłach i in
ności po ponad czterech dekadach istnie
nia zjawiska jakim jest janowska aukcja, 
nie mniej jednak tegoroczna edycja przy

niosła kilka zmian. Organizatorzy wycią
gnęli wnioski po zeszłorocznych doświad
czeniach i podjęli próbę nadania nowego 
kolorytu nieco już wyblakłym barwom. Do 
prowadzenia licytacji zaproszono nowe
go aukcjonera. Irlandczyk Andrew Nolan 
okazał się strzałem w dziesiątkę. Cha
ryzmatyczny, pełen niespożytej energii 
i niewyczerpanych pokładów dobrego 
humoru, błyskawicznie zyskał sympatię 
wszystkich. Doskonale wczuł się w klimat 
aukcji i oczekiwania klientów, dostoso
wując tempo licytacji do nastroju nabyw
ców. Zmianie uległa też konstrukcja oferty. 
Przez ostatnie lata, aukcję rozpoczynały 
konie dobre ale nie najlepsze, przygoto
wujące klientów na wejście tzw. gwiazd. 
W tym roku dwie najlepsze klacze miały

On Sunday afternoon, when the 
applause for the National Champions 

had just about died down, everyone be-

Eisa Grassi

FOCUS ON...

Tak / Yes !

most important events in the world devoted 
to this noble breed. The reason for this is its 
timeless, breeding nature, the quality and 

quantity of the presented horses and fi
nally the influence that it has on the inter
national community associated with Ara
bian horses. An influence expressed not 

just in slogans, but in real numbers. This in
fluence can be felt at many studs through 
their core herds, which are made up of 
Polish horses purchased at the sale.

The Arabian Horse Days are a real 
marathon, only for the most persistent. 
There isn't a lot of time for rest, one 

emotion trumps another, the days are 
filled to the brim with horses and the 
conversations are all on one subject. 
Here you can immediately see who is 
“addicted” and who is merely a calm 
supporter, who needs other stimuli in 
life than just equines. Horses are pre
sent all over the place, from colourful 
balloons to modern art.

the 44th Sale F/2:
Pride of Poland 2013 4
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otworzyć sprzedaż. Ryzykowne posunię
cie, tym bardziej w połączeniu z nowym 
aukcjonerem, któremu nie dano czasu na 
„rozgrzewkę" też „zaskoczyło". Na ponie
działkowe przedpołudnie została przenie
siona tzw. Summer Sale (Letnia Aukcja), 

przeprowadzana dotychczas w niedzie
lę, po zakończeniu aukcji głównej, bez 
koni, w większości na podstawie złożo
nych wcześniej pisemnych ofert. Tym ra
zem miała ona charakter typowej licytacji, 
z udziałem głównych bohaterów - koni.

Co pozostało niezmienione? Wszystkie 
elementy, które sprawiały, że aukcja w Ja
nowie Podlaskim przetrwała przez tyle lat. 
Przede wszystkim jakość koni, z pieczoło
witością dobieranych przez wiele miesię
cy. To one stanowią o sile i atrakcyjności

gan anxiously looking towards the indoor 
arena, where the 44th Pride of Poland was 
to start in the early evening. It is hard to 
speak about novelties and new concepts 
after more than four decades of the sale’s 
existence, nevertheless this year’s auction 
delivered some fresh ideas. The organ
izers drew conclusions from last year’s 
experiences and revamped the slightly 
faded colours of the sale. A new auction
eer held the hammer - Irishmen Andrew 
Nolan turned out to be exactly what was 
needed. Charismatic, full of energy and 
loaded with good humour, he immediate
ly won the hearts of the public. He chan
nelled the atmosphere of the auction and 
the expectation of the clients, adjusting the 
bidding’s pace to the mood of the buyers. 
The construction of the offer also under
went changes. In the past years the auc
tion kicked off with good horses, but not 
the best, in order to prepare everyone for 
the stars. This year two of the best mares 
were to open the bidding. A risky move, 
especially with a new auctioneer, who did 
not have time to “warm up" - but it worked! 
The former Selection Sale received a new 
name (the Summer Sale) and a new slot,

namely Monday morning instead of late 
Sunday evening, after the end of the Pride 
of Poland. Beside a new date this the Sum
mer Sale also featured horses in the arena 

and was conducted like a regular auction, 
as opposed to submitting offers in writing. 
So what remained unchanged? All those 
elements, which have made the Janow 
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imprezy. Atmosfera, zupełnie niepowta
rzalna, budowana w dużej mierze przez 
cudowną, janowską publiczność, reagu
jącą niezwykle żywiołowo na postępują
cą sprzedaż, zachęcającą kupujących do 
większej aktywności i będącą w gotowości 
przez cały czas trwania aukcji oraz klien
tów, którzy w tym roku odwiedzili Janów. 
Dla niektórych wizyta w Polsce w sierpniu 
jest stałym punktem kalendarza od lat, 
wielu przybyło do Janowa w tym roku po 
raz pierwszy. Ale jak deklarują nie ostatni, 
bo to z czym się zetknęli przeszło ich wy
obrażenia.

I rozpoczęło się, 26 klaczy oferty Pride 
of Poland czekało, jak gwiazdy filmowe 

przed premierowym pokazem najnow
szej produkcji, niepewne reakcji odbior
ców. Aukcję otworzyła doskonała Belgica 
z Janowa Podlaskiego, zniewalająca uro
dą i żeńskością. Po trwającej kilka minut 
licytacji zmieniła właściciela i kraj. Poje- 
dzie do Wielkiej Brytanii zakupiona za 
sumę 410.000 euro przez stałą bywalczy- 
nię janowskiej aukcji panią Shirley Watts. 
Aukcja rozpoczęta tak mocnym akcentem 
nie mogła zakończyć się niepowodze
niem. Kiedy po Belgice na scenę wkro
czyła druga wielka bohaterka tegorocznej 
oferty - El Shagira z Michałowa, wszyscy 
spodziewali się „fajerwerków". Publicz
ność witała oklaskami każde przebicie 

ceny aż do fantastycznej kwoty 500.000 
euro, za którą ostatecznie została nabyta 
przez klienta ze Zjednoczonych Emira
tów Arabskich. Już po kilku sprzedanych 
koniach, jak co roku zresztą, można było 
zauważyć, że większość klientów przyje
chała po konkretne, wcześniej wybrane 
klacze, że spontaniczność licytacji to tylko 
pozory, a granice wydatków są jasno okre
ślone. Oczywiście zdarza się, że te granice 
są przesuwane zwłaszcza jeśli trafia się na 
zaciętego konkurenta. Trzecią cenę aukcji 
uzyskała, pochodząca również z Michało
wa, bardzo polska w wyrazie Ekspulsja, za 
którą zapłacono 400.000 euro. Z dużym 
zainteresowaniem spotkały się dwie ja-

Podlaski Sale stand the test of time all 
these years. First and foremost - the qual
ify of the horses, carefully selected over 
many months. It is them that have estab
lished the strength and attractiveness of 
the event. The atmosphere, totally unique, 
built by the wonderful public, reacting viv
idly to every bid mcrement encouraging 
the buyers to be more active and remain
ing focused throughout the entire sate. 
The clients that visited Janów podlaski this 
year. For some the August visit to Poland 
is a fixed date in their calendars, others 
came to Janów Podlaski for the first time. 
But as they sa^ it wouten’t be toek test 
because what toey saw greatly exceeded 
their expectations.

And then it began, 26 mares from the 
Pride of Poland Sale list waited anxiously, 
like movie stars before their premier show
ing, unsure of the reaction of the viewers. 
The auction started off with the superb 
Belgica from Janów Podlaski, disarming 
everyone with her beauty and femininity. 
After a several minute long bidding she 
changed country and owner. She will head 
to Great Britain, secured for 410.000 euro 
by a frequent guest of the Janów Sale, Mrs. 
Shirley Watts. An auction that began with 
such a strong accent had no other chance 
but to succeed. When Belgica was re
placed on the auction stage with the sec
ond Pride of Poland star, El Saghira from 
Michałów, everyone expected fireworks to 

explode. The public welcomed each bid 
increment wrth great app|ause, right up to 
the fantastic amount of 500.000 euro, for 
which toe mare was fina||y purchased by 
a cltent from toe United Arab Emirates. Af
ter severa| horses so|d it was obvious that 
toe majority of the chenfa came. |ike each 
year really, for horses that they had earlier 
carefully selected and toat the sp°ntaneity 
of the sale is illusory and that the buyers 
expenses have limits. Of course these lim
ita are sometimes pushed back, especia||y 
when a client encounters a stubborn . rival- 
The toil'd price of toe sa|e was achieved 
by another Michalow-bred mare. the very 
Polish in type Ekspulsja, for whom buy
ers paid 400.000 euro. Great interest was



 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

nowskie wychowanice: gniada, elegancka 
Pietra, która pojedzie do Wielkiej Brytanii, 
zakupiona za 95.000 euro i szalenie uro
dziwa, o fantastycznym rodowodzie Pala- 
tina, którą nabył hodowca z Polski za nie
bagatelną sumę 90.000 euro. Nie była to 
zresztą jedyna klacz zakupiona przez pol
skich hodowców. W kraju pozostanie rów
nież zamaszysta Poezja z Janowa Podla
skiego, za którą zapłacono 22.000 euro.

W sumie właścicieli nie zmieniło zale
dwie pięć z oferowanych klaczy, a wynik 
finansowy aukcji sięgnął kwoty niemal 
2.300.000 euro. W dzisiejszych trudnych 
czasach jest to niebywały rezultat.

Z pozytywnym odbiorem spotkała się 
również poniedziałkowa sprzedaż. Ci 
klienci, którzy zostali, wiedzieli na co cze
kają, a interesujące konie zostały wybra
ne i konsekwentnie wylicytowanie. Bez 
przypadkowości i błądzenia po bezdro
żach. Najwyższą cenę uzyskała solidna 
i typowa Spała, wyhodowana przed Bo
gusława Dąbrowskiego, za którą zapłaco
no 40.000 euro. Jak widać znalezienie się 
w odpowiednim towarzystwie jest często 
gwarancją sukcesu. I wbrew powszechnie 
krążącej opinii, nie zawsze umieszczenie 
konia w gronie wybrańców oferty Pride of 
Poland, jest gwarantem satysfakcji finan
sowej. Niezwykle ważne jest tło oraz na
stawienie nabywców. Drugą cenę uzyska
ła michałowska Pustynna Fiesta, wylicyto- 
wana przez hodowców ze Zjednoczonych 

also enjoyed by two Janów graduates: the 
elegant bay Pietra, purchased for 95.000 
euro to the UK and the beautiful, bearing 
a great pedigree Palatina, secured by a Pol
ish buyer for 90.000 euro. She was not the 
only mare bought by Polish breeders. An
other that changed owners but will remain 
on Polish soil is the robust Poezja, also from 
Janów Podlaski, who fetched 22.000 euro.

In total only five of the offered mares 
did not find buyers and the aggregate of 
the sale amounted to almost 2.300.000 
euro. In today’s difficult times it is quite an 
achievement.

The Monday sale also met with a good 
reception. Those clients that stayed a day 
longer knew what they were waiting for. In
teresting horses were carefully picked out 
of the Monday offer and bid on with great 
consistency. There were no chance ac
cidents. The highest price was achieved 
by the solid and typey Spała, bred by 
Bogusław Dąbrowski, at 40.000 euro. 
Sometimes the recipe for success is to find 
oneself among the right company. And. 
contrary to the common opinion, placing 
your horse on the Pride of Poland sale list 
does not automatically guarantee a finan
cial success. What’s extremely important 
are the right surroundings and the right 
attitude of the clients. The second price 
was fetched by Michalow's Pustynna Fies-
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Emiratów Arabskich za 23.000 euro. W su
mie właścicieli zmieniło 7 koni za bardzo 
przyzwoite pieniądze.

Janowskie święto konia arabskiego to 
oczywiście przede wszystkim impreza 
o charakterze hodowlanym ale i finanso
wym. łącząca pozornie elementy trudne 
do pogodzenia. Subtelne emocje związa
ne z postrzeganiem i odczuwaniem pięk
na z brutalną ekonomią. Ta wielowymia
rowość i wielowątkowość powoduje, że 
każdy odbiera ją w nieco odmienny spo
sób. Najtrudniej jest znaleźć równowagę 
między wrażliwością a powinnością, mię
dzy dobrymi chęciami, a tym co niezbęd
ne. Jakkolwiek nie próbowalibyśmy jej 
podsumować, zebrać pod jednym wspól
nym mianownikiem, prawdopodobnie tyle 
będzie ocen ilu obserwatorów. Jedni kry
tykują, drudzy chwalą. Jak co roku znaj
dują się tacy, którzy zmieniliby wszystko, 
optując za „krwawą rewolucją”. Z drugiej 
strony żadna inna aukcja na świecie nie 
zgromadziła takiego grona wiernych wiel
bicieli, cieszących się ze wspólnie osią
gniętych wyników, oczekujących trwałości 
i niezmienności obranego kierunku. Bo 
dla nich właśnie ta trwałość, niezmien
ność i trochę staroświecki klimat stanowią 
o wartości imprezy. Różne opinie, różne 
reakcje.....

I dobrze, bo oznacza to, że nie pozo
stawia ludzi obojętnymi. A najgorsza jest 
obojętność.

ta, won by breeders from the United Arab 
Emirates for 23.000 euro. In total 7 horses 
changed owners for very decent prices.

The Arabian horse gala at Janów Pod
laski is of course an event of a breeding 
nature, but also has a financial aspect to 
it. Combining the two elements is no easy 
task. Ethereal emotions of experiencing 
beauty battle it out with a brutal economy. 
The many faces and aspects of the event 
result in everyone seeing it in their own 
way. What’s hard is to find a balance be
tween a sense of sensitivity and a sense 
of duty, between good intentions and that 
what is necessary. However way we would 
want to sum up this event, there will prob
ably be as many opinions as there are ob
servers. Some criticize, others sing praise. 
Every year there are people who vote for 
a “bloody revolution". On the other hand 
no other auction in the world has gathered 
such a group of faithful supporters, happy 
for the overall success, expecting a stability 
and a constancy of the path that the event 
is currently on. Because to them this stabili
ty, permanence and a slightly old-fashioned 
climate attest to the value of the event. Dif
ferent opinions, different reactions...

But that’s good, because it means that 
the Pride of Poland does not leave anyone 
indifferent. And indifference is the worst 
thing in the world.

Pride of Poland’ 2013
lot Cena

price (€)
Klacz
marę

Rocznik 
born

Ojciec
sire

Matka
Dam

Właściciel
owner

1 410.000 Bélgica 2003 Gazal AI Shaqab Belladona SK Janów Podlaski

2 500.000 El Saghira 2007 Galba Emira SK Michałów

3 45.000 Eferada 2009 QR Marc Efuzja SK Janów Podlaski

4 50 000 Dama Kier 2004 Gazal AI Shaqab Demona SK Michałów

5 45000 Alegra 2008 Ganges Alena SK Janów Podlaski

6 400.000 Ekspulsja 2004 Gazal AI Shaqab Elandra SK Michałów

7 - Elatha 2008 Pegasus Eurita SO Białka

8 90 000 Palatina 2009 QR Marc Palmeta SK Janów Podlaski

9 - Daga 2004 Gazal AI Shaqab Dajana SK Michałów

10 25.000 Cerinola 2001 Ecaho Celna SK Janów Podlaski

11 - Garuda 2007 Galba Gotlandia SK Michałów

12 95.000 Pietra 2009 Eden C Pepina SK Janów Podlaski

13 65.000 Kraśnica 2009 QR Marc Kasjopea SK Michałów

14 20 000 Perlahaba 2010 AI Lahab Pernacja Fal borek Arabians

15 22.000 Poezja 2007 Enzo Pelota SK Janów Podlaski

16 21.000 Antaja 2004 Ekstern Abba SO Białka

17 45.000 Wagira 2008 Enzo Wkra SK Michałów

18 33.000 Eudora 2004 Piaff Euzetia SK Janów Podlaski

19 21.000 Figurantka 2004 Ekstern Firosetta Czepie Arabians

20 20 000 Zmowita 2008 Enzo Zmowa SK Michałów

21 18.000 Ostoja 2005 Ekstern Olita SK Janów Podlaski

22 67 000 Espinilla 2007 AI Maraam Espadrilla SK Michałów

23 33.000 Enaam 2006 Ekstern Elwira SK Janów Podlaski

24 35 000 Złota Orda 1999 Pesal Zagrobla SK Michałów

25 - Centuria 2010 Esparto Cyrolka SO Białka

26 Ananda 2004 Pesal Aneksja SK Janów Podlaski

27 12.000 Prosną 2004 Grafik Prudencja SK Michałów
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Opracowała: Monika Bugno-Poniewierska 
Samodzielna Pracownia Genomiki, 

Instytut Zootechniki PIB!
Mikromacierze do analiz genomicznych oraz 
płytka do sekwencjonowania następnej generacji 
(NGS) / Microarrays for genomie analysis and 
flowcell for Next Generation Seqencing Tłum./Transl: Monika Bugno-Poniewierska

G
enetyka jest obecnie naj
szybciej rozwijająca się dzie
dziną nauk biologicznych. 
Zastosowanie w badaniach 
najnowszych metod biolo
gii molekularnej , geeomiki, e p igenotyki, 

bioinformatyki i statystyki pozwoliło na zi
dentyfikowanie kluczowych genów zwią
zanych z procesami wzrostu i rozwoju, 
strukturą i funkcją poszczególnych tkanek 
i organów oraz defektami genetycznymi. 
Osiągnięcia w dziedzinie genetyki zwie
rząt a szczególnie genetyki molekularnej 
mają bezpośrednie zastosowanie w dia

gnostyce chorób genetycznych, głównie 
w opracowaniu testów diagnostycznych 
nosicielstwa chorób występujących ze 
znaczną częstością u poszczególnych ga
tunków i ras.

Oeecnie u ssaków znanych jest oko
ło 3500 różnych chorób genetycznych. 
Znaczna ich część jest wynikiem mutacji 
w obrębię wielu genów (mutacje wielo- 
genowe). Choroby te nie są przekazywa
ne na zasadzie prostego dziedziczenia 
mendlowskiego. Niejednokrotnie objawy 
tych chorób pojawiają się na skutek inte
rakcji z czynnikami środowiska i ujawniają 

się dopiero wówczas, gdy nasilenie tych 
czynników osiągnie pewną wartość pro
gową.

Drugim typem chorób genetycznych są 
choroby monogenowe, będące wynikiem 
mutacji w jednym tylko genie. Choroby 
monogenowe przekazywane są potom
stwu zgodnie z prawami Mendla. Mutacje 
te mogą mieć charakter dominujący bądź 
recesywny. W przypadku mutacji dominu
jącej, wystarczy obecność jednego zmu
towanego allelu w genotypie badanego 
osobnika aby wystąpiły zauważalne efekty 
fenotypowe (w tym przypadku objaw cho-
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roby)- Ujawnienie się mutacji recesywnej 
wymaga natomiast obecności dwóch ko
pii zmutowanego genu, odziedziczonych 
od obojga rodziców.

Najczęstsze choroby genetyczne wy
stępujące w rasie koni arabskich i koni 
urodzonych w wyniku krzyżowania koni 
arabskich z osobnikami innej rasy to:

- SCID (Severe Combined Immunode
ficiency), ciężki złożony niedobór odpor
ności Podłoże molekularne tej choroby to 
mutacja w genie kodującym podjednostkę 
katalityczną (DNA-PKcs) kinazy PK. Białko 
to jest zaangażowane w proces rekombi
nacji V (D) J na wczesnych etapach róż
nicowania limfocytów B produkujących 
przeciwciała oraz limfocytów T układu 
immunologicznego. Osobniki chore na 
SCID, ze względu na zaburzenia w dojrze
waniu limfocytów B i T, oraz wytwarzaniu 
interferonu gammma i immunoglobulin, są 
niezwykle podatne na infekcje. W konse
kwencji u źrebięcia pojawiają się różnego 
typu infekcje, jak np. infekcje wirusowe 
górnych dróg oddechowych oraz prze
wodu pokarmowego, efektem czego jest 
śmierć zwierzęcia w ciągu pierwszych kil
ku miesięcy życia;

- CA (Cerebellar Abiotrophy), jest neu
rologiczną chorobą genetyczną typu au- 
tosomalnego (nie jest sprzężona z płcią 
osobnika) dziedziczoną recesywnie. Pod
łoże molekularne defektu CA u koni czy
stej krwi arabskiej, to mutacja funkcjonal
na G na A w pozycji nukleotydu 13074277 
sekwencji chromosomu ECA2. Miejsce 

mutacji znajduje się w czwartym eksonie 
genu TOE1 i powoduje zmianę sekwencji 
kodowanego białka (substytucja Arg na 
His w 95 pozycji aminokwasowej).

Choroba rozwija się, gdy gruszkowate 
komórki móżdżku, zwane komórkami Pur- 
kinjego zaczynają zanikać. Komórki te od
grywają kluczową rolę w mózgu, uczest
nicząc w kontroli równowagi i koordynacji. 
Bez komórek Purkinjego, zwierzę traci po
czucie przestrzeni i odległości.

Źrebięta dotknięte CA wyglądają nor
malnie w momencie urodzenia. Objawy 
chorobowe pojawiają się około szóstego 
tygodnia życia (czasem dopiero w czwar
tym miesiącu). Choroba powoduje śmierć 
komórek Purkynjego w móżdżku źrebiąt, 
co prowadzi do stopniowo nasilających 
się zaburzeń równowagi i koordynacji 
ruchów. Objawy CA mają różne nasile
nie. Niektóre źrebaki wykazują bardzo 
zaostrzone objawy, w tym całkowity brak 
zdolności utrzymania równowagi, u in
nych występuje jedynie nadmierne drże
nia głowy. Niezależnie od stopnia nasile
nia objawów, źrebięta CA nigdy nie mogą 
być użytkowane pod siodłem ze względu 
na brak koordynacji motorycznej. Wyma
gają one również częstego leczenia, nie
raz bardzo ciężkich urazów, będących 
efektem przypadkowych zranień.

- OLWS (Overo lethal white syndrome) 
syndrom białych źrebiąt maści overo, obja
wiający się wrodzonym brakiem występo
wania śródściennych zwojów nerwowych 
w dystalnym odcinku jelita grubego, czego

Mikromacierze SNP Illumina BovineSNP50 
v2 w komorze hybrydyzacyjnej.

Mikromacierze SNP Illumina BovineSNP50 
v2, przygotowanie mikromacierzy do 
reakcji immunochemicznej.

Gnetic diseases of Arabian horses

what you need to know

G
enetics is currently the fast
est growing field of biologi
cal sciences. The use of 
the latest methods in the 
study of molecular biology, 
genomics, egigenetics , biginformat ics 

and statistics made it possible to identify 
the key genes involved in the processes 
of growth, development, structure and 
function of various tissues and organst 
and also genetic defects. Achievements 
'a the field of animal genetics and, in par
ticular molecular genetics, have dkect 
application in the diagnosis of genetic 
d^a^ mainly in the development of 
diagnostic testa of disnasns carried wfth 
^i^ficai^ frequency m Afferent species 
and breeds.

Currnnt|y, 3.500 different genetic dta- 
nasea are known in mammals. The vast 
Maj°rity of teem are the resun of muta

tions in several genes (polygenic muta
tions). These diseases are not transmitted 
in the way of a simple Mendelian inherit
ance. Sometimes symptoms of these dis
eases occur as a result of interaction with 
the environment and manifest themselves 
only when the severity of these factors 
reach a certain threshold value.

The second type of genetic diseases 
are monogenic diseases, resulting from 
a mutation in a single gene. Monogenic 
diseases are transmitted to the offspring 
in accordance with the laws of Mendel. 
These mutations can be either domi
nant or recessive. In the case of a domi
nant mutation, the presence of one mu
tant allele in the genotype of a subject is 
enough for the occurrence of noticeable 
phenotypic effects (in this case the symp
tom of a disease). Disclosure of a reces
sive mutation, by contrast, requires the

Mikmmacierze SNP |||umina BovineSNP50 
v2 w skanerze IHumma Hfôcan.
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efektem są zaburzenia funkcji i niedroż
ność jelita grubego. Molekularne podło
że choroby, to mutacja TC>AG, w trans- 
membranowej domenie białka receptora 
endoteliny (gen EDNRB). Receptor ten 
jest niezbędny dla prawidłowego roz
woju zarodka i migracji komórek barw
nikowych skóry (melanocytów). Chore 
źrebięta rodzą się z niebieskimi oczami 
a ich umaszczenie jest całkowicie lub 
prawie całkowicie białe, stąd nazwa jed
nostki chorobowej. Choroba objawia się 
brakiem zwojów nerwowych w jelitach 
(aganglionozą), co z kolei prowadzi do 
niedrożności jelit i kolek. Ze względu na 
niedrożność dolnego odcinka przewodu 
pokarmowego, z reguły zgon następu
je w ciągu dwóch pierwszych dób życia 
zwierzęcia.

LFS (Lavender Foal Syndrome) letalny 
syndrom źrebiąt maści lavender. Wystę
puje głównie u kom rasy arabskiej. Zdia- 
gnozowane przypadki pochodzą głównie 
z egipskiej populacji koni arabskich, od
notowane również w australijskiej i ame
rykańskiej populacji. Podłoże molekular
ne LFS - to mutacja funkcjonalna w genie 
miozyny V (MYO5A). Źrebięta obarczone 
LFS posiadają charakterystyczną maść 
opisywaną jako: srebrna, matowa lawen
da, blada, matowa różowo-szara lub ja
sno kasztanowa. Efektem tej choroby są 
zaburzenia neurologiczne, napady sztyw
nienia kończyn, przeprost głowy, szyi 
i kręgosłupa (opisthotonus), oczopląs. 
Wszystkie dotknięte chorobą źrebięta 
są z konieczności poddawane eutanazji 
w ciągu kilku dni po urodzeniu.

Wszystkie wymienione powyżej choro
by, dziedziczą się w sposób autosomalny 
recesywny. Oznacza to, że do wystąpienia 
objawów chorobowych dochodzi u koni, 
który wadliwy gen odziedziczyły od oboj
ga rodziców, będących nosicielami. Nosi
ciele mutacji genetycznej wprawdzie nie 
chorują, ale prawdopodobieństwo prze
kazania defektu genetycznego potomstwu 
wynosi 50% (rys 1.).

1:1

Natomiast prawdopodobieństwo, że 
potomstwo dwóch nosicieli mutacji będzie 
chore, wynosi 25%, 50% to prawdopodo
bieństwo przekazania mutacji (nosiciele 
wadliwego genu), a tylko 25% to prawdo
podobieństwo urodzenia zdrowego żreba-

ka, nie będącego równocześnie nosicie- 
lem mutacji (rys. 2.).
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Współczesna nauka dysponuje narzę
dziami diagnostycznymi pozwalającymi 
na precyzyjną identyfikację mutacji ge
netycznych. Najlepszym materiałem do 
badań DNA jest próbka krwi pobrana na 
EDTA, ale nadaje się również nasienie, wy
maz z błony śluzowej oraz włosy z cebul
kami. Analizę DNA w celu wykrycia/wyeli- 
minowania można przeprowadzić w każ
dym wieku zwierzęcia, a jego wynik jest 
niezmienny przez całe życie.

Ceny testów na nosicielstwo chorób ge
netycznych kształtują się na ogół na pozio
mie kilkudziesięciu USD. I tak test na nosi-

presence of two copies of the mutated 
gene inherited from both parents.

The most common genetic diseases 
that occur in the breed of Arabian horses 
and horses born by crossing Arabian hors
es with individuals of another race are:

- SCID, severe combined immunode
ficiency. Molecular basis of this disease 
is the mutation in the gene encoding the 
catalytic subunit (DNA-PKcs) PK. This 
protein is involved in the recombination 
process of V (D) J in the early stages of B- 
lymphocytes differentiation that produce 
antibodies and T-lymphocytes of the im
mune system. Individuals suffering from 
SCID, due to disturbances in the matu
ration of B and T lymphocytes, and the 
production of interferon gamma and im
munoglobulin, are extremely susceptible 
to infections. Consequently foals suffer 
from various infections such as viral in
fections of the upper respiratory tract as 
well as the gastrointestinal tract, the effect 
of which is death of the animal within the 
first few months of life;

- CA (Cerebellar Abiotrophy) is a neu
rological genetic disorder of an autoso
mal type (not sex-linked of the subject) 
that is inherited recessively. The medium 
molecular CA defect within purebred Ara-

bian horses is a functional G to A muta
tion at nucleotide position 13074277 of 
the ECA2 chromosome sequence. Muta
tion site is located in the fourth exon of 
the TOE1 gene and results in a sequence 

change of the encoded protein (Arg to His 
substitution at amino acid position 95).

The disease develops when piriform 
cells in cerebellum called Purkinje cells 
begin to fade. These cells play a key 
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cieistwo CA kosztuje 40 USD a wyniki testu 
przedstawiane są w następujący sposób:

gJPJ Osobnik chory: koń posiada 2 
kOpie zmutowanego genu zwią
zanego z wystąpieniem choroby 
CA i będzie wykazywał objawy tej 
choroby

py Nosiciel: koń posiada 1 kopię 
zmutowanego genu związanego
z wystąpieniem choroby CA, jest 
heterozygotą pod względem tej 
mutacji i nie wykazuje objawów
choroby. Osobnik ten może prze
kazać wadliwy gen 50% swoich
potomków.

N/N Prawidłowy: koń nie posiada 
zmutowanego genu związane
go z CA, wynik testu negatywny, 
osobnik i jego potomstwo będzie 
zdrowe

Korzyścią z przeprowadzenia badań na 
nosicielstwo defektu genetycznego jest 
przede wszystkim wyodrębnienie spośród 
zwierząt nie wykazujących objawów cho
robowych, nosicieli mutacji (czyli mogą
cych przekazać defekt 50% potomstwa). 
Umożliwia to odpowiedni dobór do koja
rzeń, tak aby uniknąć wyboru na obojga 
rodziców nosicieli mutacji. Świadomość 
przekazania mutacji umożliwia z kolei kon
trolę potomstwa i ewentualnego później
szego postępowania hodowlanego.

W dobie inseminacji istnieje duże ryzyko 
szybkiego rozprzestrzenienia się mutacji

w populacji. Hodowcy na całym świecie 
dobrowolnie badają swoje konie w kie
runku nosicielstwa CA i SCID. Do chwili 
obecnej w Polsce nie ma obowiązku bada
nia koni na nosicielstwo mutacji genetycz
nych. Niektóre kraje wprowadziły obowiąz
kowe testy w kierunku CA czy SCID (np. 
Niemiecki Związek Hodowców Koni Arab
skich od 2010 roku), włącznie z wpisa
niem tych informacji do paszportu. Postę
powanie takie z jednej strony jest bardzo 
korzystne, ponieważ przy zakupie konia, 
czy tez nasienia hodowca zna potencjal
ne ryzyko wprowadzenia mutacji do swojej 
populacji. Z drugiej jednak strony istnieje 

Skanowanie mikromacierzy SNP. Na ekranie monitora widać dwa kanały 
skanowania: czerwony i zielony odpowiadający innym allelom SNP.

obawa, że osobniki będące nosicielami 
mutacji, pomimo ich potencjału hodow
lanego, poprzez „napiętnowanie" będą 
eliminowane z hodowli a w konsekwencji 
osłabiona zostanie pula genetyczna rasy. 
W tym przypadku konieczna jest szeroko 
pojęta akcja informacyjna, która pomoże 
hodowcom koni zrozumieć ryzyko i zagro
żenie pojawieniem się choroby, nawet po 
kilku latach „utajenia" jej w populacji.

Ponadto niezaprzeczalnym jest fakt, iż 
uzyskanie informacji o nosicielstwie defek
tu genetycznego, umożliwia hodowcom 
prowadzenie odpowiedzialnej polityki ho
dowlanej.

role in the brain, taking part in the con
trol of balance and coordination. Without 
Purkinje cells, the animal loses its sense 
of space and distance.

CA affected foals appear normal at 
birth. Symptoms appear in animals of 
approximately six weeks of age (yet 
sometimes this does not happen until 
the fourth month). The disease causes 
death of Purkinje cells in the cerebellum 
of foals, which leads to a progressively 
amplified imbalances and motor incoor
dination. Symptoms of CA have different 
severity. Some foals have very stringent 
symptoms, including a total lack of ability 
to maintain balance, in other cases only 
excessive shaking of the head occurs. 
Regardless of the severity of symptoms, 
CA foals can never be used under sad
dle due to the lack of motor coordination. 
They also require frequent treatment, 
sometimes of very severe injuries result
ing from accidental injuries.

- OLWS - syndrome of white foals of 
overo equine coat color, revealing the 
presence of congenital absence of gan
glion intramurla in the distal colon, re
sulting in dysfunction and obstruction of 
the colon. The molecular mechanism of 
this disease is the TC> AG mutation in 

a transmembrane domain of endothelin 
protein receptor (EDNRB gene). This re
ceptor is essential for normal embryonic 
development and migration of skin pig
ment cells (melanocytes). Diseased foals 
are born with blue eyes and their coat is 
completely or almost completely white, 
hence the name of the disease. The dis
ease is manifested by the absence of en
teric ganglia (aganglioza), which in turn 
leads to intestinal obstruction and colic. 
Due to the obstruction of the lower gas
trointestinal tract, death of an animal usu
ally occurs within the first two nights.

LFS - lethal syndrome of foals of laven
der equine coat color. It occurs mainly in 
horses of the Arabian breed. Diagnosed 
cases are mainly from the Egyptian popu
lation of Arabian horses, also reported in 
the Australian and American populations. 
Molecular basis of LFS - a functional mu
tation in the myosin V gene (MYO5A). 
Foals affected by LFS have a characteris
tic equine coat color described as: silver, 
matte lavender, pale, dull pinkish-gray 
or pale chestnut. The result of this dis
ease are neurological disorders, seizure 
stiffness of limbs, hyperextension of the 
head, neck and spine (opisthotonus), and 
nystagmus. All affected foals are inevita

bly euthanized within a few days after 
birth.

All of the above mentioned diseases 
are inherited in an autosomal recessive 
manner. This means that the onset of dis
ease occurs in horses that inherit the de
fective gene from both parents who are 
carriers. Carriers of genetic mutations, 
although not sick, have a 50% probabil
ity of transmitting a genetic defect to their 
offspring (Figure 1).

However, the probability that the proge
ny of two carriers of the mutation would be 
sick is 25%; 50% is the probability of trans
mission of mutations (carriers of the defec
tive gene) and only 25% is the chance of 
having a healthy foal that is not simultane
ously a carrier of the mutation (Figure 2).

Modern science utilizes diagnostic 
tools that allow for precise identifica
tion of genetic mutations. The best ma
terial for DNA testing is a blood sample 
collected on EDTA, but seed, mucosal 
swabs and hair with the roots are also 
suitable. DNA analysis in order to detect/ 
elimination can be performed at any age 
of an animal and the result is unchanged 
throughout its whole life.



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

SŁOWNICZEK
Genumik - dziedzina genetyki mo

lekularnej, która zajmuje się odczytywa
niem sekwencji genomów organizmów 
(sekwencjonowanie) i poznawaniem 
sekwencji nukleotydów konkretnych ge
nów. Bada również zależności pomiędzy 
strukturą genu a jego biologiczną funk
cją w organizmie.

mosomach. Każdy gen występuje w po
staci pary alleli. Podczas procesu mejozy 
każda komórka rozrodcza (gameta) otrzy
muje tylko po jednym zestawie chromo
somów (n) i jednym allelu z każdej pary.

OB- 
netyce, sposób dziedziczenia, w którym

Choroby monogenowe (jednoge-
nowe) - choroby, do których powstania

Epigenety badanie mechani
zmów związanych z rozwojem, polega-

przyczynia się uszkodzenie pojedyncze
go genu lub pojedynczego allelu genu.

mórkową odpowiedź odpornościową.

cecha dziedziczona ujawnia się tylko 
w układzie homozygotycznym, co ozna
cza, że obydwa allele genu muszą ko
dować daną cechę.

lutacja funkcjonaln

jących na powstaniu cech dziedziczo
nych przez komórki potomne, które nie 
są związane z mutacjami w DNA.

• * Jtacja dominując -- mutacja, któ-
rej obecność tylko jednej kopii zmuto-
wanego genu wystarczy, aby w organi
zmie pojawił się efekt tej mutacji.

kwencji aminokwasów w białku. Najczę
ściej powoduje także zmiany w aktyw
ności danego białka, które prowadzą do 
określonego efektu fenotypowego.

- podstawowa jednostka dzie
dziczenia, zlokalizowana w chromo
somach, decydująca o przekazywaniu 
cech potomstwu. Stanowi ciąg nukle
otydów kodujących pojedyncze białko 
lub cząsteczkę RNA.

- mutacja, któ
rej efekt -maskowany jest
przez allel dominujący. Ujawnia się ona 
tylko w układzie homozygotycznym, co 
oznacza, że obydwa allele genu muszą 
kodować daną cechę.

Nukleotydy organiczne związki
chemiczne z grupy estrów fosforano-
wych, podstawowe składniki struktural
ne kwasów nukleinowych (DNA i RNA).

Sekwencja DM jest to kolejność

Choroby genetyczne
nukleotydów w cząsteczce DNA.

rób wywołana mutacjami w obrębie genu 
lub genów, mających znaczenie dla pra
widłowej budowy i czynności organizmu.

Dziedziczenie menaiowsk ictete, 
dziczenie chromosomowe) - proste dzie
dziczenie genów znajdujących się w chro-

- komórki układu od
pornościowego odpowiedzialne za hu- 
moralną odpowiedź odpornościową, 
czyli wytwarzanie przeciwciał.

komórki układu od
pornościowego odpowiedzialne za ko-

- kodująca część cząsteczki 
DNA, ulegając transkrypcji pojawia się 
w dojrzałej cząsteczce RNA. Może ko
dować element białkowy.

- przepisywanie infor
macji genetycznej z DNA na RNA.

Prices of tests for carriers of the genet
ic diseases are generally at the level of 
tens of USD. Thus, a test for carriers of 
CA costs 40 USD and the test results are 
presented in the following way: 

CA/CA

N/CA

N/N

The subject is sick: the horse has
two copies of the mutated gene
associated with the onset of the
CA disease and it will show signs 
of the disease.

Carrier: the horse has one copy 
of the mutated gene associated 
with the occurrence of CA dise
ase; it is heterozygous for this 
mutation and shows no signs of 
disease. This individual may pass 
the defective gene to 50% of its 
descendants.

Valid: the horse does not have the
mutated gene associated with the 
CA disease; the result of the test 
is negative and the individual and 
his offspring will be healthy.

The advantage of testing for carriers 
of genetic defects is primarily a separa
tion of animals showing no symptoms of 
the disease and mutation carriers (i.e., 
a defect that could pass to 50% of the off
spring). This allows the appropriate selec

tion of mating animals, in order to avoid 
selection for both parents which are mu
tation carriers. Awareness of the mutation 
transfer can in turn lead to offspring con
trol and any subsequent breeding proce
dures.

In the time of insemination, there is 
a high risk of rapid spread of the muta
tions in the population. Breeders around 
the world voluntarily test their horses for 
being carriers of CA and SCID. To date, 
in Poland there is no obligation to test 
horses as of being carriers of genetic mu
tations. Some countries have introduced 
mandatory test
ing for CA or SCID 
(e.g. German Ara
bian Horse Breeders 
Association since 
2010) including en
tering the informa
tion to the pass
ports of animals. 
Such actions on one 
hand is very benefi
cial because when 
a horse or its seed is 
bought, the breeder 
knows the poten
tial risk of introduc
ing mutations into 
his own population. 
On the other hand, 

there is a concern that individuals who 
carry the mutation, despite their breeding 
potential, through this „stigma", will be 
eliminated from the breeding and conse
quently the genetic pool of the breed will 
be weakened. In this case a wide informa
tion campaign is essential to help horse 
breeders understand the risks and the 
hazards of the outbreak, even after sev
eral years of „latency" in the population.

In addition, it is an undeniable fact that 
obtaining information about genetically 
defective carriers can lead to establishing 
responsible breeding policies.
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Zapraszamy do 
współpracy!

Prowadzimy 
działalność w zakresie:

- hodowli koni czystej krwi 
arabskiej i angloarabskiej

- usług rozrodu koni: krycie 
naturalne, sztuczna 
inseminacja nasieniem 
świeżym, chłodzonym, 
mrożonym

- leczenia niepłodności u koni
- organizacji terenowych 

punktów kopulacyjnych
- sprzedaży koni: 

hodowlanych, wyścigowych, 
sportowych i rekreacyjnych

- pensjonatu dla koni

POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW

KONI ARABSKICH A
POLISH ARABIAN HORSE BREEDERS SOCIETY

DORADZTWO, OCENA, KONSULTACJA 
^DOKUMENTACJA HODOWLANA 

ORGANIZACJA POKAZÓW, 
SEMINARIÓW I SZKOLEŃ

_____

I BREEDING, EVALUATION & CONSULTATION

I DOCUMENTATION I
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SHOWS, SEMINARS & CLINICS '



 

 

 
 

Emandoria - Czempionka Klaczy 
Starszych - pierwszy krok do 
„trójkorony” / Senior Champion Marę 
- first step to „triplecrown”

Autor: Jerzy George Zbyszewski 
Tlum./transl.: Joanna Krawczyk 
Zdjęcia/ Photos: Sylwia Iłenda

*

Aachen
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Polsko hodowla ma sig
iedyś Izabella Zawadzka nazwa
la All Nations Cup w Aachen sa
lonem Europy. No i miała rację. 
Pokaz ten jest moim zdaniem 
jednym z najważniejszych i naj

lepszych w Europie, a może i na świecie. 
Spotykają się tu me tylko najlepsze konie 
lecz również widzi się “who is who" w biz
nesie koni arabskich. Hodowcy, trenerzy, 
agenci, miłośnicy i obserwatorzy wszy
scy gnają w końcu września do uroczego, 
o wspaniałej historii - Aachen (Akwizgra
nu) by patrzeć, komentować, krytykować, 
zachwycać się i... przewidywać przy
szłość. Wygrać Aachen oznacza bowiem 
szansę na wygranie Czempionatu Świata 
w Paryżu. Nie jest łatwo zakwalifikować się 
do Top Five na tym prestiżowym pokazie, 
dlatego tez czy ktoś jest drugi czy piąty 
w klasie należy to uznać za sukces. Tym 
bardziej, że konie w pierwszej piątce dzie
lą zwykle ułamki punktów. Dlatego też do
bór sędziów jest niezwykle ważny. W tym 
roku organizatorzy sięgnęli po kompletnie 
nową metodę wyboru sędziów. Na pokaz 
zaproszono ich aż dziesięciu. Przed każ
dą klasą na ekranie pojawiało się coś co 
przypominało maszynę hazardową z Las 
Vegas. Szybko pokazywały się nazwiska

A
t one time Izabella Zawadzka 
dubbed the All Nations Cup 
as the Grand Saloon of Eu
rope. And she was right. This 
show is in my opinion one of 
the most significant and best in Europe, 

perhaps even in the world. It is not just 
a gathering of the best horses, but also 
a "who’s who" in the Arabian industry. 
Breeders, trainers, agents, supporters and 
followers - at the end of September all 
of them journey to the charming, historic 
town of Aachen to watch, comment, critici
ze, admire and... tell the future. A victory in 
Aachen translates to a chance at winning 
the World Championships in Paris. It is not 
easy to make it into the class Top Five, 
therefore a second place or even a fifth is 
something to call home about. The more 
so as the scores of the horses in the top 
five usually differ by fractions of a point. 
For that reason the selection of judges is 
extremely important. This year the organi
zers decided on a completely new method 

sędziów, po to by nagle "kołowrotek" za
trzymał się i "wyskoczyło" nazwisko wy
branego sędziego. Tak więc absolutna lo
teria. Każdą klasę sędziowało 5 sędziów. 
Ta nowa metoda była zarówno chwalona 
jak i krytykowana. Niektórzy sędziowie 
wychodzili na ring prawie do każdej klasy, 
a inny niemalże w ogóle.

Chyba już staje się tradycją w świato
wych pokazach koni arabskich, ze wszę
dzie dominują konie właścicieli z Bliskiego 
Wschodu i wyczynem jest "pobicie szej
ków". Konie polskiej hodowli są jednymi 
z nielicznych, które taką walkę nie tylko 
mogą nawiązać ale i wygrać. W tym roku 
wśród klaczy starszych triumfowała mi- 
chałowska Emandoria {Gazal Al Shaqab 
(QA) - Emanda po Ecaho). Dwudziestki 
za typ, głowę i szyję potwierdziły niepraw
dopodobnie wysoką klasę tej utytułowanej 
klaczy. Klacz pochodzi i jest własnością 
stadniny w Michałowie, lecz... dzierżawio
na jest do stadniny będącej własnością 
szejka z Ajmanu. Tak więc niby zwycię
stwo polskie ale hymn grany złotej meda
listce zabrzmiał bliskowschodnio. Druga 
w tej klasie była również michałowska, 
i nie w dzierżawie, Pistoria {Gazal Al Sha- 
qab (QA) - Palmira po Monogramm (US)), 

of choosing judges. Ten of them were invi
ted to the show. Prior to each class a Las 
Vegas “wheel of fortune" appeared on the 
large screen, containing the name of each 
judge. It turned and turned until it finally 
stopped and spit out a name. So the se
lection of the jury was a complete lottery. 
Each class was judged by 5 judges. This 
new method was both praised and critici
zed. Some judges stepped out onto the 
arena with almost each class and others 
almost never.

It seems that world Arabian horse shows 
have now traditionally been dominated by 
equines property of Middle Eastern own
ers and the challenge that everyone faces 
is to “beat the sheikhs". Polish bred hors
es are one of the few that not only have 
a chance at competing at the same level, 
but also at winning with them. Triumphant 
among the senior mares this year was 
Michalow’s Emandoria (Gazal Al Shaqab 
(QA) - Emanda by Ecaho). Top marks for 
type, as well as for head and neck con-



 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

a trzecia sprzedana do Anglii ale hodowli 
Stadniny Koni w Janowie, klasycznie żeń
ska, w przepięknym typie, siwa Etnologia 
(Gazal Al Shaqab {QA} -Etalanta po Euro
pejczyk). Wszystkie wspomniane klacze 
są po ogierze Gazal Al Shaqab (QA) (Ana- 
za El Farid (US) - Kajora (US) po Kaborr 
(US)). W czempionacie Etnologia wyprze
dziła Pistorię i zdobyła srebrny medal - był 
to zdecydowanie jej dzień.

Podobnie stało się w Czempionacie 
Klaczy Młodszych. Po zawziętej rywaliza
cji wybór sędziów padl na białecką Perfin- 
kę (Esparto - Perfirka po Gazal Al Shaqab 
(QA)). Pokonałaona bardzo urodziwą, spro
wadzaną z Argentyny do stadniny Shirley 
Watts w Anglii, siwą Alfabia Akiabara (AR) 
(ZT Marwteyn (AR) od ZT Ludbectra (AR) 
po Ludin El Jamasl (BR)). Perfinka dzier
żawiona jest przez Al Muawd Stud z Arabii 
Saudyjskiej, więc znowu obyło się bez pol
skiego hymnu. Zarówno stadniny państwo

we, jak i hodowcy prywatni przywieźli z Pol
ski najlepsze swoje konie. Wygrać było bar
dzo trudno ale jedno można stwierdzić bez 
najmniejszej wątpliwości, konie z Polski 
dostały najlepsze oceny za ruch. "Fruwają
ce” klacze z 4 lub 3 dwudziestkami za ruch 
to: Etnologia, Pistoria, michałowska Norma 
(Gazal Al Shaqab (QA) - Nina po Mono
gramm (US) i janowskie Altamira (Ekstern - 
Altona po Eukaliptus), Pernila (Gazal Al Sha- 
qab (QA) - Pepesza po Eukaliptus) i Pinta 
(Ekstern - Pilar po Fawor). Poza tym micha
łowska Emira (Laheeb (IL) - Embra po Mo
nogramm (US)) (również w dzierżawie, po
dobnie jak Emandoria, przez Ajman Stud) 
wygrała klasę, dwulatka El Siena (HDB Sihr 
Ibn Massai (DE) - El Aria po Ararat), hodowli 
i własności Z.RH. „Strusinianka”, była dru
ga w swojej klasie, podobnie jak Zigi Zana 
(QR Marc (US) - Zagrobla po Monogramm 
(US)) w klasie klaczy 4-6-letnich, która nie
stety, z powodu kontuzji, nie wzięła udziału 

w rozgrywce czempionatowej w niedzielę. 
Do czempionatu roczniaczek zakwalifiko
wała się janowska Patria (Eden C (US) - 
Palmeta po Ecaho) i nawet jeden z sędziów 
typował ją na brązową medalistkę. Dosko
nale wypadły polskie ogiery, janowski syn 
Palmety, Palatino po Pesal nie tylko wygrał 
(przed michałowskim Kabsztadem (Poga
nin - Kwestura po Monogramm (US)) klasę 
ogierów 7-10-letnich ale w finałach sięgnął 
po brązowy medal za - kolejny raz bijącymi 
się o złoto - takimi sławami jak ABHA Qatar 
(po Marwan AI Shaqab) i Shanghai EA (po 
WH Justice). W klasie ogierów powyżej 12 
lat triumfował michałowski Esparto (Ekstern 
- Ekspozycja po Eukaliptus), moim zda
niem, jeden z najlepiej zapowiadających 
się reproduktorów w Polsce.

Drugi w klasie z notą zaledwie o 0,3 pkt. 
gorszą był janowski „wyjadacz" pokazo
wy Poganin (Laheeb (IL) - Pohulanka po 
Pepton).

ffi Alfabia Akiabara - Wiceczempionka 
Klaczy Młodszych I Reserve Junior 
Champion Mare /drugi Srebrny Medal 
dla Halsdon Arabians I second Silver 
Medal for Halsdon Arabians

S Etnologia - Wiceczempionka Klaczy 
Starszych/Reserve Senior Champion 
Marę - w barwach Halsdon Arabians 
w pięknym stylu zapracowała na Puchar 
Hodowców dla Polski / representing the 
colours of Halsdon Arabians in beautiful 
style has contributed to the Breeders 
Nations Cup for Poland

firmed the incredible quality of this highly 
decorated mare. Emandoria comes from 
and is owned by Michałów Stud, but... is 
leased by a stud of an Ajman sheikh. So 
the victory was Polish, but the national an
them played was Middle Eastern. Second 
in this class was another Michałów mare, 
this time not on lease, Pistoria (Gazal Al 
Shaqab (QA) - Palmira by Monogramm 
(US)), while third - the Janów-bred but 
sold to the UK, Etnologia (Gazal Al Shaqab 
(QA) - Etalanta by Europejczyk) - classi
cally feminine, in a beautiful type. All of the 
mentioned mares are by Gazal Al Shaqab 
(QA) (Anaza El Farid (US) - Kajora (US) 
by Kaborr (US)). In the finals Etnologia 
brushed past Pistoria and claimed the sil
ver medal - it was definitely her day. 

A similar thing took place in the junior 
mares' championships. After a fierce com
petition the judges chose the Bialka-bred 
Perfinka (Esparto - Perfirka by Gazal Al 
Shaqab (QA)). She bested the very beauti
ful Argentinean import of Shirley Watts, the 
grey Alfabia Akiabara (AR) (ZT Marwteyn 
(AR) - ZT Ludbectra (AR) by Ludin El Jamal 
(BR)). Perfinka is leased by Al Muawd Stud

from Saudi Arabia, so again there was no 
Polish anthem to be heard. Both the state 
studs and private breeders brought their 
best horses from Poland. It was very diffi
cult to win, but one thing's for sure - hors
es from Poland received the best marks for 
movement. The “flying" mares with 4 or 3 
top marks for movement included: Etnolo- 

gia, Pistoria, Michałów’s Norma (Gazal Al 
Shaqab (QA) - Nina by Monogramm (US)) 
and Janow's Altamira (Ekstern - Altona by 
Eukaliptus), Pernila (Gazal AI Shaqab (QA) 
- Pepesza by Eukaliptus), as well as Pinta 
(Ekstern - Pilar by Fawor). Furthermore 
Michałów's Emira (Laheeb (IL) - Embra 
by Monogramm (US)) (just like Emandoria,
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Starszych / Senior Champion Stallion |

stwo jest znowu kryte “modnymi" ogierami, 
no i wyniki są raczej jaskrawo widoczne. 
A sędziwie nie bardzo sobie radzą z oceną 
wad pokrojowych. Jeśli sędziując, oscyluje 
się w ocenie nóg pomiędzy 14 a 16 to „jest 
się zawsze blisko średniej". Za sensacje 
i wydarzenie uważa się np. 13 lub 17 pkt. za 
nogi. Niestety bardzo małe grono obserwa
torów przyznaje - "ten to potrafi sędziować, 
zna się". Większość, niestety, rzuca komen
tarze typu „ale się wychylił" lub „to jakiś wa
riat". Nie zmienimy nic nie zmieniając nas 
samych. Prawda znana od pokoleń ale jak 
zwykle łatwiej powiedzieć niż uczynić.

Wracając do tegorocznego pokazu 
w Aachen, należy przyznać, ze nadal pa
nuje wszechmocna dominacja krwi Gaza/a 
A/ Shaqab, wzmacniana osiągnięciami po
tomstwa jego syna Marwana Al Shaqab jak 
i jego synów. To już dynastia!

Przy globalnej tendencji patrzenia na 
konia arabskiego przez pryzmat głowy 
i arabskiej urody, zatracamy w hodowli 
wiele wartościowych cech. Nie mówię na
wet o poprawnej budowie kończyn, śmiem 
przypuszczać, że wielu sędziów “nowej 
generacji" me bardzo się nawet orientuje 
jak powinny wyglądać “dobre nogi". Gdy 
czasami rozmawiam na temat usytuowania 
stawów skokowych, podkrojów pod na- 
piąstkiem... młodzi patrzą na mnie jak na 
dinozaura. Oczywiście, te coraz powszech
niej spotykane wady są wynikiem zacie
śniania się puli genetycznej w rasie arab
skiej. Ogiery "modne" czyli urodziwe kryją 
większość najlepszych klaczy. Ich potom- 

Palatino - II Wiceczempion Ogierów Starszych 
/ 2nd Reserve Senior Champion Stallion

Po raz kolejny polska ekipa z Pucharem 
Hodowców / again Breeders Nations Cup
for Poland



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kilka lat temu byłem świadkiem gdy 
w Czempionacie Klaczy Starszych pięć 
pierwszych miejsc zajęły klacze po feno
menalnym ogierze Monogramm. Sądzi
łem wtedy, że już nigdy czegoś podob
nego nie zobaczę, a tu w tym roku Top 
Five w tymże Czempionacie Klaczy Star

szych... to pięć, polskiej hodowli, córek 
ogiera Gazal Al Shaqab. Coś takiego zda
rza się niezmiernie rzadko i powtarzam 
znajomym i tym co zostali w domu, "taki 
widok wart jest podróży do Aachen".

Z kronikarskiego obowiązku należy 
jeszcze dodać, ze Puchar Narodów zdo

była Belgia (przede wszystkim z racji za
rejestrowanych tam koni szejków), nato
miast Puchar Hodowców po raz czwar
ty (po sukcesach w latach 2001, 2007 
i 2010) zdobyła Polska! Polski hymn za
brzmią! w Aachen.

also leased by Ajman Stud) won her class, 
the two year old El Siena (HDB Sihr Ibn 
Massai (DE) - El Aria by Ararat), bred and 
owned by ZPH Strusinianka was second 
in class, just like Zigi Zana (QR Marc (US) 
- Zagrobla by Monogramm (US)) in the 4-6 
year old mares’ class, who unfortunately 
did not compete in the finals on Sunday 
due to the lameness.

Having qualified for the yearling fillies’ 
championships was Janow’s Patria (Eden 
C (US) - Palmeta by Ecaho), with one 
of the judges even choosing her as the 
bronze medalist. Fine performances were 
delivered by Polish stallions: the Janow- 
bred son of Palmeta, Palatino by Pesal, 
not only won (before Michalow’s Kabsz- 
tad (Poganin - Kwestura by Monogramm 
(US)) the 7-10 year old stallions class, but 
also claimed the bronze medal in the fi
nals - once again competing for the gold 
among such fames as Abha Qatar (by 
Marwan Al Shaqab) and Shanghai E.A. (by 
WH Justice). Triumphant in the 12 year 
old and above stallions’ was Michalow’s 
Esparto (Ekstern - Ekspozycja by Euka- 
liptus), one of the most promising sires 
in Poland in my opinion. Second in class 
by just 0,3 points less was Janow’s "old 

show dog", Poganin (Laheeb (IL) - Pohu
lanka by Pepton).

With the global tendency of looking at an 
Arabian horse by means of his head shape 
and beauty we are losing many valuable 
traits in breeding. I’m not even talking 
about proper legs - I'll even go as far as 
to say that many judges of the "new gen
eration" are not aware of how good legs 
actually look like. When I sometimes speak 
about the positioning of hocks, the profile 
under the knee... young people look at 
me as though I was a dinosaur. Of course 
these more and more often found flaws 
are the result of the narrowing of the ge
netic pool in the Arabian breed. "Trendy" 
stallions, the handsome ones, are bred to 
the greatest number of mares. Their get is 
again bred to "trendy stallions" and the re
sults are clear as day. And the judges have 
problems when dealing with conformation 
flaws. When judging, if you give marks be
tween 14-16, then you are always close to 
the average. Marks in the shape of 13 or 17 
are considered a sensation. Unfortunately, 
only a small group of observers will say 
“this guy knows how to judge, he’s an ex
pert". The majority will say “what a weirdo, 
he stepped out of line". We will not change 

anything without changing ourselves. This 
truth has been known for generations, but 
it is easier said than done.

But back to this year’s show in Aachen 
we must acknowledge that the mighty 
dominance of Gazal Al Shaqab blood is 
still going strong, strengthened by the 
achievements of the get of his son Marwan 
Al Shaqab and his sons. It’s a real dynasty1

Several years ago I had the chance 
to witness the senior mares' champion
ships with the top five spots occupied by 
mares by the phenomenal Monogramm 
I thought at the time that I would never see 
anything like it again, but this year the top 
five places in the same championships 
were taken by... five Polish-bred daughters 
of Gazal Al Shaqab. Such a thing rarely 
happens and I always tell my friends and 
those that stayed at home: “such a sight is 
worth a trip to Aachen".

Fulfilling my journalist duties I must 
add that the Nations Cup was claimed 
by Belgium (mainly due to the fact that 
the sheikhs’ horses are registered there), 
whereas the Breeders Cup for the fourth 
time (previously in 2001, 2007 and 2010) 
went to Poland! And so the Polish anthem 
was ultimately heard in Aachen.
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Pogrom - Czempion nad czempiony 
z najwyższą notą w historii pokazu / The 
Champion of Champions - the highest 
scored horse in the history of the show

Adequan

Tulsa 2013

Autor: Jerzy „George” Zbyszewski 
. e Tlum./transl.: Joanna Krawc^k
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Nationals Trophy giving ceremony for Pogrom

U.S. National Arabian & Half Arabian Championship Horse Show

ie będę zaczynał od narzekań 
na Tulsę jako miejsce rozgry
wania Narodowych Czempio- 
natów USA, bo robię to co 
roku. Zresztą przyznać muszę,

że w tym roku organizatorzy zadbali żeby 
podłoże w arenach było lepszej jakości, 
by była wystarczająca ilość rozprężalni, 
a obie główne areny były wyjątkowo ład
nie i bogato udekorowane, tak jak na na
rodowe czempionaty przystało. W takich 
to dekoracjach zabłysnął polski Pogrom 
(QR Marc - Pętla) hodowli i własności 
Stadniny Koni w Janowie Podlaskim, prze
bywający w dzierżawie w USA w Midwest 
Arabians Davida Boggsa, który pokazywał 
go zarówno w Scottsdale jak i w Tulsie 
(w Las Vegas Pogroma prezentował spe
cjalnie zaproszony 
Paweł Kozikowski). 
Z ocen tego ogie
ra w klasie wynikało 
jasno, że ma bar
dzo duże szanse na 
sięgniecie po tytuł 
narodowego czem- 
piona USA. System 
punktowy w USA (od 
10 do 20 punktów 
z połówkami) opar
ty jest na ocenie 5 
sędziów, przy czym 
sędzia z najwyższą 
i najniższą końcową 
notą nie jest brany 
pod uwagę. Liczy się

won’t start by complaining about Tulsa 
as the place where the US Nationals 
are held, because I do that every single 
year. Especially since this year the or- 

■ ganizers provided a better bedding on 
the arena grounds and a sufficient number 
of warm-up rings. Additionally both main 
arenas were a pleasure to look at and ri
chly decorated, just as they should to befit 
a national championship. 

więc 3 sędziów "w środku” i od nich Po
grom dostał aż 395 punktów (na 420 moż
liwych). Nota następnego ogiera w klasie 
była o całe 10 punktów niższa. W rozgryw
ce czempionatowej stosowany jest sys
tem porównawczy i bierze się pod uwagę 
ocenę wszystkich 5 sędziów. Pogrom wy
grał zdecydowanie - jednogłośnie, a wi- 
ceczempionem został znany publiczności 
z lat ubiegłych, gniady Marhaabah (Mar- 
wan Al Shaqab - Shalina e/ Jamaal). Ogier 
ten był oceniony w swojej klasie na 385,5 
pkt. a więc znów kolosalna różnica. Kiedyś 
mówiło się, że koń zostaje “trójkoronowa- 
ny” kiedy wygra show w Scottsdale, Naro
dowe Czempionaty w Kanadzie i w USA. 
Z biegiem czasu kanadyjskie czempio
naty bardzo podupadły zarówno w ilości 

pokazywanych koni 
jak i w prestiżu tej im
prezy. Chyba można 
śmiało powiedzieć, 
ze Pogrom jest "trój- 
koronowany" skoro 
w 2013 roku wygrał 
trzy najbardziej pre
stiżowe pokazy na 
tym kontynencie. 
Scottsdale, Las Ve
gas i US Nationals.

Jeśli Pogrom był 
"przewidywalnym" 
faworytem wśród 
ogierów, to w kasie 
klaczy starszych nie 
było "pewniaków".

It was among such setting that our Pol
ish Pogrom (QR Marc - Pętla), bred and 
owned by Janów Podlaski Stud, shone his 
brightest. The stallion is currently leased 
by Midwest Arabians of David Boggs, who 
showed Pogrom both in Scottsdale and 
Tulsa (in Las Vegas the stallion was pre
sented by Paweł Kozikowski, his former 
trainer, invited specially for this showing). 
Pogrom's marks received in the class
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competition hinted that he had great 
chances at reaching for the title of US Na
tional Champion. The point system in the 
US (ranging from 10 to 20 points, includ
ing half points) is based on the evaluation 
of 5 judges, whereas the judges with the 
highest and lowest average scores are not 
taken into consideration. This means that 
the final score depends on three “middle” 
judges and from them Pogrom received as 
much as 395 points (out of 420 possible). 
The score of the second placed stallion 
was lower by a whole ten points. Dur
ing the finals the winners are chosen by 
means of a comparative system and the 
votes of all 5 judges matter. Pogrom was 
a decisive winner - chosen unanimously. 
The reserve title went to the well-known 
from previous years bay Marhaabah (Mar- 
wan Al Shaqab - Shalina el Jamaal). This 
stallion was evaluated in his class at 385,5 
points, which again, was significantly low
er than Pogrom.

In years past a horse was considered 
Triple Crowned if he won the show at Scott
sdale and the National Championships in 
the US and Canada. Over time the Cana
dian championships have declined both in 
the quantity of the horses shown, as well 

as in the significance of the event. I think 
we can boldly say that Pogrom wields the 
modern Triple Crown since he managed 
to win three of the most prestigious shows 
in 2013 on this continent: the Scottsdale 
show, the Arabian Breeders Cup in Las Ve
gas and the US Nationals.

If Pogrom was a predictable favorite 
among the stallions, then in the mares' 
classes there were no “dead certs”. Dur
ing the elimination classes the favorite, the 
highly decorated and extremely feminine 
Najdah al Zobalr (Marwan Al Shaqab - JFN 
Bint Ludhan) received 390 points and her 
Brazilian rival - Honey's Delight RB (JJ Se
nior Magnum - Honeymoon FHP) - 388 
points. The class was very strong and in 
the finals the judges’ votes spread out the 
following way:

Honey's Delight RB 1 -2-2-2-4
Najdah al Zobair 4-1 -1-1-3

Honey's Delight was crowned cham
pion and Najdah al Zobair - the reserve. 
I, just like many other spectators, were 
baffled as to why a horse who was first 
on only one score card ultimately became 
the winner instead of another which had 
three victorious nods. This question was 

submitted by many people to the AHA 
committee. It is not an easy nut to crack, 
but it is apparent that AHA's current sys
tem should be changed or improved.

Apart from that this year's Tulsa took 
place without any particular surprises. 
In the 3 year old stallions Futurity class 
the well-known Barzan el Shahania (Sti- 
val - NW Siena Psyche) was bested by 
0,5 points by the bay Polidoro FC (DA 
Valentino - ABHA Palma). Whereas quite 
a sensation was stirred by the chestnut 
yearling Truse (Trussardi - Juliah B), dy
namically presented by the young Aus
tin Boggs (Son of Bob Boggs). In the 
junior stallion finals Truse was named re
serve champion before the known, highly 
decorated and very handsome Hariry Al 
Shaqab (Marwan Al Shaqab - White Silkk), 
who in turn was shown by Austin's uncle, 
David Boggs.

Summing up this short coverage of 
the US Nationals it must be said that the 
domination in the halter classes belongs 
to the get of Marwan Al Shaqab. In Europe 
this is continued by his son, QR Marc.

It will be interesting to see what 2014 
will bring, but I think that the Al Shaqab 
dynasty will still continue.
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W klasach eliminacyjnych faworytka, uty
tułowana i szalenie żeńska Najdah al Zo 
bair (Marwan Al Shaqab- JFN Bint Ludhan) 
dostała 390 punktów, a jej rywalka - bra
zylijskiego pochodzenia - Honey's Delight 
RB (JJ Senior Magnum - Honeymoon FHP) 
otrzymała 388 punktów. Klasa była bardzo 
mocna i karty sędziów ułożyły się w spo
sób następujący:

Honey's Delight RB 1 -2-2-2-4 
Najdah al Zobair 4-1 -1 -1 -3

Wygrała Honey's Delight, a Najdah a I 
Zobair została wiceczampionką. Zarówno 
ja jak i większość obserwatorów zadajemy 
sobie pytanie jak mógł wygrać koń z jedy
nie jednym pierwszym miejscem na kar

tach sędziowskich przed koniem, którego 
aż trzech sędziów typowało jako czempio- 
na. Pytanie to zostało postawione przez 
wiele osób komitetowi AHA. Nie jest to ła
twy „orzech do zgryzienia" ale jest raczej 
oczywiste, że system, który jest używany 
przez AHA, powinien być zmieniony albo 
ulepszony.

Poza tym tegoroczna Tulsa odbyła się 
bez większych niespodzianek. W klasie 
3-letnich ogierów Futurity, znany wszyst
kim Barzan el Shahania (Stival - NW Siena 
Psyche) został pobity o 0,5 punktu przez 
gniadego Polidoro FC (DA Valentino - 
ABHA Palma). Natomiast swoistą sensa
cję wzbudził kasztanowaty roczniak Truse 
(Trussardi - Juliah B), brawurowo poka

zany przez młodego prezentera Austina 
Boggs a (syna Boba Boggs a). W czem- 
pionacie ogierów młodszych Truse został 
wiceczempionem, za znanym, utytułowa
nym i bardzo urodziwym HariryAI Shaqab 
(Marwan Al Shaqab - White Silkk), który 
był pokazywany przez wuja, Davida Bog- 
gs’a.

Reasumując to krótkie sprawozdanie 
z czempionatów USA należy przyznać, że 
dominacja na ringu w klasach halter nadal 
należy do potomstwa ogiera Marwan Al 
Shaqab. W Europie dzieło to kontynuuje 
jego syn QR Marc.

Ciekawe co przyniesie nam rok 2014 
ale sadzę, że dynastia “Al Shaqab" jesz
cze potrwa.



 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Autor: Małgorzata Śliż
Tlum./transl.: Joanna Krawczyk 

Fotografie: z Archiwum Diecezjalnego w Tarnowie/Diocesan Archives in Tarnów

Ki-Un -.jeitoec i Hodowca' 1927

Sanguszki „Sybiraka", był starązym z sy
nów Romana Potockiego oraz jego drugiej 
żony Elżbiety z Radziwiłłów. Po śmierci 
ojca, w 1915 r. przejął zarząd ogromnej or
dynacji łańcuckiej. Wbrew oczekiwaniom, 
pomimo wyjątkowej pozycji społecznej nie 
angażował się w działalność publiczną, re
alizując się nieomalże wyłącznie na grun
cie towarzyski ni. Lata II wojny światowej

spędził w Łańcucie, rodową siedzibę opu
ścił dopiero w 1944 r. Początkowo znalail 
schronienie w Wiedniu, później przebywał 
we Francji, Hiszpanii, Liechtensteinie oraz 
Szwajcarii. Pod koniec życia, na emigracji 
ożenił się z Izabelą z Jodko Narkiewiczów 
primo voto Albertową Sidney. Ogłosiła ona 
drukiem wspomnienia męża zatytułowane 
„The Master of Łańcut. The memoirs of Co- 
unt Alfred Potocki'', ich pierwsze wydanie 
ukazało się w 1959 r. w Londynie.

Decyzję o zakupie do Łańcuta obiecu
jącego arabskiego reproduktora, jakim był 
Kafifan niełatwo wyjaśnić. W ordynacji prak
tycznie nigdy się nie zajmowano hodowlą 
koni arabskich. Do czasu objęcia rządów 
przez A. Potockiego właściwie w ogóle nie
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stanowiła ona liczącego się ośrodka ho
dowli koni. Zmiany przyniosły dopiero lata 
dwudzieste XX w. Początkowo brano pod 
uwagę rozpoczęcie hodowli arabów, osta
tecznie zdecydowano się na folbluty. Nie
wielkie, jakkolwiek dysponujące znacznym 
potencjałem stado matek tej rasy umiesz
czono w Albigowej - znanej miłośnikom 
koni czystej krwi jako miejsce urodzin słyn
nego Baska 1956 (Witraż -Bałałajka).

Okazji do kupna ogiera dostarczyło sa
fari zorganizowane przez A. Potockiego 
w 1924 r. w Sudanie, na brzegach Nilu 
Białego. W przygotowanej z dużym roz
machem wyprawie wzięli udział prócz nie
go jego młodszy brat Jerzy, kuzyn Roman 
Potocki, hrabiowie Benedykt Tyszkiewicz, 
Adam oraz Zygmunt Zamoyscy. Przebieg 
podróży przybliżają spisywane nieomal
że na gorąco relacje B. Tyszkiewicza za
mieszczane przez „Łowcę Polskiego” oraz 
wspomniane powyżej wspomnienia Po
tockiego.

Grupa arystokratów, po spędzonych 
w Łańcucie świętach Bożego Narodze
nia, wyruszyła do Triestu, skąd 11 stycznia 
1924 r. wypłynęli do Egiptu. Z Kairu uda
li się do Chartumu, gdzie czekał na nich 
wyczarterowany na myśliwską wyprawę 
statek „Gordon Pasha". Na jego pokładzie 
kontynuowali podróż w górę Nilu. Trasa 
żeglugi wiodła z Chartumu do Redżafu 
i z powrotem, z postojami m.in. w Kosti,

T
he 20s of the 20th century were 
not a good period for importing 
Arabian horses to Poland from 
the Middle East. Economical 
problems and a conviction that 
breeding had declined in that region effi

ciently discouraged breeders from sear
ching for breeding material over there. De
spite the fact that the import of desert bred 
Arabians had practically ceased, individu
al horses still found their way from the East 
to our country. One of them was the stal
lion Kafifan, imported from Egypt by Count 
Alfred Potocki in 1916. Although he did not 
come directly from the desert, he posses
sed qualities that more than made up for 
this shortage and allowed Polish breeders 
to have high hopes regarding this stallion. 

A breeding fact
of utmost importance

nad Bahr el Ghazal, Kenissie, Sudd, Kaka 
i Wadokona. Zwierzyna dopisała - na li
ście zdobyczy znalazły się m.in. 4 słonie, 
3 Iwy, 2 żyrafy oraz ponad setka antylop. 
W trakcie polowań, jednak nie zabrakło 
momentów dramatycznych. Polskich my
śliwych zaatakował, bowiem słoń, rozju
szone zwierzę zabiło jednego z shikarih. 
zaś B. Tyszkiewicz tylko cudem uniknął 
śmierci.

Łowiecką część podróży zakończono 
w pierwszych dniach marca. Z Chartu
mu ordynat wraz z bratem pojechali do 
Wadi Halfa, a następnie dalej do Assuanu, 
gdzie czekała na nich matka. Pozostałe 
dni pobytu w Egipcie Potoccy poświęci
li na wypoczynek, spotkania towarzyskie 
oraz zwiedzanie m.in. Tamy Assuańskiej, 
do Polski powrócili w początkach kwietnia 
1924 r.

The owner of the Egyptian-bred equine, 
Alfred Antoni Potocki (1886-1958), be
longed to a tight establishment in the 
Second Republic of Poland. He descend
ed from a family who had contributed

Jak można przypuszczać, w trakcie 
jednej z takich turystyczno-towarzyskich 
okazji hrabia obejrzał konie należące do 
jednego z członków egipskiej rodziny kró
lewskiej ks. Mohammeda Alego Tewfika 
(1874-1955). Syn kedywa Twefika panu
jącego w latach 1879-1892 i młodszy brat 
kolejnego władcy Egiptu Abbasa II Hilmi 
(1892-1914) zaliczał się do czołowych ho
dowców koni czystej krwi. Wspaniałą ksią
żęcą stadninę, umieszczoną w komplek
sie pałacowym Manial na wyspie Roda 
w Kairze, kilka lat później tak charaktery
zował na łamach „Jeźdźca i Hodowcy" 
Bohdan Ziętarski: " Stada tego nie można 
opisywać i oglądać jak inne, gdyż jest to 
raczej misterne dzieło „sztuki dla sztukin, 
a nie hodowlane przedsiębiorstwo. (...) 
„Nedjme" [Negma?] i jej córki, to obrazki 
wykwintu i szlachetności. Wszystkie siwe, 
czarna skóra, ogromne wyraziste oczy, cu
downy rysunek głowy. Konie te jednak nic 
nie robią, chowane w przepychu przepięk
nego pałacowego parku, w luksusowych 
stajniach, czynią wrażenie egzotycznych 
roślin wyhodowanych przez artystę, dla 
podziwu znawców i pokazania, że taki typ 
egzystował nie tylko w wyobraźni dawnych 
malarzy.".

Choć Potocki, widział zapewne niejed
nego pięknego araba, nie ulega wątpli
wości, że Kafifan wywarł na nim wielkie 
wrażenie. Pisząc o ogierze, nie wahał się 

greatly to Arabian horse breeding - his un
cle Józef from Antoniny bred the famous 
Skowronek 1909 (Ibrahim d.b. - Jaskółka). 
The count himself, a great-grandchild of 
the famous Roman Sanguszko "Sybirak", 
was the eldest of the sons of Roman Po
tocki and his second wife Elżbieta of the 
Radziwiłł clan. After the death of his father 
in 1915 he took over the management of 
the large Łańcut estate. Despite expecta
tions and an extraordinary social status, 
he did not engage himself in public ser
vice and remained active almost only in 
social circles. He spent the years of World 
War II in Łańcut, leaving the ancestral es
tate not before 1944. He initially found 
shelter in Vienna, later in France, Spain, 
Liechtenstein and Switzerland. At the end 
of his life, in exile, he married Izabella of 
the Jodko-Narkiewicz family, Albert Sid
ney by her first marriage. She published 
her husband’s memoirs titled “The Master 
of Lancut. The memoirs of Count Alfred Po
tocki". They were first published in 1959 

in London.

It is hard to explain the decision of pur
chasing such a promising Arabian sire as 
Kafifan to Łańcut. Arabian horse breeding 
practically did not take place at all at the 
estate. Up until Potocki took over the man
agement it wasn’t a significant breeding 
center at all. It was not until the 20s of the 
2O'h century that changes took place. Ini
tially the concept was to breed Arabians, 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

użyć takich określeń jak „wspaniały”. Go
tów był również wyłożyć, jak podał w swych 
wspomnieniach, niemałą w tym przypadku 
kwotę 400 Ł. Nie obyło się bez problemów, 
ponieważ władze brytyjskie nie chciały zgo
dzić się na wywóz tak cennego zwierzęcia 
z Egiptu. Sam ordynat wspominał zakup 
w następujących słowach: „Kafifan was 
perhaps the finest stallion I ever owned. The 
deal was put through with some difficulty, 
for the English authorites objected to the 
horse leaving Egypt. Their attitude, I must 
confess, addes piquancy to the transac
tion, and i breathed more easily when he 
was safely stabled in my stud farm at Albig- 
owa.n. ("Kafifan był być może najlepszym 
ogierem, jakiego kiedykolwiek posiada
łem. Transakcja została zawarta, choć nie 
bez przeszkód bowiem brytyjskie władze 
sprzeciwiły się wywozowi ogiera z Egiptu. 
Ich nastawienie, przyznaję, tylko dodało pi
kanterii całej transakcji. Odetchnąłem spo
kojniej dopiero gdy ogier stał już bezpiecz
nie w mojej stadninie w Albigowej.”).

W zgodnej opinii współczesnych Ka
fifan 1916 (Khafifan, Hafifan) był koniem 
nadzwyczaj efektownym. Urodziwy, pięk
nej siwej maści musiał się podobać. Swo
istym świadectwem podziwu jaki budził 
stanowią zachowane do dnia dzisiejszego 
w zbiorach łańcuckiego zamku portrety 
tego ogiera pędzla Wojciecha Kossaka 
z 1925 r. oraz Wrighta Bakera z 1927 r.

Trudno się więc dziwić, że oczekiwania 
hodowców wobec importowanego z Egip
tu reproduktora pozostawały ogromne. 
W rok po jego przybyciu do Polski, do
świadczony hipolog Kazimierz Stolpe pi
sał na łamach „Jeźdźca i Hodowcy": „Gdy 
sobie przypomnę jakiego bezkostnego, 
powykręcanego w kończynach araba do
stała od króla Hedżasu lady Wentworth 
[...] pozyskanie takiego Araba, jak Kafi
fan dla Polski, jest faktem hodowlanym 
pierwszorzędnej wagi i rezultatów jego 
przelewania w stadzie należy oczekiwać 
z najwyższą ciekawością". Dalej opisywał 
go w następujących słowach: „Bardzo ty

powy z wyrazistą głową, bardzo kościsty 
przy bezwzględnej szlachetności przed
stawia Kafifan takiego araba, który, jako 
nisko osadzony na nogach, posiadający 
wydatne ożebrowanie, 19 1/2 centymetrów 
pod kolanem i stawy skokowe doskonale 
zbudowane, nadaje się do najrozmaitszych 
krzyżowań. Minusem, wielu koniom tej rasy 
właściwym, jest trochę cofnięte kolano, 
ruchy wydają się umiarkowane, podczas 
gdy pierwszy jego przychówek na pado
ku, porusza się doskonale i dziedziczy 
po ojcu, jak już teraz widać, dostateczną 
kościstość". Znacznie bardziej sceptycz
ny okazał się Edward Skorkowski. Choć 
również on doceniał urodę „Egipcjani
na” - pod koniec lat 20-tych XX w. w tym 
samym czasopiśmie stwierdził: „Na mnie 
ogier ten robił wrażenie pięknego obrazu, 
ale nigdy dobrego konia [...] zachwycanie 
się jego „doskonale zbudowanymi", da
wało mi dużo do myślenia: osobiście wolę 
stawy skokowe araba mniej obfite, ale su
che. Potomstwem Kafifana nie zachwycam

[...] pozyskanie takiego Araba, jak Kafifan dla Polski, jest faktem 
hodowlanym pierwszorzędnej wagi i rezultatów jego przelewania 

w stadzie należy oczekiwać z najwyższą ciekawością

JASIR

but in the end they settled on Thorough
breds. The small, yet bearing a huge po
tential broodmare herd of this breed was 
located in Albigowa - known to Arabian 
enthusiasts as the birth place of the fa
mous Bask 1956 (Witraż - Bałałajka).

A chance to purchase the stallion 
popped up when Potocki organized a sa
fari in 1924 in Sudan, on the banks of the 
White Nile. Participating in the extrava
gantly prepared expedition, beside Po
tocki himself, were his younger brother 
Jerzy, his cousin Roman Potocki, counts 
Benedykt Tyszkiewicz, as well as Adam 
and Zygmunt Zamoyski. Details of the 
journey can be found in the account of B. 
Tyszkiewicz written on site, published by 
“Łowca Polski” [“Polish Hunter”] and the 
afore mentioned memoirs of Alfred Po
tocki.

Our group of aristocrats, after spending 
Christmas in Łańcut, left for Trieste, from 
where they set off for Egypt on January 
11'", 1924. From Cairo they made their 
way to Khartoum, where a chartered hunt
ing ship, “Gordon Pasha", was waiting 
for them. Aboard it they continued their

expedition up the Nile. The course of the 
voyage led from Khartoum to Redjaf and 
back, with stopovers in Costia, Bahr el 

Ghazal, Keniss, Sudd, Kaka and Wada- 
kona, among others. They were success
ful with game - their trophies included 4 

Araby / Hodowla



 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

się, a stawom skokowym (potomstwa) za
rzucam wprost wadliwą budowę.".

Atutami Kafifana były nie tylko uroda 
czy poprawna budowa, lecz także impo
nujący rodowód. Oboje rodzice odznacza
li się nieprzeciętną wartością hodowlaną. 
Gwiazdą pierwszej wielkości, pozostawa

ła bez wątpienia matka łańcuckiego re
produktora - wspaniała siwa Negma ok. 
1910 (Dahman el Azrak (Dahman Grey) 
- Bint Yamama) jedna z najcenniejszych 
i najbardziej zasłużonych klaczy w Manial, 
wspominana chyba we wszystkich opra
cowaniach poświęconych stadninie ks. 

Mohammeda Alego. W kolejnych genera
cjach jej potomków można odszukać tak 
utytułowane konie, jak używany w Jano
wie oraz Michałowie og. El Nabiła B 1996 
(Kubinec -218 Elf Layla Walayla B) lub 
czempionka świata z 1988 r. kl. Aliha 1977 
(Indian Silver - AK Atallah) hod. mjr. Pata 
Maxwella czy córka tej ostatniej kl. Atlán
tica 1986 (po El Shaklan). Powtórzyła ona 
sukces matki w 1990 r. Mniej znanym, cho
ciaż posiadającym również dużą wartość 
zwierzęciem był ojciec Kafifana siwy og. 
Mabrouk Manial 1912 (Saklawi II - Tarfa), 
założyciel jednej z bocznych odgałęzień 
rodu Saklawi I 1886. W nielicznej stawce 
pozostawionych przez niego źrebiąt czy
stej krwi znaleźć można m.in. pełne ro
dzeństwo Kafifana 1916 - zasłużonego 
w Niemczech og. Jasir 1925 oraz wybitną 
kl. Mahroussa 1920 (dała m.in. cieszącego 
się dużym uznaniem w USA og. Fadl 1930 
(po Ibn Rabdan).

Reproduktor o takim potencjale w Łań
cucie nie mógł znaleźć właściwego pola 
do działania. Z braku odpowiednich part
nerek czystej krwi łączony był z matkami 
różnych, utrzymywanych tam ras - m.in. 
kłusaczkami amerykańskimi. Co cieka
we, z tego egzotycznego połączenia miały 
przychodzić na świat „pyszne” źrebięta. 
Podobnie, z powodzeniem kojarzyli go 
z rozmaitego pochodzenia klaczami inni

URGA - „Kalendarz Wyścigowy” 1932

elephants, 3 lions, 2 giraffes and more 
than a hundred antelopes. However dur
ing their hunts there were several tragic 
moments. For instance they were attacked 
by an elephant - the enraged animal killed 
one of the shikaris, while B. Tyszkiewicz 
survived only by a miracle.

The hunting part of the expedition came 
to an end in the first days of March. From 
Khartoum our estate owner together with 
his brother went to Wadi Haifa and lat
er further to Aswan, where their mother 
awaited them. The Potocki brothers spent 
their days in Egypt resting, on social meet
ings and touring the Aswan Dam, among 
others. They returned to Poland in the be
ginning of April 1924.

As expected, on one of such occa
sions the count inspected horses owned 
by one of the members of the Egyptian 
royal family, Price Mohammed Ali Tewfik 
(1874-1955). The son of Khedive Twefik 
(who ruled in 1879-1892) and younger 
brother of another ruler of Egypt, Ab
bas II Hilmi (1892-1914), was one of the 
leading breeders of Arabian horses. The 
magnificent princely stud, located in the 
Manial Palace complex on Rhoda Island 
in Cariro, was later described by Bohdan 
Ziętarski in “Jeździec i Hodowca" ["Rider 

and Breeder”]: "This herd cannot be writ
ten about and observed like any other, as it 
is an ornamental herd, for its own sake and 
not a true breeding enterprise. [...] "Ned- 
jme" [Negma?] and her daughters are the 
embodiment of refinement and nobleness. 
All grey, black skin, large eyes full of ex
pression, a beautiful outline of the head. 
However these horses do nothing, kept in 
the splendor of the beautiful palace park, 
in luxurious stables, they seem to be treat
ed as exotic plants bred by an artist to be 
admired by experts and to show that such 
type exists beyond the imagination of late 
painters.".

Although Potocki surely saw his fair 
share of beautiful Arabians, Kafifan without 
a doubt made a great impression on him. 
When describing the stallion he did not 
hesitate to use such words as "superb”. 
He was also willing to pay, as he recalls in 
his memoirs, a rather large sum of 400 L 
(English pounds). He encountered some 
problems, because the British officials did 
not want to give permission for the export 
of such a valuable animal from Egypt. The 
estate owner himself recalled this inci
dent the following way: "Kafifan was per
haps the finest stallion I ever owned. The 
deal was put through with some difficulty, 
for the English authorites objected to the 

horse leaving Egypt. Their attitude, I must 
confess, addes piquancy to the transac
tion, and i breathed more easily when he 
was safely stabled in my stud farm at Al- 
bigowa.

In the unanimous opinion of present- 
day breeders Kafifan 1916 (Khafifan, Hafi- 
fan) was indeed a very impressive horse. 
Handsome, of a beautiful grey coat color, 
he definitely turned heads. Evidence of 
the admiration that he gave rise to are the 
paintings that remain in the collection of 
the Łańcut castle to this day by Wojciech 
Kossak from 1925 and Wright Baker from 
1927.

So it is not surprising that the expecta
tions towards this equine were very high. 
A year after Kafifan's arrival to Poland the 
experienced horseman Kazimierz Stolpe 
wrote in “Jeździec i Hodowca": When I re
call the boneless, with twisted legs Arabian 
that Lady Wentworth received from the King 
of Hijaz [...] then the obtaining of such an 
Arabian as Kafifan is a fact of utmost impor
tance for Poland and we should await the 
results of using him at stud with the highest 
anticipation". He then goes on to describe 
the stallion. "Very typey with a very expres
sive head, with thick bones and absolute 
refinement, Kafifan resembles such an Ara- 
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hodowcy. Spora grup synów Kafifana dzia
łała z powodzeniem w hodowli półkrwi 
(np. do państwowych stad ogierów włą
czono wyhodowanego w Beheniu chowa
nego w czystości krwi og. Marokko 1926 
od córki Ibrahim or.ar. - Potyczki, urodzo
nego z wielokrotnie później sprawdzonej 
kombinacji krwi rodów Saklawi I oraz Ibra
him or.ar.

Klacze arabskie przysyłali do Albigowej 
inni hodowcy, cena stanówki sięgała na
wet 500 zł. Wiadomo jednak, że ordynat 
niekiedy udzielał zniżek. Kafifan szeroko 
został użyty przede wszystkim przez krew
nych właściciela - Józefa oraz Romana 
Potockich, czy Romana Sanguszkę. Spro
wadzonym przez brata ogierem posługi
wał się także Jerzy Potocki, choć w Pomo
rzanach hodowano głównie angloaraby.

W połowie lat trzydziestych, gdy sława 
Kafifana zbladła i względy praktyczne wzię
ły górę, próbowano wyzbyć się całkowicie 
zbędnego w Łańcucie, a przy tym niemło
dego rozpłodnika. Kroki podejmowane 
w tym kierunku, na ile można się zoriento
wać, nie przyniosły poważniejszych rezul
tatów, wkrótce zresztą zakończył on życie.

Oceniając dziś hodowlane „dokonania” 
Kafifana należy pamiętać o przeprowadzo
nej w Polsce w początku lat 30-tych XX w. 
weryfikacji rodowodów koni arabskich. 
W jej wyniku kilku jego ciekawych potom-

MABROUK MANIAL

ków nie zostało uznanych za konie czystej 
krwi. Pomimo to, do Polskiej Księgi Stad
nej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB) 
wpisano bardzo dużą, liczącą aż 16 sztuk 
(10 ogierków i 6 klaczek) stawkę źrebiąt 
urodzonych w latach 1926 - 1932. W pol
skiej hodowli czystej krwi wykorzystano, 
zaledwie 4 klacze, przy czym jedna z nich 
została później wyeksportowana. Niestety, 
żadna z nich nie pozostawiła trwałego śla
du w naszej hodowli. Dwie spośród trzech 
córek Kafifana znajdujących się w polskich 
stadninach w 1939 r. oraz praktycznie cały 

I

uzyskany od nich przychówek przepadł 
w trakcie II wojny światowej. Konie te zagi
nęły lub zostały zrabowane przez wojska 
radzieckie. W kraju pozostała tylko Wichu
ra 1929 (od Mimoza). Figuruje ona w wy
danym w 1948 r. III tomie PASB jako jedna 
z dwóch matek znajdujących się w rękach 
prywatnych. Siwa klacz hodowli Witolda 
Czartoryskiego nie miała oszałamiającej 
kariery stadnej, spośród jej potomków 
czystej krwi wartym wzmianki wydaje się 
jedynie wcielony do państwowych stad 
ogierów og. Huragan I11941 (po Kaszmir).

bian which, as having short legs, consid
erable ribs, 19,5 cm in the cannon bone 
and well developed hocks, is suitable for 
various mares. A flaw, present in many 
horses of this breed, is a slightly receded 
knee, the movement seems restricted, al
though his first progeny moves very well 
and seems to be inheriting good bones 
from their sire.". Much more skeptical was 
Edward Skorkowski. Although he also ap
preciated the "Egyptian's" beauty, in the 
late 20s of the 20th century he wrote in 
the same publication: "To me the stallion 
appeared as a beautiful image, but never 
a good horse [..JI thought a lot about the 
admiration for his "well developed" body 
parts: personally I like smaller hocks, but 
more dry in Arabians. I am not impressed 
by Kafifan's get and accuse them of hav
ing flawed hocks. "

Kafifan's value lay not only in his 
beauty or structure, but also his impres
sive pedigree. Both parents presented 
a priceless breeding value. His dam - the 
wonderful grey Negma ca. 1910 (Dahman 
el Azrak (Dahman Grey) - Bint Yamama) 
- was a leading star in her barn and one 
of the most valuable and proven mares at 
Maniai, appearing in perhaps every study 
on the Prince Mohammed Ali's herd. Her 
descendants include such highly deco
rated horses as the used in Janbw stal

lion El Nabila B 1996 (Kubinec - 218 Elf 
Layla Walayla B) or the 1988 World Cham
pion Aliha 1977 (Indian Silver - AK Atallah) 
bred by Major Pat Maxwell or the latter's 
daughter. Atlántica 1986 (by El Shaklan), 
who repeated her dam's success in 1990. 
Less known. though also of great breed
ing value was Kafifan’s sire, the grey 
Mabrouk Manial 1912 (Saklawi II - Tarta), 
founder of one of the collateral branches 
of the Saklavi I 1886 sire line. Among his 
small lot of Arabian progeny we find Kafi
fan’s full siblings - the stallion Jasir 1925 
(successful in Germany) and the superb 
mare Mahroussa 1920 (dam of the pop
ular in the US stallion Fadi 1930 (by Ibn 
Rabdan).

A sire of such potential could not find 
a good match in Lancut. Due to a lack of 
suitable Arabian mares he was crossed 
with dams of various breeds kept there - 
American trotters, among others. What's 
interesting, these matings were said to 
result in excellent foals. Other breed
ers also successfully crossed him with 
mares of different breeds. A large group 
of Kafifan's sons was active in the half- 
breds department (for example the stal
lion Marokko 1926 out of Pofyczka by 
Ibrahim d.b, bred in Beheh, was used in 
the state stallion depot. He was a result of 
the successful nick between the Saklavi 

and Ibrahim lines, repeated many times 
in later years).

There were also breeders that sent Ara
bian mares to Albigowa. The breeding 
fee amounted to as much as 500 Polish 
Zlotys, but it is known that Alfred Potocki 
gave discounts. Kafifan was widely used 
first and foremost by his owner's relatives 
- Józef and Roman Potocki and Roman 
Sanguszko. Jerzy Potocki, Alfred's broth
er, also used this proven stallion, though 
he mainly bred Anglo-Arabians at his stud 
in Pomorzany

In the mid 30s, when Kafifan's fame 
faded and considerations of practicality 
took over, attempts were made at getting 
rid of the useless older sire. These ac
tions did not bring any significant results 
and anyhow the stallion died soon after.

Looking back on Kafifan's breeding 
achievements we have to remember 
about the verification of Arabian pedi
grees which took place in Poland in the 
early 30s of the 20’h century. As a result 
several of his get were not considered 
as pure-bred. Despite that a lot of his 
progeny foaled in 1926-1932 were reg
istered in the Polish Arabian Stud Book 
(PASB) - 10 colts and 6 fillies). In Polish 
breeding only four mares were used, with 
one of them being later exported. Unfor-
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Znacznie bardziej niż w polskiej hodow
li zaznaczyli swoją obecność potomkowie 
Kafifana na torze wyścigowym. Z fragmen
tarycznych danych wynika, że w 1931 r. 
udało się mu zająć nawet drugie miejsce 
w rankingu ojców biegających koni. Naj
większe sukcesy odnosił, na ile można to 
ocenić, siwy og. Ulan II 1928 (od Potycz
ka). Plasując się w ścisłej czołówce swego 
rocznika ogier ten (w latach 1931 i 1932, 
w swoich kategoriach wiekowych, zajmo
wał II miejsce pod względem wysokości 
pieniężnych wygranych) zwyciężył w na
grodach: Przychówku (im. Emira Rzewu
skiego) oraz Gumnisk. ponadto w 1932 r. 
zajął drugie miejsce w arabskim Derby. 
Na torze zaistniał także jego starszy brat - 
przywołany już Marokko. \N 1930 r., w na
grodzie Derby uległ tylko znanemu og. 
Hardy 1926 (Ganges I - Gazella II).

Trzech polskich potomków Kafifana (1 
ogier i 2 klacze) sprzedano zagranicę. 
Największy sukces odniósł wychowanek 
Gumnisk - siwy og. Lartur 1927 (od Sa
hara). Jako dwuletni ogierek, w 1929 r. 
nabyty został przez Węgrów. Trafił do 
słynnej stadniny Babolna, warto nadmie
nić, że w Polsce znalazło się dwóch jego 
potomków czystej krwi urodzonych w tej 
znanej stadninie. W 1934 r. arcyksiążę Ka
rol Olbracht z Żywca importował z myślą 
o swoim stadzie w Wieprzu s. og. Lartur 
- 3 1931 (od 23 Koheilan IV). Wykorzysty
wany był w hodowli półkrwi - w okresie 
okupacji wcielony został nawet do pań
stwowych stad ogierów. Natomiast po za- 

tunately none of them left a permanent 
mark in our breeding. Two among three 
of Kafifan’s daughters in Polish studs in 
1939, as well as almost their entire prog
eny, were lost during World War II. These 
horses were either dispersed or robbed 
by the Soviet Army. The only one to re
main was Wichura 1929 (out of Mimoza). 
She is listed in the 3* PASB volume as 
one of two broodmares in private hands. 
The grey mare bred by Witold Czartoryski 
did not have an overwhelming breeding 
career. Among her produce the only one 
worth mentioning is the stallion Huragan 
II 1941 (by Kaszmir), later used by state 
stallion depots.

Kafifan's get left a much stronger mark 
on the racetrack than in breeding. From 
the partial information that remained we 
learn that in 1931 he even managed to 
place second on the list of race horse 
sires. As far as we can tell today the 
greatest successes were achieved by the 
grey stallion Ulan II 1928 (out of Potyc
zka). Placing among the top of his crop 
(in 1931 and 1932 in his age category he 
was second in terms of prize money won) 
this stallion won in the Arabian Produce 
(Emir Rzewuski) St. and Gumniska St., as 
well as came in second in the 1932 Der
by, Another good racer was Ulan’s older 
brother, the already mentioned Marokko. 

kończeniu wojny, przybyła do Polski s. kl. 
Branka 1932 (od 24 Koheilan IV). Należała 
ona do stawki koni węgierskich ocalonych 
przez polskich hodowców z wytwórni 
szczepionek w Marburgu. Niestety, żadne 
z urodzonych przez nią źrebiąt nie zostało 
włączonego do dalszej hodowli, zaś ona 
sama została w 1951 r. zwrócona Węgrom.

Faktycznie, zaistnieć w hodowli, dzięki 
potomstwu urodzonemu w USA, los po
zwolił klaczy Mattari 1926 (od Koncha). 
Sprzedana z Deraźnego w 1937 r. gen. 
J.M. Dickinsonowi do Traveler Rest Ara
bian Stud w Stanach dała m.in. czynnego 
w hodowli ogiera Mahri 1939 (po Gulastra). 
Prócz tego do Czechosłowacji w 1929 r. 
miała zostać wywieziona wyhodowana 
w Gumniskach s. kl. Louli 1927 (od Lida).

Nie ulega wątpliwości, że uroda oraz po
chodzenie stawiały Kafifana w rzędzie 
najciekawszych arabskich ogierów 
Polski przełomu lat 20. i 30. XX w. 
Pomimo szerokiego wykorzysty
wania, w odróżnieniu od swego 
znamienitego rodzeństwa, w ho
dowli czystej krwi nie odegrał 
praktycznie żadnej roli. Niekie
dy wręcz można spotkać opinie, 
że kompletnie zawiódł w hodow
li. Trudno obecnie dociekać, na 
ile, tak krytyczne oceny wynikały 
z nadmiernie rozbudzonych ocze-

MATTARIA
— „Jeździec i Hodowca” 1937

In the 1930 Derby he yielded only before 
the well-known Hardy 1926 (Ganges I - 
Gazella II).

Three Polish get of Kafifan (one stallion 
and two mares) were sold abroad. The 
greatest success was achieved by the 
Gumniska alum - the grey stallion Lartur 
1927 (out of Sahara). As a two year old 
colt in 1929 he was purchased by Hun
garian breeders. He found his way to the 
famous Babolna Stud (it should be men
tioned that two of his Arabian descend
ants born at that stud later came to Po
land). In 1934 Archduke Karol Olbracht 
from Żywiec imported the grey stallion 
Lartur -3 1931 (out of 23 Koheilan IV) for 
his stud in Wieprz. The stallion was used 
in half-bred breeding - during the occu
pation he was even taken into the state 
stallion depots. Whereas after the end of 
the war came the grey mare Branka 1932 
(out of 24 Koheilan IV). She belonged to 
a group of Hungarian horses that were 
rescued by Polish breeders from a vac
cination plant in Marburg. Unfortunate
ly none of her foals were left for further 
breeding and she herself was returned in 
1951 to the Hungarians.

An equine that left her mark in breed
ing thanks to her produce foaled in the 
US was the mare Mattari 1926 (out of 
Koncha). Sold from Deraene in 1937 to 

łówari, specyficznego typu, niewl^ciwego 
doboru partnerek czy wreszcie znajdowa
ły faktycznie uzasadnienie w niskiej jako~ 
śc| Kafifana jako rozpłodnika. Ostatecznie 
szanse pełnej oceny jego wartości ho
dowlanej przekreśliła li wojna światowa - 
zniszczenie dysponujących liczną stawką 
interesujących córek oraz wnuczek Kafifa
na stadnin Potockich w Beheniu oraz De- 
raźnem.

Fotografie pochodzą z Archiwum Diece
zjalnego w Tarnowie, ich publikacja była 
możliwa dzięki życzliwości Rodziny Książąt 
Sanguszków oraz Dyrekcji Archiwum za co 
Autorka bardzo dziękuje.

General J.M. Dickinson to Traveler Rest 
Arabia Stud (USA) she foaled, among 
others, the chief sire Mahri 1939 (out of 
Gulastra). The third Kafifan export was 
the Gumniska-bred grey mare Louli 1927 
(out of Lida), who was to make her way to 
Czechoslovakia in 1929.

There is no doubt that Kafifan’s beauty 
and pedigree made him one of the most 
interesting Arabian stallions in Poland 
at the turn of the 20s and 30s of the 20,h 
century. Despite a wide use, contrary to 
his excellent siblings, he played almost 
no role in Arabian horse breeding. There 
are even some opinions claiming that he 
was a complete failure. In hindsight it is 
hard to say whether these critical opin
ions were a result of too high expecta
tions, a specific type. a wrong selertion 
of broodmares or stemmed from the fart 
that Kafifan was indeed a poor sire. His 
chances at provmg his faH breeding value 
were shattered by W°rld War ||, which de
stroyed the Potocki studs in Behen and 
Derazne, as both had large groups °f 
interesting Kafifan daughters and grand
daughters.

The photographs are taken from Me Di
ocesan Archive rn Tarnow and their publi
cation was made possible GMtesy of the 
Family of Me Sanguszko princes-
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NAR
Z WERONY
DO PARYŻA

wa ostatnie miesiące 
w roku to dla miłośników 
koni arabskich niezwykle 
intensywny okres pokazowy. 
Listopad, uważany przez nie

których za najbardziej nieprzychylną porę, 
bo szary, bo smutny i bez słońca, to równo
cześnie czas Czempionatu Europy - czyli 
najważniejszego sprawdzianu dla arabów 
ze „Starego Kontynentu". Grudzień, z na
tury radośniejszy, przesiąknięty przedświą
tecznymi zapachami i magiczną aurą, upły
wa w rozgorączkowanej atmosferze Czem
pionatu Świata.

To nad czym hodowcy pracują miesiąca
mi, zderza się z oceną i odbiorem innych, 
głównie sędziów ale również sympatyków, 
publiczności, tysięcy fanów śledzących re
lacje w Internecie. Wyobrażenia i nadzieje, 
pasje, talent i szczęście, pracowitość i nie
przespane noce, zebrane w jeden żywy or
ganizm. Te dwa pokazy potrafią wykreować 
gwiazdę, na którą moda panować będzie 
przez wiele miesięcy, jeśli nie lat. Potrafią 
również brutalnie zdetronizować samo
zwańczych królów i pozbawić złudzeń.

Cokolwiek malkontenci by nie mówili 
o dystansie do wygranych i porażek, o od
porności na stres i świadomości własnej 
wartości, wszyscy lubimy kiedy efekty 
naszej pracy spotykają się z pozytywnym 
przyjęciem. Lubimy być chwaleni, doce
niani i mieć świadomość, że nasza praca 
ma sens. Dlatego też na ogłoszenie wer
dyktu głosowania sędziów czeka się z za
partym tchem, a radość zwycięstwa jest 
wielka. Dla hodowców koni wynik czem
pionatu jest jak recenzja pracy dyplomo-
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wej Powinien być tez wskazówką, czy 
obrana droga i metodyka jest słuszna, czy 
może powinno się poszukać innych kie
runków.

Nie ulega wątpliwości, że sukcesy ho
dowlane nie są do nikogo przypisane na 
stałe. Raczej przebiegają sinusoidalnie. 
Oczywiście wszyscy życzyliby sobie aby 
ta fala wznosząca trwała jak najdłużej. Nie
stety brutalność branży jest dość dotkliwa. 
Największym sukcesem jest nawet nie tyle 

wspięcie się na wysoki poziom co utrzy
manie się na nim, trwanie.

Polska hodowla koni czystej krwi arab
skiej od lat zajmuje stabilną pozycję w ści
słej światowej czołówce. Bywają okresy 
fajerwerków i sztucznych ogni, bywają 
i spokojne chwile, za podium. Nie mniej 
jednak polskie konie zawsze są obecne, 
ich klasa me przechodzi bez echa, w każ
dym wymiarze są odzwierciedleniem ogól
noświatowych trendów. Co zrozumiałe, mc 

me przychodzi bez wysiłku i me dzieje się 
samo z siebie. Konkurencja jest jednak tak 
potężna, a jakość prezentowanych koni 
tak wysoka, że to praktycznie niekończący 
się i nieprzerwany wyścig. Ciągłe poszu
kiwanie.

Zresztą obserwując występujące, 
szczególnie na tych najpoważniejszych 
pokazach konie, coraz częściej zadajemy 
sobie pytanie czy można wyhodować coś 
jeszcze lepszego, gdzie leży kres postępu,

hiding the crest of a wave.FROM VERONA TO PARIS
T

he last two months of the year 
are an extremely intensive 
show period for Arabian horse 
lovers. November, considered 
by some to be the most unwel
coming time of year due to grey days 

without sunlight, is at the same time the 
month of the European Championships 
- the most important exam for Arabians 
from the „Old Continent". December, 
a bit merrier, surrounded by the magic 
aura of Christmas, gets everyone nervo
us with the upcoming World Champion
ships.

Breeders work hard for months. The 
result of their labor is judged by many - 
mostly judges, but also followers, the pub
lic and thousands of fans on the internet. 
Visions and hopes, passions, talent, luck, 
hard work and sleepless nights - come to
gether in one organism, These two shows 
can make a star, which will often rule for 
many months if not for years. They can 
also brutally dethrone self-styled kings 
and strip them of their illusions.

Whatever grumblers may say about 
keeping a distance toward victories and 

defeats, about being immune to stress and 
aware of one’s own value, we all like when 
the results of our work meet with a positive 
reception. We like to be praised, appreci
ated and have a feeling that our work has 
a meaning That's why everyone awaits 
the judges' verdict with bated breath and 
the joy of victory is huge. For horse breed
ers the results of a given championship 
are like a review of a university master the
sis. They should also serve as a guideline 
indicating whether the path we are on is 
right or maybe we should head in other 

directions.



 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

czy człowiek kiedykolwiek będzie w stanie 
stworzyć coś bardziej wyrafinowanego? 
Jak może wyglądać jeszcze piękniejsze, 
większe oko, bardziej wygięta, łabędzia 
szyja, krótsza głowa o wklęsłym profilu? 
Cóż może powstać doskonalszego niż 
taka Pianissima, Emandoria ...

W każdym razie ten rok pozwolił utrzy
mać Polakom wysokie miejsce w świato
wym rankingu hodowlanym, a potwierdzi
ły to zarówno wyniki Czempionatu Europy 
jak i Świata.

Z nadziejami na „Potrójną Koronę” przy
jechała do Verony Michałowska Emando
ria po Gazal Al Shaqab (QA) od Emanda 

Fadi Ał Shaqab - 
Czempion Świata 
Ogierów Starszych 
2013 / World Senior 
Champion Stallion

po Ecaho, dzierżawiona przez Ajman Stud 
ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich 
i koncertowo prezentowana przez Franka 
Spoenle. Ryzyko zawsze istnieje, ale pa
trząc na Emandorię zarówno w Veronie 
jak i Paryżu, trudno było sobie wyobrazić, 
że tytuły Czempionki ją ominą. Wyglądała 
porażająco, zapierała dech. I nie ominę
ły. Obydwoma występami Emandoria za
mknęła rozdział swojej kariery zdobywając 
kolejno tytuły Czempionki Europy Klaczy 
Starszych i Czempionki Świata. Wkrótce 
powróci do domu, do Michałowa i z gwiaz
dy przeobrazi się w zwykłą-niezwykłą klacz 
hodowlaną.

Bardzo udany występ zarówno w Vero
nie jak i w Paryżu zaliczyła Primera z Jano
wa Podlaskiego, po Eden C (US) od Preria 
po Ararat. Szalenie typowa, w doskonałym 
gatunku, o pięknym, obszernym ruchu, 
najpierw sięgnęła po tytuł Wiceczempionki 
Europy Klaczy Starszych, a trzy tygodnie 
później znalazła się w Top Ten Czempio
natu Świata.

Wyboistą i długą drogę przeszło Stado 
Ogierów Białka, czekając ponad 40 lat na 
moment, w którym koń białeckiej hodowli 
stanie na podium. Potrzebne były „tylko” 
cierpliwość i konsekwencja, wiara i szczę
ście. No i dwuletnia Perfinka po Esparto od 
Perfirka po Gazal AI Shaqab (QA) wydzier
żawiona do Al Muawd Stud w Arabii Sau
dyjskiej, trenowana, hołubiona i prezento
wana przez Ryan'a Jons’a, najpierw została 
Czempionką Klaczy Młodszych w Aachen, 
potem Wiceczempionką Europy w Wero
nie, a na koniec, jak wisienką na torcie, za
akcentowała tegoroczne występy tytułem 
Wiceczempionki Świata. W finale pokonała 
ją jedynie cudna AJ Sawahi (AE) po Marwan 
AI Shaqab (US) od Siberia SA (BR) po Nuzyr 
HCF (BR), z Ajman Stud, Zjednoczone Emi
raty Arabskie. Perfinka jest klaczą niezwykłą 
i niełatwą, o bardzo silnej osobowości. Jej 
polski trener i prezenter, z którym niejed
nokrotnie też stawała na podium - Jacek 
Kurzyński, wypracował płaszczyznę poro
zumienia, zaznaczając, że jest to porozu
mienie między partnerami. Zobaczymy co 
przyniesie Perfince Nowy Rok.

Brązowe medale z Czempionatu Euro
py przywiozły również: ogromnie żeńska 
Emira po Laheeb (IL) od Embra po Mono
gramm (US) z Michałowa i Poganin, wy
bitny syn Laheeba (IL) od Pohulanka po 
Pepton z Janowa Podlaskiego.

There is no doubt that breeding suc
cesses are not given once and for all. They 
more likely run in a sinusoid. Of course we 
would all like for that rising wave to keep 
on going higher and higher for the longest 
possible period. Unfortunately the brutal
ity of this business is rather painful. The 
greatest success is not to achieve the top, 
but to remain there.

Polish Arabian horse breeding has for 
years maintained a stable position among 
the world's elite. There are sparks and 
then there are quieter moments, off the 
podium. Nevertheless Polish horses are 
always present and their quality does not 
go unnoticed. They always mirror the cur
rent world trends. Naturally nothing hap
pens by chance and without effort. The 
competition is very strong and the quality 
of the presented horses so high that it's 
a race that never ends. A constant search 
for something better.

Yet when observing the current per
formers, especially at those most prestig
ious shows, we ask ourselves if it's pos-

n 0 ri
4 a ¿X

Primera-Top X 
Czempionatu Świata 
Klaczy Starszych 
i Wiceczempionką 
Europy 2013 / World 
Top Ten Senior Marę 
and European Reserve 
Senior Champion Marę

sible to breed something better? Where 
are the limits of progress? Will man ever 
be able to create something even more 
refined? How can an even more beauti

ful eye look like, a more arched neck, 
a shorter head with a dished profile? 
What can be even more perfect than Pia
nissima , Emandoria...
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W ścisłej czołówce obydwu pokazów 
znalazły się konie ze Stadniny Chrcynno 
Pałace - typowa, świetnie się ruszająca 
Psyche Kreuza po Ekstern od Pallas Atena 
po Ecaho, jej pełna siostra, siedmioletnia 
Psyche Victoria i syn tej ostatniej, efektow
ny Psyche Keret po Khidar (BE).

Wiele osób pamięta zapewne obietni
cę, złożoną przez dyrektora Marka Trelę 
w Janowie Podlaskim, dotyczącą przyszło-

Either way this year allowed Poles 
to maintain a high place in the world's 
breeding classification, which is con
firmed by the results from both the Euro
pean and World Championships.

Emandoria (Gazal Al Shaqab (QA) - 
Emanda/Ecaho) came to Verona hoping 
for a “Triple Crown”. The mare is leased 
by Ajman Stud from the UAE and bril
liantly shown by Frank Spoenle. There is 
always a risk, but looking at Emandoria 
both in Verona and Paris it was difficult 
to imagine that the champion titles would 
omit her. She looked stunning. And they 
didn't omit her. Emandoria closed off an
other chapter of her show career with 
both performances, claiming the titles 
of European and World Senior Cham
pion Mare. She will soon return home, 
to Michałów and change from a star to 
a “regular” broodmare.

A very successfull showing both in Ve
rona and Paris was delivered by Primera 
(Eden C (US) - Preria/Ararat) from Janów 
Podlaski. Very typey, with a ground cov

ering trot, she first reached for the title 
of European Senior Reserve Champion 
Mare and three weeks later became one 
of the World Senior Top Ten.

It was a long and rocky road that Białka 
Stud had to walk before their horse final
ly took the podium - more than 40 years! 
All that was needed were patience, con
sistency, faith and of course luck. Their 
two year old Perfinka (Esparto - Perfir- 
ka/Gazal Al Shaqab (QA)), leased to Al 
Muawd Stud in Saudi Arabia, trained, 
loved and shown by Ryan Jons, first be
came Junior Champion Mare in Aachen, 
later European Reserve Champion in 

Verona and topped it off with a title of 
World Junior Reserve Campton Mare in 
Pans. In the finals she was on|y bested 
by the lovely AJ Sawahi (AE) (Marwan 
Al Shaqab (US) - Siberia SA (BBj/Nuzyr 
HCF (BR)) from Ajman Stud (UAE)- Per 
finka is an etfraordmry mare and not an 
easy one, bearing a stron9 personal't^y- 
Her Polteh trainer and praenter, Jacek 
Kijrzynski, with whom she stood °n the 
podium more than once, worked °ut 
a rapport with her making it known that 
it is a rapport between equal partners. 
We will see what the New Year win bring 
for Perfinka.
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ści Pianissimy. Klacz, która nie przegrała 
w życiu żadnego pokazu, miała zakończyć 
karierę i nigdy więcej nie występować już 
na czempionacie. Nie wiedział jednak 
wówczas pan Trela, że świat, a właściwie 
światek zogniskowany wokół Czempiona- 
tu w Paryżu, w osobie Pani Christiane Cha- 
zel, zainicjuje nową nagrodę - PLATINUM 
CUP dedykowaną wcześniejszym czem- 
pionom świata. Konkurencja specjalna, 
tylko dla koronowanych głów, rozegrana 
w ubiegłym roku po raz pierwszy, wyłoniła 
laureata - bohatera, występującego w bar
wach saudyjskich Dakharo (US). Nagroda 
się przyjęła i w swojej drugiej odsłownie 
czekała na nowych bohaterów.

I jak to w życiu bywa, zaczęły się dy
lematy. Bo czy istnieje na świecie koń 
zasługujący na platynę bardziej niż Pia- 
nissima? Pomysł, początkowo nieśmia
ły, zaczął uwierać jak drzazga w boku, 
wreszcie kiełkować. Na miesiąc przed 
Czempionatem Świata zapadła decyzja - 
Pianissima jedzie do Paryża!!!

Trudno sobie wyobrazić bardziej spek
takularny, przejmujący i piękny koniec ka
riery. To że Pianissima wygra Platynowy 
Puchar było niemal pewne, od momentu 
kiedy się pojawiła. Ale w jakim stylu to zro
biła ... Po kilku latach przerwy odnalazła 
się na placu pokazowym jak w swoim na
turalnym środowisku, poważna, skupiona 
ale jednocześnie pełna energii i blasku. 
Zaprezentowała najlepszy ruch w życiu. 
Nawet sędziowie nie mogli opanować

łez wzruszenia, a publiczność zgotowała 
jej owację na stojąco. Przypomniała, że 
„królowa jest tylko jedna”, przypomniała, 
że jakość, niezależnie od upływającego 
czasu i mody, pozostaje niezmienna, że 
konie takie jak ona się w życiu zdarzają. 
Występ Pianissimy był z różnych wzglę
dów symboliczny. Postawił kropkę nad 
przysłowiowym „i”, spinając jak klamrą 
dokonania naszych koni. Przez długi czas 

kuluarowe rozmowy toczyły się wyłącznie 
wokół niej i wyników uzyskanych przez 
polskie konie.

Oby to wrażenie pozostało jak najdłu
żej, utrzymując świat w przekonaniu, że 
etap „fali wznoszącej” ciągle trwa. I niech 
trwa. Nie pozostaje nam nic innego jak 
udowodnić w przyszłym roku, że tak 
jest. I w kolejnym, i jeszcze w następnym 
i jeszcze...

Bronze medals from the European 
Championships were also brought home 
by: the extremely feminine Emira (La- 
heeb (IL) - Embra/Monogramm (US)) from 
Michałów and Poganin, an outstanding 
son of Laheeb (IL) and Pohulanka by Pep
ton from Janów Podlaski.

Placing high at both shows were also 
the horses from Chrcynno-Palace Stud: 
the typey, well moving Psyche Kreuza 
(Ekstern - Pallas-Atena/Ecaho), her full 
sister, the seven year old Psyche Victoria 
and the latter's son, the impressive Psyche 
Keret by Khidar (BE).

I'm sure many people remember the 
promise Director Marek Treia made in 
Janów Podlaski about Pianissima's future. 
The mare that never lost a show in her life 
was to end her career and never compete 
again. But Marek Treia did not know at 
the time that the organizers of the World 
Championships in the shape of Chris
tiane Chazel would initiate a new award 
- the Platinum Cup, dedicated to previ
ous World Champions. A special competi
tion, only for those that had already been 
crowned before, took place for the first 
time last year'. The first hero was Dakha
ro (US) sporting Saudi colors. The award 
was well received and honored two more 
heroes during its second edition.

As usual in life dilemmas set in. Be
cause is there another horse out there 
that deserves the platinum more than Pi
anissima? The idea, small at first, began 
growing on the Janow Podlaski team. Just 
a month prior to the World Championships 
the decision was made - Pianissima would 
be going to Paris!

It is difficult to think up a more spectacu
lar, moving and beautiful end of a show ca
reer. It was obvious that Pianissima would 
win the Platinum Cup from the moment she 
appeared. And she did so in great style... 
After a several year break she seemed at 
home on the international arena, shining 
with her inner light and energy. She pre-
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sented the best movement in her life. Even 
the judges could not hold back their emo
tions, while the public gave her a standing 
ovation. Pianissima reminded everyone 
that “there is only one queen" and that 
regardless of the times and trends horses 
like her born once in a while. Pianissima s 
performance was symbolic, summing up 
the achievements of all our horses. For 
a long time lobby conversations were car
ried out about her and the results of our 
horses.

Let s hope that this positive impres
sion will last as long as it can, keeping 
the world convinced that we are riding the 
crest of a wave. And let's keep on riding. 
All that we must do now is prove it next 
year. And the next, and the next...
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Black Arabians

www.silvatica-black-arabians.pl 
e-mail: marta_napiora@tlen.pl 

tel.: +48 605 212 414

Świąt (Bożego Narodzenia 
pełnych miłości, radości i spokoju, 

a w Nowym Roku 2014 
szczęścia, zdrowia 

sukcesów osołistych oraz zawodowych 
życzy

Siłwatica (Biackj-rahians


