


 

Al Khalediah European Arabian Horse Festival 2014

trawionych rw

Międzynarodowa gonitwa A-klasowa dla koni 4-letnich i starszych

Tego Festiwalu

22-24 sierpnia, ECAHO C-Int. Show, 
Nowe Wrońska k. Płońska, Polska

Nagrody o łącznej wartości 150.000 euro
2 x Mercedes - Benz CLA Class oraz 2 x Mercedes - Benz A Class, 
szwajcarskie zegarki i wiele innych.

nie mozesz przegapić 
Zapraszamy!»
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ZAMIAST WSTĘPU
INTRODUCTION

Biały koń w Rabat

Kohejlanie z sułtańskiego orszaku, 
Arabczyku, marzenie Kossaków 
Z wiotką grzywą i z natchnieniem w oku! 
Rozwichrzony, jak fala wezbrany, 
Kipisz, mącąc twoich kształtów plany, 
pod czaprakiem, co cię w przepych okuł. 
Cień twój tańczy, szaforowa struga, 
A namiętność w twoich nozdrzach mruga, 
Błyskasz sierści palącym się mlekiem ... 
-I tak dumnie, prychając dokoła, 
I chwast grzywy odrzucając z czoła, 
Nosisz godność niebycia człowiekiem! 
Pochwalony, kochany do syta, 
Wznosisz w górę wyciągasz kopyto 
Jak wyniosłą dłoń do pocałunku... 
Stwórco! -patrząc na formę tak czystą, 
już cię wielbię;, gorący artysto, 
już kwituję z naszych rozrachunków...

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca, 
zastrzega sobie prawo do adjustacji 

i skracania artykułów, za treść reklam 
i ogłoszeń nie odpowiada.

OKŁADKA
Emandoria (Gazai AI Shaqab (QA) - Emanda/Ecaho) 

- Ti^koronowana/Triplecrowned 2013 

Pholo:Sluari Vasty

The white horse in Rabat

Koheylan from the Sultan's retinue, 
The Kossak family dreamed about you, 
With floating mane and an inspiring eye, 
Your coat is shining, like a blazing fire; 
Your saddlecloth is rich, as from a dream, 
Your shadow - dancing like sapphire stream. 
You snort around with passion and with pride, 
Shaking your forelock, when you stride.
Your dignity of not being a man 
Desreves love and cherish now and then. 
You lift your hoof like a hand to be kissed... 
Oh, God, if you created such a piece, 
You are an artist, whom I do adore 
and don't complain at you any more.

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska



 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

WIADOMOŚCI Z POKAZÓW
przygotowała: Lidia Pawłowska 

tłumaczenie/transl.: Krystyna Chmiel 
zdjęcia/photos: Lidia dr Wiesław Pawłowscy

...na Bliskim Wschodzie

P
okazy na Bliskim Wschodzie przyniosły kolejna serię sukcesów koni polskiej 
hodowli, w tym dwa o historycznym znaczeniu. Michałowska Emandoria (Gazal 
Al Shaqab (QA) -Emanda /Ecaho), dzierżawiona przez Ajman Stud, po zdoby
ciu trzecU koroh wEurop i euimąwróciła dó Emiratów, bysięgnąś podru po z rzęe u 

zwycięstwo w Dubaju.
Kolekcja licząca 25 medali najwyższej rangi pokazów w Europie, w USA i na Bliskim 

Wschodzie, czyni z Emandorii jednego z najbardziej utytułowanych koni świata.
Trzyletnia Perfinka (Esparto - Perfirka/Gazal Al Shaqab (QA)) ze Stada Ogierów 

Białka, od lipca 2013 roku startująca w barwach Al Muawd Stud, na rozegranym 
w styczniu pokazie Prince Sultan bin Abdulaziz International Arabian Horse Festival 
(w randze Title Show) zdobyła tytuł Czemp^nki Klaczy Młodszych. To pierwszy ty
tuł tak wysokiej rangi zdobyty przez konia z Białki. Miesiąc później do swej kolekcji 
trofeów Perfinka dołożyła medal Wioeooempiunki Klaczy Młodszych pokazu Qatar 
International Arabian Horse Show w Doha (klasy A).

Na bliskowschodnich ringach wyróżniły się także inne konie polskiej hodowli. 
W grudniu brązowy medal klaczy starszych pokazu KAAHC Championship w Rija- 
dzie zdobyła wychowanka Białki, Fabryszka (Gazal Al Shaqab (QA) - Fula/Partner). 
Podczas styczniowego Ajman Arabian Horse Show znakomicie zaprezentowały się 
ogierki hodowli Pawła Rutkowskiego (Groteska Arabians). Ghazi Al Khazna (Kahil 
Al Shaqab (US) - Groteska/Emigrant) zdobył brązowy medal ogierków rocznych, 
a dwuletni Zothar (Ekstern - Zingara/Psytadel (US)) - brązowy medal w czempio- 
nacie ogierów młodszych. Na pokazie International Championship Kuwait (klasy 
B) złoty medal klaczy starszych zdobyła wyhodowana w SK Michałów Latona (El 
Nabiła B (HU) - LarandalEkstern). Zdobyła ona najwyższą ocenę pokazu, w tym 
komplet maksymalnych not za ruch. W kwietniu w Ad-Damman Czempionką Arabii 
Saudyjskiej została pochodząca z Michałowa Elirdia (Poganin - Eligia / Sanadik El 
Shaklan (DE)), zakupiona na aukcji Pride of Poland 2012 przez Al Muawd Stud. ■

...i w Europie

M
ichałowskiej hodowli Pia
cenza (QR Marc (US) - Pri- 
mawera/Emigrant), zakupio
na na aukcy i P tideof Polan d t011 

przez katarską stadninę Al Shaha- 
nia Stud, została Czempionką Kla
czy Starszych i Najlepszym Koniem 
Pokazu Normandie Arabian Festival 
w Saint-Ló, oraz Wiceooempiocką 
Klaczy Starszych pokazu Arabian Ma
sters (klasy B) w Bordeaux.

Michałowska gwiazda aukcji Pride 
of Poland 2012, zakupiona przez Aj- 
man Stud klacz Ejrene (Gazal A Sha
qab (QA) - Emocja/Monogramm (US)) 
została jednogłośnie wybrana Czem- 
pionką Klaczy Starszych czerwcowe
go pokazu Arabian Horse Weekend 
w Sint-OeZnnrude p w maju podczas 
Tulip Cup zdobyła medal brązowy.

Inny wychowanek SK Michałów, 
Lissar (Gazal Al Shaqab (QA) - La- 
rissa/Eukaliptus) należący do Anette 
Siren (Turban Stud, Dania) został Wi- 
ceczempiucem Ogierów Starszych 
w Saint-Ló, a na pokazie Tulip Cup 
zdobył brąz. Na międzynarodowym 
pokazie Arabes&Co w Miono (klasa 
B) wyhodowana przez stadninę Fal- 
borek Arabians Emlahaba (Al Lahab 
(IL) - Emanta/Pamir) zdobyła srebr
ny medal klaczy starszych. Emlaha
ba została dwa lata temu zakupio
na na aukcji przez polską hodowczy
nię Annę Damman, właścicielkę stad
niny Titanium Arabians we Francji. ■

...w USA

S
pektakularne zwycięstwo odniosła michałowska Wieża Mocy (QR Marc (US) - 
Wieża Marzeń/Ekstem), dzierżawiona przez Janey Morse (Oak Ridge Arabians), 
na pokazie Arabian Breeders World Cup w Las Vegas uzyskując tytuł Czem- 
pionki Klaczy StarszycP.ZIacz ta wkwi etn iu jednu głodnie wygratwCzam pionatKla- 

czy Regionu VII w Scottsdale, co dało jej kwalifikację do Czemp^na^ USA w Tulsa. 
Podczas Czempionatu Regionu XII, rozegranego w maju w Perry (Georgia) 

janowskiej hodowli Finetta (Piaff - Fastella/Pamir), sprzedana na aukcji Pride of 
Poland 2009, została Wiceooempionkd Klaczy oraz Czempionką Klaczy w kategorii 
AOTH, w której prezentowała ją właścicielka, Marta Wasiak. ■

Polskie konie w Weis

P
odczas pokazu Weis Interna
tional (klasy B) Polskę repre
zentowało 18 koni. Aż 15 z nich 
wychodziłodo dedoradji w Clasac ki 

a 9 wystąpiło w czempionatach. Brą
zowym medalem klaczy młodszych 
nagrodzona została Enezja (Marajj 
(US) - Espinezja/Psytadel (US)) ze 
stadniny Falborek Arabians Krzyszto
fa Goździalskiego, a w czempionacie 
klaczy starszych medal z tego same
go kruszcu zdobyła Chaos Persefona



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

   
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

  
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

(Poganin - Ceres/Ganges) ze stadniny 
Chrcynno-Pałac pp. Poszepczyńskich.

W finałach wystąpiły także klacze 
Echo Aurora (Eternity Ibn Navarrone-D 
(BE) - Echo Afrodyta/Piaff) i Psyche 
Aditi (Echo Adonis - Pomona! Ekstern) 
ze stadniny Chrcynno-Pałac, Eshila 
(Kahil Al Shaqab (US) - Estaka/Gazal 
Al Shaqab (QA)) ze stadniny Falborek 
Arabians, Angelina (Elmaran - Antalia 
Bay DD (BE)/E/ Amin (BE)) Wojcie
cha Parczewskiego (Best Arabians). 
oraz ogiery Gotico (WH Justice (US) 
- Ginga/Galba (DE)) Piotra Podgór
nego (M Arabians). Elmaran (Al Mara- 
am (IL) - EksteralEkstern) Wojciecha 
Parczewskiego, Etnodrons Psyche 
(Padrons Psyche (US) - Etnografia! 
Aloes) ze stadniny Stan Red Stani
sława i Pawła Redestowiczów. Także 
michałowskiej hodowli Lissar, repre
zentujący Turban Stud zakwalifikował 
się do czempionatu. ■

POŻEGNANIA

Perolia

W
 styczniu SO Białka straciła
jedną z najlepszych klaczy 
w historii tej stadniny, Pe- 

rolię (Gazal Al Shaqab (QA) - Pereira! 
Eldon). Miłośnicy arabów w Polsce 
pamiętają Perolię z jej pięknych wy
stępów na pokazach. Wiceczempion- 
ka Klaczy Młodszych pokazu w Beł
życach, dwukrotna Wiceczempionka 
Klaczy Młodszych Jesiennego Po
kazu w Janowie Podlaskim, a także 
medalistka tej imprezy w kategorii se
niorek, zawsze nagradzana wysokimi 
notami za ruch. Była też znakomitą 
matką. O potencjale hodowlanym Pe- 
rolii świadczy to, że już pierwszy jej 
przychówek, ogierek Peron po Epar- 
to zdobył tytuł Wiceczempiona Polski 
Ogierów Młodszych. Zdążyła zosta
wić obiecującą córkę, Permarię. ■

Kulig

kwietniu SK Michałów po
żegnała ogiera Kulig. Miał 
23 lata. Był synem Czem- 

pionki Klaczy USA, Kawalkady i Czem-
piona Polski i Szwecji, Balona Repre
zentował ród og. Bairactar or. ar. Uży
wany w Michałowie i w Janowie Pod
laskim, a także w hodowli prywatnej 
zostawił stosunkowo nieliczne grono 
potomków w tym dzielnego wyści
gowo ogiera Farah-Basket (od Farah- 
Aneta po Borysław) hodowli Krystyny

Chmiel. Najmłodszy przychówek po 
Kuligu rozpoczął w tym sezonie starty 
na torze wyścigowym. ■

Album

r'O. czerwca odszedł nagle 
y J ogier Album, syn Czem- 

L__ pionów Polski - Europej
czyka i Alejki po Palas (RU), jeden 
z najcenniejszych przedstawicieli rodu 
Kuhailana Haifi or.ar. Niezwykle cenio
ny i szeroko używany w hodowli koni 
półkrwi, m.in. w niemieckim Stadzie 
Państwowym Redefin. Ogier ten, o wy
bitnych predyspozycjach użytkowych, 
z bogata karierą sportową, przygo
towywany był do XI Sportowych Mi
strzostw Europy Konia Arabskich 
w Stadninie Koni w Janowie Podla
skim w dniach 18-20 lipca br. Odszedł 
niespodziewanie, w świetnej formie 
i w pełni sił, miał „zaledwie" 19 lat. 
Macierzysta stadnina w Janowie Pod
laskim wiązała z nim duże nadzieje 
na szersze użycie w hodowli czystej 
krwi. Album był klasycznym przykła
dem „Polskiego Araba" łącząc w so

bie urodę, wybitnie poprawną budowę 
i idealny charakter (więcej o Albumie 
na stronie www.janow.arabians.pl/pl/ 
aktualności/). ■

Anna Dębska 

W maju w wieku 85 lat zmarła 
Anna Dębska - rzeźbiarka, 
w której twórczości głów

ne miejsce zajmował koń. Była też 
jednym z pierwszych i przez wiele lat 
nielicznych powojennych hodowców 
prywatnych. Początek jej stadninie 

dała klacz Maciejka (Sędziwój - Mira/ 
Wielki Szlem) - założycielka cenionej 
rodziny koni znanych z predyspozycji 
wyścigowych.

Anna Dębska to absolwentka Aka
demii Sztuk Pięknych w Warszawie. 
W latach 1949-1953 studiowała na Wy
dziale Rzeźby ASP w pracowniach pro
fesorów Tadeusza Breyera i Mariana 
Wnuka. Zajmowała się rzeźbą posta
ci zwierząt, szczególnie koni. Uczest
niczyła w wielu wystawach. W 1979 
roku wyjechała do USA, gdzie miesz
kała i tworzyła do 1995 roku. Powstałe 
w tym okresie liczne rzeźby, głównie 
koni znajdują się w prywatnych i mu
zealnych zbiorach w Ameryce. Zainte
resowaniem za oceanem cieszyły się 
także konie Anny Dębskiej. W 1978 
trafiła tam Maciejka, a kilka lat później 
jej wnuki i prawnuki (Mgiełka, Mewa, 
Murkana, Mięta, Malachit, Mgła). Po 
powrocie ze Stanów artystka na stałe 
zamieszkała w swoim domu w lesie 
pod Wyszkowem, gdzie wciąż two
rzyła i z pasją jeździła konno. (Więcej 
o Annie Dębskiej w następnym wyda
niu Araby Magazine). ■

NEWS FROM

THE SHOW

ARENAS

...in the Middle East

T
he Middle East shows brought ano
ther series of successes of Polish- 
bred horses. Two of them were of hi
storical significance. Michałów-bred Eman- 

doria (Gazal Al Shaqab (QA) - Emanda! 
Ecaho), leased by Ajman Stud, after win
ning the European Triple Crown in the win
ter, came back to the Emirates, where she 
managed to win once more in Dubai. Her 
medal collection, consisting of 25 pieces, 
makes her one of the most multi-awarded 
Arabian horses.

3-year-old Perfinka (Esparto - Perfirka! 
Gazal Al Shaqab (QA)), bred at Białka Stud, 
since July 2013 representing the colors of 
Al Muawd Stud, during the show Prince Sul
tan Bin Abdulaziz International Arabian Hor
se Festival, in the rank of a Title Show, held 
in January, won the title of Junior Cham
pion Mare. It was the first such prestigious 
title gained by a horse bred at Białka. 
A month later Perfinka added to her collec
tion the Silver Medal and the title of Junior 
Reserve Champion Mare at the A-Cat. Qatar 
International Arabian Horse Show in Doha.

Other Polish-bred horses distinguished 
themselves in Middle-Eastern show are
nas. In December in Senior Mares Class

I



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

of the KAAHC Championships in Riyad the 
Bronze Medal was granted to Bialka-bred 
Fabryszka (Gazal Al Shaqab (QA) - Fula/ 
Partner). During the Ajman Arabian Horse 
Show, held in January, fantastic performers 
proved two colts bred by Pawel Rutkowski 
- the owner of Groteska Arabians. Ghazi Al 
Kazna (Kahil Al Shaqab (US) - Groteska/ 
Emigrant) won the Bronze Medal in Yearling 
Colts, whereas 2-y.o. Zothar (Ekstern - Zin- 
gara/Psytadel (US)), got the Bronze in the 
Junior Stallion Championship. In the In
ternational Championship Kuwait show the 
Gold Medal in Senior Mares won Michałów- 
bred Latona (El Nabiła B (HU) - Larandal 
Ekstern). She got the highest total point 
score of the show, including maximum 
marks for movement. In April, at Ad-Dam- 
man in Saudi-Arabia, the Champion Mare 
claimed was Michałów-bred Elirdia (Poga
nin - Eligia/Sanadik El Shaklan (DE)), pur
chased in the Pride of Poland Sale 2012 
by Al Muawd Stud.

...in the US

M
ichałów-bred Wieża Mocy (QR 
Marc (US) - Wieża Marzeń/ Elks
tern), teased by Janey Morse (Oak 
Ridge Arabianst.gbipns a opcIicularvic- 

tory in the Arabian Breeders World Cup Pt 
Las Vegas, being granted a title of Senior 
Champion Mare. In April she unanimously 
woc the Region VII Championship for Ma
res at Scottsdale, what qualified her to the 
US Nationals at Tulsa.

During the Region XII Championships, 
held in May at Perry (Gaorgia), Janów-bred 
Finetta (Piatt - Fastella/Pamir), sold in the 
Pride of Poland Sale in 2009, became the 
Reserve Champion Mare and AOTH Cham
pion Mare. In the latter competition she was 
handled by the owner, Marta Wasiak.

...and in Europe

Michałów-bred Piacenza (QR Marc (US) 
- Primavera/Emigrant), purchased in the 
Pride of Poland Sale 2011 by Al Shahania 
Stud from Qatar, became the Senior Cham
pion Mare and Best in Show of the Norman
die Arabian Festival at Saint-Lo, as well as 
the Senior Reserve Champion Mare of the 
B-Class Arabian Masters Show at Borde
aux.

Michałów-bred star of 2012 Pride of Po
land Sale, Ejrene (Gazal Al Shaqab (QA) - 
Emocja/ Monogramm (US)), purchased by 
Ajman Stud, was unanimously elected the 
Senior Champion Mare of the Arabian Horse 
Weekend, held in June at Sict-Oedncrode, 
whereas during the Tulip Cup, in May, she 
got the Bronze.

Another charge of Michałów, Lissar (Ga
za! Al Shaqab (QA) - Larlssa/Eukaliptus), 
upceZ by Anette Siren (Turban Stud, Den
mark), was granted the Reserve Champion 
Stallion title at Saint-Lo, as well as the Bron
ze Medal in Tulip Cup.

During the international, B-Class show 
ArabesACo at Mlono, the mare Emlaha- 

ba (Al Lahab (IL) - Emanta/Pamir), bred at 
Falborek Arabians (Mr. Krzysztof Gozdzial- 
ski), won Silver Medal in Senior Mares. Two 
years ago she was bought by the Polish 
breeder Anna Damman, the owner of Tita
nium Arabians stud in France.

Polish horses at Weis

D
uring the Weis International Class-B 
Show Poland was represented by 
18 horses. 15 of them got ribbons 
in their classes .wherea shqualifiedfor fhe 

finals. In Junior Mares the Bronze Medal 
was given to Enezja (Marajj (US) - Esplne- 
zja/Psytadel (US)), bred by Falborek Ara
bians, whereas in Senior Mares a similar 
medal went to Chaos Persefona (Poganin 
- Ceres/Ganges), bred by Chrcynno-Palac 
Stud (Mr. & Mrs. Poszepczynski).

In the Finals took part also the mares: 
Echo Aurora (Eternity Ibn Navarrone-D 
(BE) - Echo Afrodyta/Piatf) and Psyche Adi
ti (Echo Adonis - Pomona/Ekstern) from 
Chrcynno-Palac; Eshila (Kahil Al Shaqab 
(US) - Estaka/Gazal Al Shaqab (QA)) from 
Falborek Arabians; Angelina (Elmaran 
- Antalia Bay DD (Be)/EI Amin (BE)), bred/ 
owned by Wojciech Parczewski, Best Ara
bians; as well as the stallions: Gotico (WH 
Justice (US) - Ginga/Galba (DE)) from Piotr 
Podgorny (M Arabians); Elmaran (Al Mara- 
am (IL) - Ekstera/Ekstern) from Wojciech 
Parczewski, Etnodrons Psyche (Padrons 
Psyche (US) - Etnografla/Aloes) from Stan- 
Red stud, owned by Stanislaw and Pawel 
Redestowicz. To the Championships also 
qualified Michalow-bred Lissar, represen
ting Turban Stud.

FAREWELLS

Perolia

I
n January Białka Stud lost one of its 
best broodmares, Perolia (Gazal Al Sha
qab (QA) - Pereira/Eldon). Polish fans 
of Atabianhorsessu rety re membcrbebn- 

tiful performance of Perolia in shows. She 
was claimed the Junior Reserve Champion 
Mare at Bełżyce, twice the Junior Rese
rve Champion Mare and medal winner in 
Senior Mares of Autumn Show at Janów, 
always obtaining the highest point scores 
for movement. Later on, she proved pc 
excellent broodmare. Her first get, the colt 
Peron by Esparto, won the title of Junior 
Reserve Champion Stallion of Poland. Luc
kily enough, she also left behind a promi
sing daughter, Permaria. ■

Kulig

I
n April Michałow Stud lost the stallion 
Kulig in the age of 23. Betog the ćan of 
US National Cham^on Mare KawaltetJa 
and the Champion Stallion of Poland and 

Sweden - Balon, he represented Bairac- 

tar DB sireNm. Used at Michałów, Janów 
and in private breeding, he left behind 
a relatively sparse crop of foals, including 
an outstanding racer - the stallion Farah
Basket (out of Farah-Aneta by Borysław), 
bred by Krystyna Chmiel. The youngest 
get by Kulig began their race careers this 
year. ■

Album

O
n June 29lh, unexpectedly passed 
away the stallion Album, whose 
parents were Champions of Poland 
- EuropeiczukaedAley PadyPj^lay (RU).Hy 

was one of the most valuable representa
tives of Kuhailan Haiti DB sireline, wide
ly used and highly estimated in part-bred 
horse breeding, as in German stallion 
depot Redefin. Having exceptional perfor
mance predispositions and a rich sports 
career behind him, he was prepared for 
Xlth European Sports Championships for 
Arabian Horses at Janów on 18-20 of July 
this yepr. In a relatively “euucg" age of 19, 
he was still fit and in a good condition, so 
his sudden death awkwardly surprised his 
mother stud, Janów Podlaski. Its macagn- 
ment placed high hopes in planned using 
him in Purebreds, because he made a clas
sic example of a “Polish Arabian", com
bining together good looks, correct con
formation and an ideal temper. More info 
-bout Album may be found at the website 
www.janow.arabianH.pl/p//aktualnoHcl/ ■

Anna Dębska

I
n May, in the age of 85, passed away 
Anna Dębska - the sculptress, in whose 
artistic works horses occupied an impor- 
tan-nl ycPcSyealyobe lbnocOrd a spsrse 

group of Polish post-war private breeding 
of Arabian horses. Her foundation dam was 
the mare Maciejka (Sędziwój - Mira/Wielki 
Szlem), who initiated a valuable sub-line of 
good racers.

Anna Dębska was a graduate of Warsaw 
Academy of Fine Arts, Sculpture Faculty, 
what she attended in the years 1949-1953, 
under supervision of the Professors Tade
usz Breyer and Marian Wnuk. She took 
up animal figures, mostly horns and often 
presented them in exhibitions. In 1979 she 
left for the USA, where she lived and con
tinued her artistic work until 1995. Many 
sculptures created at that time got to Ame
rican private art collections or became 
museum exhibits in the US. Also Arabian 
horm of her breeding became popular 
amono American buyers. Maciejka was 
exported already in 1978, whereas several 
years lpter her ^an^m and grnat-granZ- 
get (Mgiełka, Mewa, Murkana, Mięta, Mala
chi!,, Mgła) also got bneocZ the Ocean. After 
romin0 back to the artist
for good in her fornćt-ćurruundnd house 
near to Wyszków. She devoted the rest 
of her life to art and to horse riding. (More 
info -bout Anna Dębska will appear in the 
next issue of “Araby Magazine y ■



 
Autor: Alina Sobieszak 

Ttum./Transl.: Joanna Krawczyk 
Zdjçcie/Photo: Stuart Westy
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na - ciemna brunetka, On - ja
sny blondyn (Black & White); 
widzimy ich na każdej imprezie 
związanej z końmi arabskimi, 
sami jakby trochę niewidoczni 

natomiast szeroko obecni poprzez swoją pra
cę Lidia i Wiesław Pawłowscy - im chcemy 
poświęcić kilka słów w tym szczególnym wy
daniu Araby Magazine. Kiedy 8 lat temu przy
gotowywaliśmy pierwszy numer „arabskiego" 
pisma (wówczas kwartalnik Araby) znaliśmy 
Lidkę i Wiesia przede wszystkim z perfekcyj
nie prowadzonej już od kilku lat strony inter
netowej stadniny janowskiej, na której oprócz 
wiadomości z życia stadniny mogliśmy zna
leźć ciekawe informacje „ze świata" i tak jest 
do dziś; niektórzy internauci uważają, że jak 
czegoś nie ma „u Pawłowskich" to znaczy, że 
tego nie było. Oboje czynni zawodowo w zu
pełnie innych dziedzinach, zakochali się w ko
niach arabskich tak bardzo, że z początkowe
go hobby, konie arabskie stały się ich drugim 
życiem i przestały mieć dla nich tajemnice - 
rodowody koni, wyniki pokazów, wyścigów 
i rajdów mają nie tylko w swojej bazie ale 
również w pamięci. A wszystko ilustrowane 
doskonałymi zdjęciami, które trafiły nie tylko 
do pism krajowych ale nawet do takich wy
dawnictw jak Tutto Arabi, Arabian Horse 
World.

Lidia i Wiesław Pawłowscy pierwszy raz 
zjechali do Janowa w 1997 roku - jak wspo
minają „janowiacy" przyjechali „maluchem" 
(Fiat 126p) z przyczepką; dziś już innym sa
mochodem przyjeżdżają do Janowa, Micha
łowa, Białki na wszystkie imprezy, sesje zdję
ciowe aby potem wracać (kilkaset km) do pra
cy zawodowej, a jednocześnie opracowywać 
i publikować zebrany materiał - często zasta
nawiam się ile godzin ma „ich doba". A od
biorców swojej pracy mają wielu; to nie tylko 
informacje zamieszczane w internecie; często 
nocą z pokazów z innych kontynentów ale 
również zdjęcia do publikacji i kartotek stad- 
ninowych, i wszystko „na wczoraj".

Wracając do naszej współpracy z Nimi 
- już w pierwszym numerze (1/2006) Ud
ka napisała w Kronice o polskich akcentach 
w czempionatach Kanady, Francji, Włoch, 
USA, Brazylii i innych oraz „pożegnała" wy
bitne polskie ogiery Europejczyka i Peptona. 
Kto chciałby przypomnieć sobie młodziutką 
Pingę, Emandorię, Egiufora znajdzie w tym

he - a dark brunette; he
- a light blonde (Black
& White). We see them 
at every Arabian horse 
event. They remain in

visible themselves and yet are ex
tremely present through their work. 
Lidia and Wiesław Pawłowski - it 
is them that we would like to dedi
cate a few words to in this particu
lar issue of Araby Magazine. When 
8 years ago we began preparing 
the first issue of our Arabian pub
lication (at the time a quarterly), 
we knew Lidka and Wiesiek main
ly from their perfectly run web
site about Janów Podlaski Stud, 
which they had been maintining 
already for several years then. The 
website contains not only current 
information about the stud, but 
also interesting tidbits from around 
the world about Polish breed
ing. Today many internet readers 
claim that if it’s not published on 
Pawlowskis’ website, then it didn't 
happen. Both active in other pro
fessions, they fell in love with Ara
bian horses so much that what 
began as a small hobby turned 
into a second life. Arabians ceased 
to have any secrets before them 
- pedigrees, as well as show, rac
ing and endurance results are lis
ted not only in their databases, 
but also engraved deeply in their 
minds. And everything is further
more illustrated with excellent pho
tographs, which have found their 
way not only into Polish maga
zines, but also such publications 
such as Tutto Arabi and Arabian 
Horse World.

Lidka and Wiesław Pawłowski 
came to Janów for the first time in 
1997 (locals recall that they arrived 
in a small Fiat 126p with a trailer). 
Today in a different car they travel to 
Janów, Michałów and Białka for all 
events and photo sessions to later 
return (hundreds of kilometers) to 
their professions and at the same 
time to edit and publish the ac

quired material - sometimes I won
der how many hours their day has. 
There are many recipients anxious
ly awaiting their work, which con
sists of information published on 
the website (oftentimes from shows 
which take place during our nights 
on different hemispheres), as well 
as photos for magazines and studs’ 
records - with everything of course 
being needed "ASAP".

But back to our cooperation with 
them - already in the first issue 
(1/2006) Lidka wrote in our Chron
icle of Events about Polish accents 
in the Canadian, French, Italian US 
and Brazilian championships and 
bid farewell to superb Polish sires 
Europejczyk and Pepton. Those of 
you who would like to recall the 
young Pinga, Emandoria or Equi- 
for will find their photographs by 
the Pawłowski duo in this historic 
issue.

And so their texts and both his
torical and current photographs 
have accompanied us in all issues 
of our publication. In the 20th an
niversary issue (20/2011) Director 
Jerzy Białobok in his “With a Wink" 
column acknowledged Lidka and 
Wiesiek’s work by saying: “some
times I wonder whether Lidka Pa
włowska devotes even an hour to 
sleep during her day. She finds 
even the smallest tidbits about 
horses with Polish pedigrees (even 
several generations back) and in
forms us breeders about it all. 
I personally believe that Lidka and 
Wiesiek should receive a special 
award from the Society (PAHBS) 
-a “Gold (“at" sign).’’

They have not received that 
"Gold «ci yet till this day, but they 
certainly have the respect and grat
itude of the entire equine commu
nity both in Poland and abroad.

Lidka, Wiesław - I know that you 
do not like to be exposed in the 
spotlight, but we wish to thank you 
for all you've done and... we ask for 
more!
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historycznym numerze ich zdjęcia zrobione 
przez Pawłowskich.

I tak - zarówno teksty jak i zdjęcia współ
czesne i historyczne - towarzyszą nam we 
wszystkich wydaniach naszego pisma. W ju
bileuszowym 20 numerze (20/2011) dy
rektor Jerzy Białobok w artykule „Perskim 
okiem” docenił pracę Lidki i Wiesia pisząc: 
„czasem zastanawiam się czy Lidka Paw
łowska przeznacza chociaż godzinę na 
sen podczas doby. Wynajduje w intranecie 
wszelkie możliwe wieści o koniach z pol
skim rodowodem (nawet w dalszych poko
leniach) i informuje nas hodowców o tym 
wszystkim. Swoją drogą uważam, że Lidka 
i Wiesiek Pawłowscy powinni otrzymać spe
cjalną nagrodę Związku (PZHKA) - „Złotą 
Małpę@”.

Do dziś „Złotej Małpy" nie otrzymali ale 
towarzyszy im uznanie i wdzięczność całego 
środowiska zarówno w kraju jak i za granicą. 

Lidko, Wiesiu - wiem, że nie lubicie być 
eksponowani ale... Dziękujemy za już i pro
simy o jeszcze!

...I niezastąpieni
Autor: Iz bella Pawelec z

M
ówi się, że nie ma ludzi nie
zastąpionych. Śmiem twier
dzić, że są. Z pewnością na
leżą do nich Lidia i Wiesław 
Pawłowscy. Zupełnie niewy

obrażalne jak ludzie o tak ścisłym umyśle, 
genialni analitycy i informatycy żyjący, wy
dawałoby się, w świecie z „innej bajki”, ulegli 
fascynacji koniem arabskim i zmienili swoje 
życie, a może właśnie wzbogacili? Od mo
mentu kiedy się „pojawili” mija „dopiero” 17 
lat, a jakże trudno dziś bez nich wyobrazić 
sobie to wszystko co działo się i dzieje w pol
skiej hodowli. L&W stworzyli potężne infor
macyjne imperium obejmujące wszystkie 
działy hodowli i użytkowania konia arab
skiego nie tylko w Polsce ale i zagranicą. 
Współpraca ze Stadniną Koni w Janowie 
Podlaskim zaowocowała utworzeniem stro
ny internetowej, która ze względu na war
tość i bogactwo materiałów i informacji, 
zarówno archiwalnych jak i bieżących, jest 
jedynym w swoim rodzaju najwyższej klasy 
vademécum. Ale tym co czyni ją absolutnie 
bezcenną to baza rodowodowa polskich 
koni arabskich, od czasu założenia w 1926 r. 
Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czy
stej Krwi, sięgająca do najdawniejszych źró
deł pochodzenia konia arabskiego w Pol
sce. Jedyna taka baza w Polsce, utworzo
na z wielką pieczołowitością, niezwykle

...and irreplaceable
Autor:

T
hey say that no one is 
irreplaceable. However 
I beg to differ. Such peo
ple are definitely Lidia 
and Wiesław Pawlowski. 

It's extraordinary how people with 
such scientific minds, brilliant ana
lysts and computer experts living 
in a different “fairy tale", became 
bewitched with the Arabian horse 
and changed their lives - or maybe 
they simply enriched them? They 
appeared on the Arabian scene 
“only" 17 years ago, but today it 
seems that without them we would 
have a hard time keeping a pulse 
on what has happened and is hap
pening in Polish breeding. L&W cre
ated a powerful information empire 
encompassing all breeding and 
performance matters regarding the 
Arabian horse not only in Poland, 
but also abroad. The cooperation 
with Janów Podlaski Stud resulted 
in the creation of a website, which 
due to its value, as well as richness 
of materials and information, both 
archive and current, is the only one 
of its kind comprehensive refer
ence of the highest quality. But what 
makes it absolutely priceless is the 
pedigree data base of Polish Arabi
an horses, starting from 1926 when 
the Polish Arabian Stud Book was 
established, reaching back to the 
most distant origins of the Arabian 
horse in Poland. The only such data 
base in Poland, created with utmost 
care, extremely clear and easy to 
use, allows breeders to acquire 
knowledge about the history of the 
Arabian horse in Poland and carry 
on their breeding work.

But that's not all. L&W went a step 
further and began photographing 
horses. Today they are one of the 
leading photographers on the mar
ket, covering shows, documenting 
horses and studs.

A separate thank you is neces
sary for their services towards the 
Polish Arabian Horse Breeders So
ciety (PAHBS). For 13 years they 

have gratuitously maintained and 
run the Society's website on the 
Janow Podlaski Stud portal. Like no 
other, the Society's www page was 
and still is a goldmine in terms of in
formation from both Poland and the 
whole world for which I, as a many 
year president of the PAHBS, sin
cerely wish to thank them ■

In recognition of their services we 
wish to award them with a gold 

sign, as they surely deserve it. 
Here it is!

przejrzysta i łatwa w posługiwaniu się, po
zwala hodowcom na pozyskiwanie wiedzy 
o historii konia arabskiego w Polsce i pro
wadzenie pracy hodowlanej. Nie dość tego, 
L&W poszli dalej i zajęli się fotografowaniem 
koni. Obecnie należą do najbardziej wzię
tych fotografów na „rynku” dokumentując 
pokazy, konie, stadniny.

Oddzielne podziękowanie należy się Lidii 
i Wiesławowi za ich pracę na rzecz Polskiego 
Związku Hodowców Koni Arabskich. Przez 13 
lat, zupełnie bezinteresownie, prowadzili na 
portalu SK Janów stronę internetową PZHKA, 
która nie miała sobie równych dzięki bogac
twu tematyki i informacji zarówno z Polski jak 
i z całego świata, za co osobiście, jako wielolet
ni Prezes PZHKA, serdecznie im dziękuję.

A Złota Małpa, jako dowód naszego uzna
nia z pewnością im się należy! Oto ona!
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Prowadzimy 
działalność w zakresie:

Małopolska Hodowla Roślin HBP Sp z o. o. 
w Krakowie
Oddział Stado Ogierów w Białce
Białka. 22-300 Krasnystaw

teł 82 577 12 00 
tel /fax. 82 577 12 01 

office@bielka arabians pl 
bialka@hbp pl 
www białka arabians pl 
www hbp.pł

REKLAMA

- 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

Zapraszamy do 
współpracy!

POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW

KONI ARABSKICH A
POLISH ARABIAN HORSE BREEDERS SOCIETY

DORADZTWO, OCENA, KONSULTACJA 

DOKUMENTACJA HODOWLANA 

ORGANIZACJA POKAZÓW, 
SEMINARIÓW I SZKOLEŃ

BREEDING, EVALUATION & CONSULTATION 

DOCUMENTATION

JUDGING I

SHOWS, SEMINARS & CLINICS ®



 

 
 

Ogierek po Abyad AA (IL) od Eneria
Colt by Abyad AA (IL) out of Eneria .

's.

■ ' .

!l was INTERESTINGLY at Janów

1

- THE REPORT FROM THE XVIIITH GENERAL ASSEMBLY OF POLISH ARABIAN HORSE BREEDERS' SOCIETY (PAHBS)

KAW
[ w Jaiiowu’...

RELACJA Z XVIII ZJAZDU PZHKA

Autor: Lidia Pawłowska 
Thtm./Transl.: Krystyna Chmiel 

ZdjęciaJPhotos: Lidia dr Wiesław Pawłowscy
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/ iosenna pogoda za
chęcała do wycieczek, 
to na marcowy zjazd 
w Janowie Podlaskim 
dotarło niespełna pięć

dziesięciu członków PZHKA. A szkoda, bo 
toczyły się na nim ciekawe rozmowy i od
były się dwa znakomite wykłady. Ale po 
kolei.

Wśród informacji zwyczajowo otwiera
jących obrady znalazły się najważniejsze 
wiadomości z Kongresu ECAHO, który 
w lutym odbył się w Doha w Katarze. 
W strukturach ECAHO zaszło kilka zmian 
personalnych, m.in. do Komisji Odwoław
czej (ECAHO Appeals Committee (EAC)) 
wybrana została Irena Cieślak. To szósty 
reprezentant naszego kraju - po Izabelli 
Pawelec-Zawadzkiej (SDC), Annie Stoja- 
nowskiej (wiceprzewodnicząca Komitetu 
Wykonawczego), Krystynie Karaszewskiej 
(Komisja Ksiąg Stadnych), Marku Tre
li (skarbnik) i Jerzym Białoboku (Komisja ds. Pokazów). Jednym z najważniejszych 

postanowień tegorocznego kongresu jest 
decyzja, że każdy pełny członek ECAHO 
musi, pod groźbą wykluczenia z organi
zacji. w ciągu dwóch lat zorganizować co 
najmniej jeden pokaz afiliowany. Ponadto 
sędziom i innym osobom oficjalnym, które 
wezmą udział w pokazach nieafiliowanych 
przez ECAHO, grozi zawieszone w pra
wach. Inne tematy kongresu to konflikty 
interesów na pokazach, licencje dla pre
zenterów i ich dyscyplinowanie oraz pro
blemy z dokumentami hodowlanymi koni 
urodzonych w wyniku przenoszenia za
rodków.

Ponieważ z funkcji członka zarządu PZH- 
KA zrezygnował Maciej Kacprzyk, któremu 
praca poza granicami naszego kraju unie
możliwia udział w posiedzeniach zarządu, 
uczestnicy zjazdu jednogłośnie opowie
dzieli się za pozostawieniem zarządu do 
końca kadencji w składzie pięcioosobo
wym.

Seminarium

Dawno nie było tak ciekawego sobotniego 
popołudnia podczas zjazdu. Obaj zapro
szeni wykładowcy - dr Maciej Witkowski 
oraz Wacław Pruchniewicz - nie dość, że 
poruszyli ważne tematy, to potrafili przed
stawić jej zrozumiale i wciągająco, i to dla 

his year weather was no 
excuse for the absence 
at Janów - the spring 
air encouraged for trips. 
Nevertheless, only less 

than 50 members of PAHBS ap
peared at Janów. It was a pity, be
cause there were plenty of interest
ing matters to discuss and two lec
tures to listen. After all, let's start 
from the beginning.

The Assembly was opened with 
some news from the ECAHO Gen
eral Meeting, held in February in 
Doha, Qatar. There were some new 
personal nominations within the 
ECAHO structures To the ECAHO 
Appeals Committee (EAC) elected 
was Irena Cieślak. She became 
the sixth representative of Poland 
in this organization - the remain
ing are Izabella Pawelec-Zawadz- 
ka (SDC), Anna Stojanowska (the 
deputy chairperson of Executive 
Committee), Krystyna Karaszewska 
(the Studbooks Committee), Marek 
Treia (the Treasurer) and Jerzy Bia- 
łobok (the Show Committee). This 
year ' s congress made a resolution, 
that each regular ECAHO member 
had to organize at least one affili
ated show within two years under 
threat of being excluded from the 
organization. Moreover, neither judg
es, nor other official persons, could 
take part in any unaffiliated shows 
under threat of suspense. During 
the Congress discussed also were 
conflicts of interests within shows, 
licensing and imposing some disci
pline on handlers, as well as breed
ing documentation of horses born 
from embryo transfer.

Maciej Kacprzyk announced, that 
he gave up his post of a member 
of the PAHBS board, because he 
took a job abroad, what prevented 
him from participating in meetings. 
The participants of the General As
sembly, however, unanimously vot
ed for leaving the Board in a five- 
-persons-composition until the end 
of its term.
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77ir Seminar

The Saturday afternoon proved es
pecially engaging, because invited 
were Maciej Witkowski DVM and 
Waclaw Pruchniewicz - the judge 
and dressage trainer - to deliver 
lectures. They brought up impor
tant issues and managed to present 
them in both simple and engross
ing way, as well for beginners, as 
for professional horsemen.

Maciej Witkowski showed the lis
teners the first hours and days of 
a newborn foal, laying an empha
sis on the most common problems. 
He pointed out the most charac
teristic symptoms and a thin line 
between normal course of events 
and its dangerous deviations. In 
such cases essential is a wise con
duct of the breeder, so Dr. Maciej 
Witkowski gave some practical 
clues to the proper evaluation of 
emergency cases, when the vet 
should be called immediately.

Waclaw Pruchniewicz presented 
subsequent phases of the proper 
work with a future saddle horse. It 
should start in the first days of its 
life, in order to provide sufficient 
living conditions and conduct, re
garding the equine nature. Working 
with a horse under saddle means 
its schooling together with pro
tecting it from damages resulting 
from carrying a rider's weight. One 
may demand from a horse only 
as much, as it is able to offer. Too 
high demands may cause over
loading and injuries. The basic 
skills of a well-schooled horse 
should be obtained in a determined 
sequence: rhythm, relaxation, con
tact, impulse, straightening, collec
tion. The goal of a dressage work 
is obtaining a relaxed, permeable 
horse, willingly responding to our 
aids.

After the lecture, Waclaw Pruch
niewicz demonstrated to the listen
ers a practical interpretation of his 
words, conducting a training with 
some girl riders mounting Janow 
stallions.

Dostatok (RU) (Status (RU) - Diupona (RU)/Pas (RU)) -fot. nr/1/
Ogierek po Kahil Al Shaqab (US) od Alhasa - fot. nr ¡2/

Colt by Kahil Al Shaqab (US) out of Alhasa

obu części audytorium - i tej zawodowo 
zajmującej się końmi, i tej początkującej
w hodowli lub jeździectwie.

Maciej Witkowski przypomniał hodow
com, jak postępować z końskim noworod-

kiem, na co zwrócić szczególną uwagę, co 
potraktować jako symptomy poważnych 
problemów. Jasno przeprowadził słucha
czy przez pierwsze godziny i dni życia 
źrebięcia, pokazując jak cienka jest gra
nica między normalnym przebiegiem wy
darzeń, a takim ich splotem, który może 
doprowadzić do straty noworodka. Mądre 
postępowanie hodowcy może ten proces 
powstrzymać i odwrócić. Liczne praktycz
ne wskazówki dotyczące oceny sytuacji 
z pewnością pomogą hodowcom właści
wie zająć się źrebiętami, a w razie wska
zań na czas wezwać lekarza.

Wacław Pruchniewicz przedstawił eta
py pracy z koniem wierzchowym, która 
zaczyna się już od pierwszych dni jego 
życia. Kluczowym jest zapewnienie konio
wi właściwych warunków i postępowanie 
uwzględniające jego naturę. Praca z ko
niem pod siodłem to dążenie do kolej-
nych poziomów jego wyszkolenia z jedno
czesnym chronieniem go przed szkodami 
wynikającymi z noszenia ciężaru jeźdź-
ca. Od konia można wymagać tylko tyle,
ile jest on w stanie dać na danym etapie. 
Wygórowane wymagania prowadzą do
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Pogrom (QR Marc (US) - Pętla/Visbaden) -fot. nr/3 /
Klaczka po Alert od Eteryka - fot. nr /4/

Filly by Alert out of Eteryka
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Quo vadis

Nie mniej ciekawie przedstawiało się fo
rum dyskusyjne. Temat „Dokąd zmierza 
polska hodowla koni czystej krwi arab
skiej” objął kilka zagadnień: na ile pojęcie 
tzw. „polskiego araba” ma dzisiaj rację

przeciążenia i kontuzji. Podstawowe ce
chy ujeżdżonego konia i kolejność pracy 
nad nimi są określone w skali wyszkole
nia (takt, rozluźnienie, kontakt, impuls, pro
stowanie, zebranie). Celem całego szko
lenia jest osiągnięcie przepuszczalności, 
czyli gotowości równomiernie rozluźnio
nego i posłusznego konia do przyjmowa
nia bez przymusu pomocy.

Po wykładzie Wacław Pruchniewicz po
prowadził trening praktyczny z udziałem 
kilku amazonek dosiadających ogierów ze 
stadniny.

bytu, do jakiego wzorca typu konia arab
skiego dążymy, jakie powinny być kierun
ki hodowli, jak zadbać o jej opłacalność, 
jakie znaczenie mają próby dzielności 
(wyścigowe lub alternatywne). W dobie 
dostępu do nowych technologii (mrożone

nasienie, przeszczepy zarodków) status 
polskiego konia arabskiego trzeba okre
ślić na nowo. Uczestnicy debaty podzielili 
się ciekawymi spostrzeżeniami i pomysła
mi. Kładli nacisk na rozsądne rozmnaża-

Quo vadis, 
the Polish breeding?

Later on, under discussion came 
the issue: “What is the Polish Ara
bian horse breeding driving at?”. 
Brought up were such problems, 
as: “Is the definition of the Polish 
Arabian still relevant?", “To what 
model of an Arabian horse do we 
tend?”, “What should be the breed
ing goals, how to maintain its prof
itability and what should be the 
significance of performance tests 
(racing or others)?”. In the era of 
an easy access to new reproduc
tion technologies (as frozen semen 
insemination or embryo transfer), 
the status of a Polish Arabian horse 
should probably be redefined. The 
debate participants shared their 
observations and ideas. An empha
sis was laid upon the reasonable 
reproduction, i.e. mating only the 
best males and females, in order to 
improve rather quality than quantity 
of the population. Underlined was 
the significance of race trials, hav
ing a long tradition in Poland, what 
distinguished our breeding all over 
the World. The use value of Arabi
an horses, however, should be esti
mated not only in races.

Brought up was also the finan
cial aspect of breeding. Every be
ginning breeder should be con
scious about the costs of raising 
a foal, compared to his possibili
ties. Of course, in obtaining that 
goal education seemed to be more 
useful than ngid rules and res^ric- 
tions. The discussants, however, 
agreed about the goals brought 
up, as weN as about ways of obtain
ing them and possible tomato. Nev
ertheless, the debate wasn't too 
heated and that probably cmated 
toe better atmosphere for discuss
ing the continuation of 200-year- 
long achievements of generations 
of breeders.

The yearly a ards

As every year, during the ceremo
nial dinner handed were our tradi-
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Klaczka po Portmer (SE) od Salsa - fot. nr /$/
Filly by Portmer (SE) out of Salsa

; tional awards and distinctions in 
i four categories - shows, races, en- 
Ê durance and sports. In two catego- 
j ries the “Breeder of the year 2013" 
i awards were granted to the Chr- 
j cynno Pałac Stud, owned by Mr. & 
j Mrs. Poszepczyński - in Shows for 
: the results of the mare Echo Aurora
; (Eternity Ibn Navarrone- D (BE) -
j Echo Afrodyta / Piaff) and in Sports 
i for the achievements of the stallion 
\ Echo Apollo (Piaff - Echo Kallisto I 
\ Pamir). They got also distinctions in

those categories - for the colt Psy
che Keret (Khidar (BE) - Psyche 
Victoria I Ekstern) and the gelding 
Galahad (Werbum - Granada I Mon
ogramm (US)). The distinction in the 
categories Shows and Sports were 
also handed to: Andrzej Wojtowicz, 
the breeder of the mare Kalahari 
(Ajman Moniscione (IT) - Kashira I 
Magnum Psyche (US)) and Marek 
Kondrasiuk - the breeder of the 
mare Mandragora (Gaspar - Mar
tyna I Europejczyk), distinguish
ing herself with impressive results 

i in Janów Sports Championships, 
i The Breeder of the Year 2013 in the 
: category of Races nominated was
: Jan Głowacki, whose charge, the
: colt Wares (Ontario HF (US) - Wien-

erva (DE) / Santhos (DE)), won the 
2013 Derby and Critérium. For the 
second time awarded was Krysty
na Chmiel, as a breeder of Eomer 

j (Werter - Efrema I Pesai) won the
Silver Medal in Endurance World 
Championships for Juniors and 
Young Riders at Tarbes.

The Breeding Inspection

The main attraction of the every 
i year ' s General Assembly of KA are
: the previews of breeding achieve-
i ments of the host - Janów Stud, 
j They are willingly attended also by 

non- members of KA. Some leading 
sires were presented under saddle, 
as Abyad AA (IL) (Nader Al Jamal 
(US) - Al Amal AA (IL) / Halim Shah 
I (HU)), leased to Janów, as well as 
Pedagog (Pilot - Pętla I Visbaden 
(RU)), sold to a private breeder 
several years ago, and now used

nie, polegające na używaniu w hodowli 
tylko najlepszych osobników obu płci oraz 
na kontroli liczby urodzeń. Za drugi, nie 
mniej ważny elementem świadomie pro
wadzonej hodowli uznano użytkowanie 
koni arabskich i próby dzielności. Wyści
gowa próba dzielności, której przez dzie
sięciolecia rutynowo poddawane były 
całe roczniki w Polsce wyróżniała naszą 
hodowlę na świecie. Z tego doświadcze
nia koniecznie trzeba skorzystać, chociaż 
niekoniecznie wybór musi padać nadal 
na wyścigi. Na końcu słusznie poruszo
ny został aspekt finansowy. Każdy, kto 
zaczyna zajmować się hodowlą powinien 
wiedzieć, ile kosztuje wyhodowanie źre
bięcia i jego odchowanie, i powinien pod
chodzić do hodowli zgodnie ze swoimi 
możliwościami. Uczestnicy dyskusji byli 
zgodni, że we wszystkich poruszanych 
wątkach rozwiązaniem nie będą zakazy 
i nakazy - kluczowa jest edukacja. Duża 
zgodność uczestników forum zarówno, co 
do celów, jak sposobów dążenia do nich 
i pojawiających się zagrożeń spowodo
wała, że temperatura dyskusji była dość 
umiarkowana. Paradoksalnie, może taka 

właśnie jest potrzebna, by mówić o ko
ntynuacji tego, co pokolenia hodowców 
osiągnęły przez 200 lat.

Doroczne nagrody

Jak co roku, podczas uroczystej kola
cji wręczone zostały nagrody i wyróżnie
nia w czterech kategoriach - pokazów, 
wyścigów, rajdów oraz sportu. Nagrodę 
„Hodowca Roku 2013” aż w dwóch dzia
łach otrzymała Stadnina Chrcynno Pałac 
pp. Poszepczyńskich - w kategorii po
kazy za wyniki klaczy Echo Aurora (Eter
nity Ibn Navarrone-D (BE) - Echo Afrody
ta/ Piaff) oraz w kategorii sport za wyniki 
ogiera Echo Apollo (Piaff - Echo Kalisto / 
Pamir). W obu tych kategoriach otrzymali 
także wyróżnienia - za wyniki ogiera Psy
che Keret (Khidar (BE) - Psyche Victoria 
/ Ekstern) oraz wałacha Galahad (Werbum 
- Granada / Monogramm (US)). Wyróżnie
nie w kategoriach pokazy i sport otrzymali 
także Andrzej Wojtowicz - hodowca kla
czy Kalahari (Ajman Moniscione (IT) - Ka
shira / Magnum Psyche (US)), oraz Marek 
Kondrasiuk - hodowca klaczy Mandrago-
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Ogierekpo Kahil Al Shaqab (US) od Penta - fot. nr/6/
Colt by Kahil Al Shaqab (US) out of Penta
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ra (Gaspar - Martyna / Europejczyk) zna
nej z występów na zawodach w Jano
wie. Hodowcą Roku w kategorii wyścigi 
został Jan Głowacki, którego ogier Wares 
(Ontario HF (US) - Wienerva (DE) / San
tos (DE)) wygrał w 2013 roku Derby i Na
grodę Porównawczą. Wyróżnienie w ka
tegorii rajdów już po raz drugi z rzędu 
otrzymała Krystyna Chmiel, której wycho
wanek Eomer (Werter - Efrema / Pesal) 
zdobył srebrny medal na Mistrzostwach 
Śwteta Juniorów i Młodych Jeźdźców 
w Tarbes.

Pokaz hodowlany

Atrakcją nie tylko dla uczestników zjazdu 
są pokazy hodowlane gospodarza - Stad
niny Koni w Janowe na które przyjeż
dżają także goście spoza związku. Część 
ogierów czołowych została zaprezento
wana pod siodłem, wsród nich dztarża- 
wione przez janowską stadnmę Abyad AA 
(Nader Al Jamal (US) - Al Amal AA (IL) / 
Halm Shah I (HU)) oraz pedagog (Plot 
~ Pętla / Visb<aden (SU)). Wiadomość, że 
sprzedany przed laty pedagog wrócił do

------------------ e
macierzystej stadniny jako reproduktor za- 
brzmiała nieco sensacyjnie, ale efekt przy
ćmiło oczekiwanie gości na pojawienie 
się jego półbrata Pogroma po QR Marc 
(US). Ekipa stajni pokazowej dozowała 
jednak emocje. Słynnego kolegę poprze
dziły rosyjski Dostatok (Status (RU) - Diu- 
pona (RU) / Pas (SU)) - znakomity koń 
wyścigowy, a przy tym odznaczający się 
arabskim typem i ładnym okiem, oraz ja
nowskie Palatino (Pesal - Palmeta / Eca- 
ho), Pomian (Gazal AlShaqab (QA) -Pilar/ 
Fawor) i Poganin (Laheeb (IL) - Pohulanka 
/ Pepton).

Zgodnie ze zwyczajem doroczne spo
tkanie członków związku zamknął pokaz 
źrebiąt pod stajniami Prywatnymi. Do go
ści wyszło 27 malców po ogierach: Kahil 
Al Shaqab (Marwan Al Shaqab (QA) - OFW 
Mishaahl (US) / Mishaah (US)), Abyad AA, 
Alert (Piaff - Andaluzja / Sanadik El Shaklan 
(DE)), Portmer (Amer (SA) - Portella (NL) / 
Monitor (SU)) oraz Vitorro TO (DA Valentino 
(US) - Sol Natique (US) / Solstice (US)). 
Wiele wskazuje na to, że niektóre z tych 
źrebiąt za rok zobaczymy na wiosennym 
pokazie w Białce. ■

by the mother stud. The news of 
his come-back would be a sensa
tion, if the guests didn't, above all, 
waited for his half— brother Pogrom 
by QR Marc (US). The stud staff, 
after all, wanted to keep the view
ers in suspense a little longer, so 
the famous Janów charge was pre
ceded by four other stallions. They 
were: Russian— bred Dostatok (RU) 
(Status (RU) - Diupona (RU) / Pas 
(RU)) - an outstanding racer, who 
didn't lose the Arabian type, with 
a nice eye; as well as Janów- bred 
Palatino (Pesal - Palmeta I Ecaho), 
Pomian (Gazal Al Shaqab (QA) - Pi
lar I Fawor) and Poganin (Laheeb 
(IL) - Pohulanka I Pepton).

As usual, the last accent of the 
yearly assembly of PAHBS was an 
inspection of this years foals by 
the “Private" stables. Presented 
were 27 youngsters sired by the 
following stallions: Kahil Al Shaqab 
(QA) (Marwan Al Shaqab (QA)
- OFW Mishaahl (US) / Mishaah 
(US)), Abyad AA (IL), Alert (Piaff
- Andaluzja I Sanadik El Shaklan 
(DE)), Portmer (SE) (Amer (SA)
- Portella (NL) / Monitor (RU)) and 
Vitorio TO (US) (DA Valentino (US)
- Sol Natique (US) / Solstice (US)). 
Some of them would surely present 
themselves in Białka Spring Show 
next year. ■
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 IMIR RZEWUSKI W PUSTYNI ARABSKIEJ — według szkiców Juljusza I Wojciecha Kossaków. 
L'EMIR RZEWUSKI AU désert D'ARABIE — d'après les Esquisses de Jules et d'Albert Kossak.
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Państwowa Stadnina w Janowie Podlaskim. — Klacze czystej krwi arabskiej ze źrebiętami na pastwisku. 
Le haras National de Janów Podlaski. — Les poulinières pur-sang arabes uvec leurs poulains.

Koń arabski w Polsce
Polska hodowla konia arabskiego posiada kilkowie- 

kową tradycję; wystarczy wspomnieć stado króla Zy
gmunta Augusta (1548—1512) w Knyszynie, w którem 
hodowano ze świadomością celu i w ścisłym doborze 
konie czystej krwi arabskiej.

Rodowody polskich arabów sięgają roku 1803. 
W roku tym wysłał Hieronim ks. Sanguszko pierwszą 
w świecie wyprawę po konie do Arabji.

W roku 1817 przedsięwziął wyprawę do Arabji Wa
cław hr. Rzewuski i spędził na Wschodzie przeszło dwa 
lata, wyprowadzając 137 koni pustynnych, którymi za
silone zostały stada Polski, Rosji, Wiirtembergu i Wiel
kiego Wezyra Porty Ottomańskiej.

Z całego szeregu następnych wypraw po konie pu
styni wybija się na pierwsze miejsce, pod względem ja
kości importowanego materjalu stadnego, wyprawa Ju- 
łjusza hr. Dzieduszyckiego z 1845 roku. Od sprowadzo
nych wówczas Kuhailanów — Adżus, Dajani i Moradi 
wywodzi się dzisiejszy kwiat naszej hodowli arabskiej.

Dzięki wysokiej krwi polskich arabów hodowla na
sza, której stan wynosił przeszło 600 klaczy — matek, 
mogła się poszczycić takimi sukcesami, jak odznaczenie 
złotymi medalami na wszechświatowych wystawach w 
Paryżu: w roku 1867—sławuckiego ogiera łskander-Pa- 
sza, po Batran-Aga od Armida, zaś w roku 1900 — sła- 
wuckiej również klaczy Melpomeny, po Achmet-Ejub od 
1rychina. Pozatem Wysokiem uznaniem cieszył się tak
że białocerkiewski ogier Van-Dyck w stadzie państwo
wym w Hiszpanji, a antoniński Skowronek zyskał roz
głos poprostu światowy i tytuł „czempjona arabów" na 
pokazach w Anglji.

Mając tak świetną tradycję, polska hodowla konia 
arabskiego, pomimo zniszczenia wojennego, szybko się 
odrodzi. ■ i, Towarzystwo Hodowli Konia Arabskiego, 
ukonstytuowane w 1926 r., wydaniem Ksiąg Stadnych 
1 corocznem organizowaniem prób wyścigowych dla ko- 

arabskich, stwarza zdrowe warunki prowadzenia tej 
v rodzonej , hodowli. Jest to jedyne Towarzystwo w 
wiecie, które. obejmuje całokształt wszystkich spraw

1 • ulanych i wyścigowych konia arabskiego, a które- 
'*m jest rozwój i udoskonalenie jego hodowli w

Tradycja wypraw po konie pustyni spowodował 
Romana ks. Sanguszkę do zorganizowania w 1930 r. nc 
wej wyprawy do Arabji. Jej owocem było sprowadź-: 
nie czterech ogierów i czterech klaczy oryginalnych ara? 
skich, które niewątpliwie przyczynią się do podniese 
nia naszej hodowli.

Jednym z sukcesów już odrodzonej polskiej hoz. 
wli konia arabskiego jest ustanowienie rekordu na dys: 
2400 m., który został pokryty w 2'50" przez ogiera Hz 
dego ze stada Państwowego „Janów".

Śmiało twierdzić można, że nigdzie nie poświęcon 
sprawie hodowli konia arabskiego tyle trudu i energ-t 
co w naszym kraju! Stał on się bodaj drugą ojczyzn 
tej prastarej i zasłużonej rasy!

Slado Lady Wentworth, Crabbet Pa: — 
or. ar. od Jaskółka), ur. 1909 r.. 

(reprodukcja z iluś*- ..
Le haras de Lady Wentworth, : P
Ibrahim imp. ar. et Jaskółka < ni n :

(reproduction d'une illustration iu •'
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Nr. 33 JEŹDZIEC I HODOWCA

Le cheval arabe en Pologne
a une tradi-L'élevage du cheval arabe en Pologne 

i:n plusieurs fols séculaire. Il suffit de mentionner le 
-aras du roi Sigismond-Auguste à Knyszyn (1548—1572), 

ù on élevait les chevaux arabes en connaissance de 
:ause. en n assortissant avec un soin minutieux que des 
xemplaires de race pure.

Les certificats généalogiques d'arabes, d'élevage po
lonais. datent de 1803. C'est à cette époque que le 
-rince Jerome Sanguszko organisa la première expédi- 
:ton européenne en Arabie, en vue d'acquisition des che-
: aux.

En 1817, à son tour, le comte Venceslas Rzewuski 
entreprit une deuxième expédition. Il séjourna deux 
ans dans les pays du Levant et importa 137 chevaux 
du désert. Ces chevaux ont été repartis entre divers 
naras de la Pologne, de la Russie, du Wurtemberg et 
celui du grand-visir de la Porte Ottomane,

Parmi plusieurs importations, effectuées les an
nées suivantes, c'est le butin de l'expédition du comte 
Jules Dzieduszycki en 1845 qui peut être considéré 
comme ayant droit à la première place, au point de vue 
ce la qualité des chevaux importés. Les Kuhailan- 
A.djus. les Daiani et les Moradi, importés alors, for
mèrent par leur descendance l'élite de notre élevage 
actuel de race arabe.

C'est grâce à la pureté absolue du sang des arabes, 
¿levés en Pologne, où le cheptel des poulinières de race 
orne comptait plus de 600 unités, qu'on a pu remporter 
quelques succès de grande importance, notamment ob
tenir les médailles d'or, accordées à l'exposition univer
selle de Paris, en 1897 — à l'étalon Iskander-Pasza (par 
Eatran-Aga et Armida), et en 1900 — à la jument Mel- 
rc mena (par Achmet-Ejub et Trychina), tous les deux 
ce l'élevage de Slawuta.

Un étalon, provenant du haras de \Bialo- 
ie~kiew, Van-Dyck, a été hautement apprécié 
. - Espagne, et l'étalon Skowronek, élevé à Anto- 
:-y. a acquis avec une réputation presque mon- 

-:cle le titre de „champion des chevaux arabes" 
:-jx concours d'Angleterre.

Fort d'une tradition aussi brillante, l'élevage 
-zlonais du cheval arabe, malgré les dégâts de 

s'est rapidement relevé. „La Société de l'Ele- 
zeie du Cheval Arabe", constituée en 1926, rédigea

• Stud-Book et organise chaque année des courses 
z yjr chevaux arabes. Elle assure de cette manière 
a s conditions saines pour la continuation de l'éle- 
.cii ressuscité. C'est l'unique société d'encourage-

' - l'élevage au monde, dont le programme em- 
~^cszi la totalité des questions, relatives à l'élevage 

aux épreuves de vitesse des chevaux arabes, et 
:u: a pour but l'extension et le perfectionnement 
a l ¿levage de ces chevaux en Pologne.

Inspiré par la tradition des expéditions a la
• cmrche des chevaux du désert, le prince Roman 

.criaszko en a organisé une encore, en 1930. 
r ¿ut pour résultat l'importation de quatre éta-

quatre poulinières pur-sang arabes qui sans 
doute contribueront au progrès de notre

convient de mentionner comme un succès de 
r. régénéré rétablissement du record de

Stado Antoniny J. hr. Potockiego. — Og. IBRAHIM. - 
ne.go Skowronka, nabytego do si. Lady Wenlwort1. 'A- 
w si. Deraine R hr. Potockiego. Dziadek derbistów: Fiii ; ‘ 

pradziad derbislki Dywersji.
Le haras d‘Antoniny du comte R. Potocki.— L'étal:i: IBRaH.. 
porté, père de célébré Skowronek, ucquis par La-ij U*-•••.:; 
ainsi que de Madras, reproducteur au haras dt D:rzt .. 
tocki, grand père des gagnants du Derby Flisak. /<;. j 

grand-père de la gagnante du Derby —Dj\

vitesse sur 2.400 mètres, couverts en 2'50" par létal: 
Hardy du haras National de Janów.

Sans risque d‘exagération, on a le droit
que nulle part on ria voué tant de soins et dé^ns* 
autant d'énergie pour l'élevage du cheval arabe eue dans 
notre pays qui de ce chef peut être reconnu comme un* 
seconde patrie de cette race si ancienne et de s: 5’-"- 
mérite.

Państwowa stadnina w Janowie Podlaskim. — Og. BA KSZYSZ (po 
Purada) ur. 1901 r. w st. R. ks. Sanguszki w Slawucie, padl, rr.-'.y: 

derbistg Flisaka.
Le haras National de JanócfT Podlaski.— L'étalon BAKSZYSZ (par I.i 
Parada), né en 1901 au haras du prince R. Sanguszko à Slawula, périt à

Flisak, gagnant du Derby en 192S.
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JEŹDZIEC I HODOWCA Nr. 33

The arab horse in Poland
Arab horse-breeding in Poland has a tradition of 

several centuries behind it. In the reign of King Sigis
mund Augustus (1548—1572) pure blood Arabs were

K.rhr. Branickiego.— Ogier HAM1 ur. 1869 r pn rodzicach impurloivanych, 
hodowli stadniny wçgierskiej w Babolnie.

:■ I- L’zin du comte K. Branicki. — L’étalon HA Mt, né en 1869 de parents 
importés au haras de Rabalna (Hongrie).

bred in the royal stud in Knyszyn; the selection was 
very strict, and the breeding was carried out scientifically.

The pedigrees of the present Polish-bred Arab- 
horses can be traced back to 1803, when Prince Je
rome Sanguszko organized the first expedition to 
Arabia. In 1817 Count Venceslas Rzewuski began 
ms search for desert horses. He spent two years 
in the East and returned with 137 pure-blood Arab 
stallions and mares, which were taken over by var
ious studs in Poland, Russia und Wurtemberg, and 
by the Turkish Grand Vizir.

Of the later expeditions the most remarkable, 
as regards the quality of the imported breeding
material, was undoubtedly that of Count Julius 
Dzieduszycki in 1845. The descendants of the fa
mous horses Kuheilan-Adjus, Dajani and Moradi. 
imported at that time, form the pick of the present 
Arab breed in Poland.

Polish studs before the war contained over 
600 Arab mares. The quality of the Polish-bred 
Arab horses was generally appreciated and they 
obtained many high awards. At the World Exhibi
tion in Paris in 1867 the stallion Iskander Pascha 
(by Batran-Aga out of Armida) bred at the Slavuta 
stud, obtained a gold Medal, whilst the mare Mel- 
pomena (by Achmet-Ejub out of Trychina), belong
ing also to Prince Sanguszko's stud at Slavuta, was 
awarded the Gold Medal at the Paris World Exhibition in

1900. The stallion Van-Dyck bred at Bialocerkiew was 
highly appreciated in the State stud in Spain, whilst the 
famous Skowronek, bred at Antoniny, obtained world 

fame and the title of „Arab Champion" at the horse 
shows in England.

With such a brilliant tradition behind it, 
notwithstanding the destruction caused by the war. 
Arab horse-breeding in Poland quickly recovered. 
In 1926 the „Arab Horse-Breeding Society" was 
founded ;it publishes official Stud-Books and organ
izes every year Arab horse races, thus creating 
a sound basis for the renewed breeding. This So
ciety is the only one of its sort in the world, which 
deals with both breeding and racing; its aim is the 
development and improvement of Arab horse breed
ing in Poland.

Reverting to the tradition of former days, 
Prince Roman Sanguszko organized in 1930 a new 
expedition to Arabia, as a result of which four 
stallions and four mares were imported; they will 
undoubtedly help to improve the breed of Arab 
horses in Poland.

An interesting achievment of the renewed Arab 
breeding in Poland is the speed record over a 
distance of 2400 meters covered in 2'50" by the 
stallion Hardy of the Janow State Stud.

Nowhere has more energy and hard work been de
voted to the cause of Arab horse breeding than in Po

Slatlo Ssumrnjdwka IV. hr. Branickiego. — Ogier OBE J AX rpo i Klorinda
czyslcj krwi arnbskiej, ur. 1869 r.

Le hârus de Szamrajôwka du comte W. Branicki. — L’étalon OREJAS <par Obelisk 
Klorinda), pur-sang arabe, né en 1M9.

land, which is becoming the second home of this an

cient and famous breed of horses.
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Zdjęcia/Photos: z prywatnego archiwum Marka Treli 
/from the private archives of Marek Treia

I hole AT THE END OF THE world

DZIURĄ
na końcu świata

Marek Trela ~ Prezes SK Janów Pod
laski, członek Konntetu Wykonawczego Światowej Or
ganizacji Konia Arabskiego WAHO, skarbnik i członek 
Komitetu Wykonawczego ECAHO, Członek Rady Pol
skiego Klubu Wyścigów Konnych, członek Komisji Księ
gi Stadnej Koni Małopolskich; sędzia międzynarodowy.

24



 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

I h
ol

e A
T 

TH
E 

EN
D

 O
F

J
est 6 rano. Prezes rozpoczyna ob
chód. Najpierw kieruje się do stajni 
oznaczonej numerem jeden. Tam 
rodzą się źrebaki - niewykluczone, 
że nocą wydarzyło się coś niezwy

kle ważnego. Da Bóg, przyjdą na świat ko
lejne Pianissimy albo Pingil Poranny rekone
sans zajmuje zwykle około godziny. Potem 
krótka przerwa na śniadanie i wyjazd do 
obory, by sprawdzić, co zwojowało bydło. 
Około 9-tej Prezes jest w swoim gabinecie, 
co wcale nie znaczy, że można z nim wte
dy spokojnie porozmawiać. A to odprawa 
z pracownikami, a to spotkanie z gośćmi, a to 
dziesiątki telefonów, do tego masa codzien
nych biurokratycznych obowiązków. Ale że 
przesiadywania za biurkiem Prezes nie lubi, 
szuka tylko okazji, by nie ślęczeć przed ekra
nem komputera. Jest najszczęśliwszy, gdy 
odwiedzi go jakiś hodowca - bez znacze
nia czy krajowy, czy zagraniczny - byle tylko 
chciał zobaczyć konie. Wtedy Marek Trela 
ma pretekst, by opuścić biuro... z czystym

Marek Trela
- the director of Janów 

Podlaski Stud, member 
of the WAHO Executive 
Committee, treasurer and 
board member ofECAHO, 
member of the Małopolska 
breed Stud Book Committee 
and the Polish Jockey Club 
council, an international judge.

sumieniem. Jak dobrze pójdzie, czyli spacer 
po Stadninie przedłuży się znacząco, powrót 
do gabinetu nie będzie konieczny, bo wybije 
akurat pora posiłku. O poobiedniej drzemce 
nie ma jednak co marzyć: w rozkładzie za
jęć figuruje jeszcze popołudniowy obchód. 
Zaczyna go o 16.30 i również poświęca 
mu kilka godzin. Summa summarum dzień 
pracy Prezesa trwa w najlepszym razie pół 
doby. Zresztą zawsze tak było, od kiedy 
w roku 1978, zaraz po studiach, związał się 
z SK Janów Podlaski, obejmując najpierw na 
wiele lat posadę lekarza weterynarii. Praco
wał w klinice od świtu do późnej nocy; rocz
nie przejeżdżał służbowo 100 tysięcy kilo
metrów. Dla siebie nie miał ani chwili: leczył 
konie i bydło należące do Stadniny, kurował 
też zwierzęta okolicznych rolników. Wolnego 
brakowało mu przede wszystkim na upra
wianie ulubionego sportu - w Legii skakał 
konno przez przeszkody, był w kadrze junio
rów na Mistrzostwa Europy; treningi przerwał 
w trakcie nauki i to dlatego - jak mówi - że 
Klub nie potrafił zapewnić zawodnikom - po
za ścisłą czołówką seniorów - dobrych koni. 
Obiecywał sobie jednak, że do skoków wróci, 
ale już z dyplomem w ręku. Myślał, że powie
dzie mu się w Janowie, zwłaszcza że przyj
mujący go na etat legendarny dyrektor SK, 
Andrzej Krzyształowicz rzeki na dzień dobry: 
nie ma sprawy, możesz jeździć do woli, koni 
ci przecież u nas dostatek. Nie powiedział tyl-

t’s 6:00 am. The director begins 
his daily round. First he walks 
towards the stable labeled with 
plaque number one. That’s 
where the foals are born - it’s 

possible that something extremely 
important happened in the night. 
For example more Pianissimas 
and Pingas were born, should the 
Lord allow. The morning inspection 
usually takes about an hour. Next 
a short break for breakfast and 
a trip to the cattle barns to see what 
the cows have been up to. Around 
9:00 am the director is in his office 
which still doesn’t mean that he is 
available for conversations. First 
there is a briefing with the staff, then 
a meeting with visitors, later tens 
of phone calls and a whole lot of 
the usual everyday paperwork. But 
since the director is not fond of sit
ting behind a desk, he seeks oppor
tunities to not have to sit in front of 
a computer screen. He is most hap
py when he is visited by a breeder 
- doesn't matter whether it’s a Pol
ish or foreign one - if only he wishes 
to see the horses. Then Marek Treia 
has an excuse to abandon the of
fice... with a clear conscience. If all 
goes well, meaning the walk across 
the Stud becomes prolonged, then 
returning to the office is not be nec
essary since it will already be time 
for lunch. But a post-snack nap is 
out of the question, there is still an 
afternoon stable round on his agen
da. He begins it at 4:30 pm and also 
devotes several hours to it. All in all 
the director’s work day lasts at best
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Zawodnik - reprezentant Polski 
na Mistrzostwach Europy 

WKKW-fot. nr/i/ 
Competitor - member of the Polish team 

at the Three Day Event European 
Championships

Gdzie jest twoja mama? -fot. nr /2/
Where is your Mammy? LL
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twelve hours. And it has always 
been like that, ever since in 1978, 
right after graduation, he bound 
himself to Janow Podlaski Stud, in 
the beginning taking up the post of 
veterinary officer for many years. 
He worked at the clinic from sunrise 
to sundown; travelling 100 thou
sand kilometers on business trips. 
He had no time for himself: he treat
ed horses and cattle owned by the 
Stud, as well as the animals of the 
neighboring farmers. But what he 
really lacked time for was his favor
ite sport - he practiced show jump
ing in the Legia sports club and was 
a member of the junior Three Day 
Event team at the European Cham
pionships; he stopped training dur-

we have plenty of horses". What he 
didn’t say was that there was also 
plenty of work: a total of 500 hors
es (Arabians and Anglo-Arabians) 
and 2 thousand cattle. So our vet 
looked longingly at other riders and 
had to do without. Although once 
one chap told him how to find ad
ditional time, yet our vet didn't take 
to this advice.

"I went to a farmer whose horse 
had taken ill. I barely began to ex
amine the animal when the farmer 
started complaining about his life: 
that he has to sow, reap, plow, milk, 
feed etc., etc. I don't like such talk, 
but I stayed quiet. Then the farmer 
became silent, looked at me and 
said: you know, doctor, when I have

ing his studies because - as he says 
- the club wasn't able to provide 
good horses for the competitors 
(apart from several top seniors). But 
he promised himself that he would 
return to show jumping, already 
as a graduate. He thought that he 
would succeed with that at Janow, 
especially since the legendary stud 
director, Andrzej Krzysztalowicz, 
told him upon his employment: "no 
problem, you can ride all you want,

a drink, I have a lot of free time af
terwards."

Our doctor didn’t have free time. 
He wasn’t even able to scrape out 
some time for regular training be
fore work, because everyday - at 
his own wish - he participated from 
sunrise in the stable rounds with Di
rector Krzysztalowicz.

“I became aware that no school 
would give me as much as a direct, 
business contact with the director.

ko, że i pracy aż nadto: 500 wierzchowców 
i 2 tysiące sztuk bydła. Patrzył więc pan 
doktor tęsknie na innych jeźdźców i obcho
dził się smakiem. Kiedyś co prawda pewien 
chłop „podpowiedział" mu jak wygospoda
rować czas ale z pomysłu nie skorzystał.

„Pojechałem do gospodarza, któremu za
chorował koń. Ledwie zacząłem zwierzę ba
dać, a rolnik jak nie zacznie narzekać na 
swoją dolę: a to że musi posiać, zebrać, za
orać, wydoić, nakarmić itp. itd. Nie lubię słu
chać takiej gadaniny, ale milczałem. Wtem 
chłop zamyślił się, spojrzał na mnie i rzekł: 
a w/e pan, panie doktorze, jak sobie wypiję, 
to wolnego mam a mam."

Pan doktor nie miał, bo nie pił. Nie da
wał rady wygospodarować czasu nawet 
na regularne treningi przed pracą, bo dzień 
w dzień - i to na własne życzenie - uczest
niczył od świtu w obchodach stajennych 
z dyrektorem Krzyształowiczem.

„Zdawałem sobie sprawę, że żadna szkoła 
nie da mi tyle, ile bezpośredni, stricte zawo
dowy kontakt z dyrektorem. Obcując z nim 
na co dzień, stopniowo przejmowałem jego 
specyficzny sposób patrzenia na konie. Spo
sób, którego nawet nie jestem w stanie opi
sać słowami. Uczyłem się tej jego niebywa
łej intuicji hodowlanej. Chłonąłem wszystko, 
co mówił i nasiąkałem jego filozofią. Potrafił 
zresztą zajmująco opowiadać na każdy te
mat, nie tylko służbowy, był znakomitym 
gawędziarzem. Podczas jednej z naszych 
podróży do Stadniny w Michałowie i Białce, 
przez pięć godzin relacjonował mi dzieje Ja
remy, jednego ze znakomitych janowskich 
ogierów, którego sowietom nie udało się za
rekwirować. Z zapartym tchem słuchałem też 
przy innych okazjach sensacyjnych historii, 
których był świadkiem, m.in. ewakuacji 300 
koni arabskich w lipcu 1944 roku. Proszę 
sobie wyobrazić, że na terenie Niemiec kon
wojowali je uzbrojeni(l) w karabiny jeńcy ro
syjscy i francuscy. Scenka niczym z Witka
cego. Przecież wtedy Niemcy nie były jesz
cze okupowane, to był jeszcze wolny kraj. 
Pamiętam też doskonale, słowo po słowie, 
dyrektorskie opowieści o późniejszym dra
macie tych koni podczas bombardowania 
Drezna. Za sprawą Andrzeja Krzyształowicza 
dzieje Stadniny Janowskiej mam w małym 
palcu, nawet takie szczegóły, jak ten doty
czący zegara na Stajni Zegarowej postawio
nej w 1848 roku, który kupiono za bajońską, 
jak na owe czasy sumę 363 rubli! Stajnia ta 
- i to też jest ciekawostką - znalazła się na 
widokówce wydanej przez Niemców w 1940

roku z podpisem „Słynna Stajnia Zegaro
wa" Za sprawą dyrektora poznałem również 
historię samego Janowa - mało kto wie, że 
właśnie tu biskup Adam Naruszewicz pisał 
tezy do Konstytucji 3 Maja.”

Służbowe i prywatne rozmowy z roku 
na rok zbliżały dyrektora i doktora. Andrzej 
Krzysztalowicz coraz częściej wskazywał 
młodszego kolegę na swojego następcę. 
Gdy przeszedł na emeryturę w 1995 roku, 
tak też się stało, choć... nie do końca. Marek 
Trela przez pięć lat kierował Stadniną jako 
vice prezes wraz z drugim członkiem Za
rządu Stadniny Koni w Janowie Podlaskim, 
Prezesem Michałem Maciejewskim. Dopiero 
od 2000 roku jest samodzielnym prezesem. 
Przejście z dobrze prosperującej kliniki we
terynaryjnej na bardzo niepewny wówczas 
grunt - zawiadywanie Stadniną - było nie 
lada wyzwaniem!

„Zaczęliśmy z Michałem Maciejewskim 
kierować przedsiębiorstwem w szczególnie 
trudnym okresie m.in. z racji wciąż trwającej 
transformacji ustrojowej. Nie powodziło nam 
się najlepiej, sukcesy odnosiła wtedy mocna 
konkurentka Janowa - Stadnina w Michało
wie. My balansowaliśmy na linie. Na szczę
ście sprzedając konie i produkując mleko, 
udawało się utrzymywać na powierzchni, 
ale nie bez pewnych radykalnych posunięć. 
Ograniczyliśmy liczbę pracowników z dwu
stu kilkudziesięciu do około siedemdziesię
ciu; stan bydła z 2 tysięcy sztuk do 600-700, 
jedynie liczby koni nie ruszaliśmy. Ta oscylu
je zresztą po dziś dzień w tych samych gra
nicach 500 sztuk."

Niezorientowany w temacie zapyta: po co 
krowy, tylko podnoszą koszty. Ich hodowla 
tymczasem gwarantuje płynność finansową. 
Pieniądze ze sprzedaży koni są tylko wtedy, 
gdy trafi się klient. Ten niestety nie pojawia się 
codziennie. Z punktu widzenia ekonomiczne
go, nawet szkoda, że w Janowie nie można 
produkować więcej mleka. Niestety marna 
trawa, z zalewowych i niszczonych przez 
dzikie zwierzęta łąk, niespecjalnie nadaje się 
dla krów; znakomita jest natomiast dla koni. 
Do jakiego stopnia im służy, wystarczy popa
trzeć! Niestety nie od trawy zależy, czy wierz
chowce podbiją serca sędziów i klientów.

„Niestety - uśmiecha się Marek Trela. - 
W hodowli trzeba mieć przede wszystkim 
moc szczęścia, także wspomnianą już intu- 
<cję Konieczny jest również ostry krytycyzm 
wobec własnych koni. To nie jest matema
tyka, gdzie 2 plus 2 równa się 4 i nie chce 
równać się inaczej. Ocena konia jest subiek-

Being with him every day I gradu
ally took on his specific way of look
ing at horses. A way that I can’t de
scribe with words. I learned his ex
traordinary breeding intuition. I took 
in everything he said and absorbed 
his philosophy. He would speak 
wonderfully about every topic, not 
just equine related. He was a tre
mendous story-teller. During one 
of our trips to the studs at Michałów 
and Białka he talked for five hours 
about Jarema, one of the fantastic 
Janów-bred stallions that the So
viets had not been able to confis
cate.

"During other occasions I also 
listened with bated breath to other 
sensational stories which he was

a witness of, among them the evac
uation of 300 Arabian horses in July 
of 1944. Imagine that on the ter
ritory of Germany the group was 
escorted by armed (!) Russian and 
French captives. A scene straight 
out of Witkacy's writings. At the 
time Germany was not yet taken 
over by the Allies. I remember 
very well, word for word, the direc
tor’s stories about the later bomb
ing of Dresden. Thanks to Andrzej

Krzysztalowicz I have the history of 
Janów Podlaski Stud at my finger
tips, even such details as the one 
regarding the clock on the Clock 
Barn erected in 1848, purchased at 
the time for an enormous amount 
of 363 rubles! That barn - and this 
is also an interesting tidbit - was 
pictured on a postcard published 
by the Germans in 1940 with the 
caption "the famous Clock Barn”. 
Thanks to the director I also got 
to know the history of the town of 
Janów itself - few know that it was 
here that Bishop Adam Narusze
wicz wrote the foundations for the 
Constitution of May 3rd.

Business-related and private 
conversations drew the director 
and doctor closer to each other with 
each year. Andrzej Krzysztalowicz 
more and more often pointed to his 
younger colleague as his succes
sor. When he retired in 1995 that’s 
exactly what happened, although... 
not completely. Marek Treia for five 
years co-managed the stud as 
vice-director together with a sec
ond member of the Janów Podlaski 
Stud board, director Michał Ma
ciejewski. It was not until 2000 that 
he became an independent direc
tor. The transfer from a well-operat
ed vet clinic to very unstable land 
at the time - running a stud - was 
quite a challenge!

"We began running the enterprise 
together with Michał Maciejewski 
in a very difficult moment, among 
others due to the still unfolding polit
ical transformation. We weren’t do
ing very well, most of the successes 
were being achieved by Janow’s 
strong rival - Michałów Stud. We 
were balancing on a line. Luckily by 
selling horses and producing milk 
we were able to keep our heads 
above the water, but not without 
some radical moves. We had to 
cut down the number of staff from 
more than two hundred to around 
seventy; cattle from two thousand 
heads to 600-700; only the number 
of horses remained untouched. To 
this day the number has remained 
unchanged, about 500 heads.
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W stadninie
- z przyjacielem - fot. nr /3/

With a friend at Stud

Someone uninformed on the 
subject may ask: what is the cat
tle for, it only generates expenses. 
However their breeding guarantees 
financial liquidity. Money from sell
ing horses is only when the right 
client comes along. He, however, 
does not come every day. From an 
economic point of view it’s a pity 
that we can't produce more milk at 
Janow. Unfortunately the poor qual
ity grass from the flooded mead
ows, often wrecked by wild ani
mals, is not very suitable for cattle, 
however it is perfect for horses. Just 
look at how they thrive on it! Unfor
tunately it’s not the grass that deter
mines whether the equines appeal 
to judges and clients.

'‘Unfortunately’’, Marek Treia 
smiles. "In breeding you need 
plenty of luck, as well as the afore 
mentioned intuition. What is also 
needed is a sharp criticism in re
gard to your own horses. This is not 
math where 2 plus 2 equals 4 and 
doesn’t want to equal anything else. 
The evaluation of a horse is a sub
jective matter - I say this basing on 
my experience as a judge since the 
80s. Those that want to judge ob

jectively still give subjective marks. 
It’s impossible not to. I notice this 
everywhere, in Poland and abroad, 
for example when participating in 
Middle Eastern championships. 
Sometimes a given horse is appre
ciated at one show and claims the 
title of champion, while at another 
has a worse day and goes com
pletely unnoticed. There were times 
when we returned home defeated, 
though we were convinced that 
our horses were the most beauti
ful. Failures are a part of breeding 
and we simply have to deal with 
that. A real defeat, though of a dif
ferent caliber, is a premature death 
of a horse, with which we had a lot 
of hopes for further success or with 

which we had grown close to. In 
a simple, human way. I’m thinking 
for example of Pinia and Pianosa.

Sad moments are made up for 
by better and excellent ones. Marek 
Treia will never forget the emotions 
and thrills that accompanied him 
in Saudi Arabia, the cradle of the 
Arabian horse, when the orchestra 
played the Polish anthem in honor 
of the winner, our Pianissima. This 
11 year old (already!) mare has won

tywna - mówię na podstawie doświadczenia 
sędziując od lat osiemdziesiątych. Arbitrzy, 
choćby chcieli być najbardziej obiektywni, 
to i tak punktują subiektywnie. Inaczej się 
nie da. Zauważam to wszędzie, i w kraju, 
i na świecie uczestnicząc m in. w czempiona- 
tach na Bliskim Wschodzie. Zdarza się, że na 
jednym pokazie koń zostaje doceniony, zdo
bywa tytuł czempiona, na innym zaprezentu
je się gorzej i przepada. Nieraz wracaliśmy 
z naszymi końmi na tarczy, choć wydawa
ło się, że są najpiękniejsze. Niepowodzenia 
wpisane są w hodowlę i trzeba się z nimi 
liczyć. Porażką, choć innego kalibru, jest 
też przedwczesne odejście konia, z którym 
z jednej strony łączy się nadzieje na kolej
ne sukcesy, z drugiej człowiek zdążył się do 
zwierzęcia przywiązać. Tak po ludzku, zwy
czajnie... Myślę tu np. o Pinii czy Pianosie."

Smutne momenty rekompensowane są 
chwilami lepszymi i bardzo dobrymi. Marek 
Trela nigdy nie zapomni emocji i wzruszeń, 
jakie towarzyszyły mu w Arabii Saudyjskiej, 
kolebce koni arabskich, gdy orkiestra zagrała 
polski hymn na cześć zwyciężczyni, naszej 
Pianissimy. Ta dziesięcioletnia dziś klacz wy
grała zresztą wszystko, co było do wygrania. 
Jest jedyną w historii dwukrotnie trójkorono- 
waną (czempionat Europy, Puchar Narodów 
i Czempionat Świata) - jako juniorka (w 2004 
roku) oraz jako seniorka (w 2008). Na pro
gu ubiegłego, 2012 roku także ona, zwycię
stwem w Dubaju zapoczątkowała serię na
szych wyjątkowych sukcesów na arenie mię
dzynarodowej zdobywając tytuł czempionki 
DIAHC Klaczy Starszych. Jej kuzynka Pinga, 
w Moorsele (Belgia), zdobyła tytuł czem- 
pionki Europy Klaczy Starszych, a w Paryżu 
Czempionki Świata Klaczy Starszych.

„Udało się jak nigdy! Z siedmiu koni, któ
re zawieźliśmy do Moorsele (jeden się roz
chorował), sześć wygrało swoje klasy, jedna 
klacz została czempionką, druga wiceczem- 
pionką Europy. Ubiegły rok również zaczął 
się rewelacyjnie: ogier Pogrom na pokazie 
w Arizonie zdobył tytuł super czempiona, co 
nie zdarzyło się od czasów słynnego Janow
skiego El Paso!"

Sukcesy cieszą, ale... w Stadninie braku
je odpowiedniego lokum na trofea, nie ma 
gdzie gromadzić pucharów, medali, dyplo
mów. Prezes głowi się nad wygospodaro
waniem odpowiedniego miejsca, a na razie 
przeciska do swojego biurka między nagro
dami w postaci efektownie zdobionych sio
deł arabskich. Potykając się o nie, marzy za
pewne o przejażdżce w teren, choć dosko-
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Sa ogierze Balon -fot. nr/4/
On a stallion Balon LL
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nale i to z autopsji, zdaje sobie sprawę, jak 
siodło... konia uwiera.

„Oj uwiera, uwiera, zwłaszcza jak się je nie
sie na własnych plecach pięć długich kilome
trów - mówi Prezes i uśmiecha się na samo 
wspomnienie przygody, która przydarzyła 
mu się kilkadziesiąt lat temu. - Pracowałem 
juz w Janowie, wybrałem się w teren na Hie
ronimie, ogierze hodowli Stadniny w Liskach. 
Gdy pokonywaliśmy kłodę w lesie, puścił po
pręg i znalazłem się na ziemi. Nic się nie sta
ło... tylko koń okazał się niekolezeński: zwiał 
do stajni, a ja musiałem targać na plecach 
jego siodło Gdyby to był arab, to by po mnie 
wrócił, tak jak wrócił po mojego syna, gdy zi
mową porą polegli w lesie. Araby to najwspa
nialsza rasa, nie znam drugiej tak przyjaznej 
człowiekowi Tylko niedouczeni instruktorzy 
twierdzą, że to konie nadpobudliwe i niebez
pieczne. Ja i Janowska Załoga wiemy swo
je: araby w dwa tygodnie przyjmują siodło, 
chodzą w pokazach okryte derkami boga
tymi we fruwające na wietrze frędzle, siedzą 
na nich jeźdźcy w szeleszczących strojach, 
a one nic; ze stoickim spokojem stępują, kłu
sują, galopują Zdarza się w naszej hali, że 
stoi obok siebie nawet 14 kryjących ogierów 
i mc złego się nie dzieje, żadnej agresji. Nie 
wiem po co rozpuszcza się te plotki, opowia
da niestworzone historie o najsympatyczniej
szych i bezpiecznych wierzchowcach."

Miłość do arabów i w ogóle do koni prezes 
przekazał synom. Niemały udział w tymże 
przekazie miała także żona Magda, ułańska 
córka, doświadczona amazonka. Sam nasz 
bohater pasję hipiczną przejął po dziadkach 
kawalerzystach Dziadek Jan Prokopowicz z 
1 Pułku Szwoleżerów służąc pod wodzą puł
kownika Juliusza Rómmla zginął jako jeden 
z 70 żołnierzy podczas walk o Korosteń mię
dzy 8 a 12 października 1920 roku. Marek 
Trela miał 12 lat, gdy udało mu się namówić 
rodziców, by zapisali go na Legię. Planując 
swoją sportową przyszłość nie przypuszczał, 
ze kiedykolwiek trafi do Janowa Podlaskie- 
90 A trafić wcale nie jest łatwo. I nie tylko 
dlatego, że nie na każdego czeka tam pra
ca, ale że do Janowa nie prowadzą z szo
sy białostockiej żadne drogowskazy. Swoją 
drogą to wstyd, bo Stadninę - naszą polską 
wizytówkę odwiedzają goście zagranicz
ni i powinno nam zależeć, by docierali bez 
przeszkód, do tej, jak wielu mawia: dziury na 
końcu świata!

"Ale to taka wyjątkowa dziura - komentuje 
prezes Trela - częściej mówi się w niej po an
gielsku niż po polsku.”

everything there was to win. She is 
the only double Triple Crown (All 
Nations Cup, European and World 
Championships) winner in history - 
as a junior in 2004 and as a senior 
in 2008. On the threshold of 2012 
she inaugurated a series of Pol
ish wins on the international arena 
claiming the title of DIAHC Senior 
Champion Mare. Her cousin Pinga 
won the title of European Senior 
Champion Mare in Moorsele (Bel
gium) and World Senior Champion 
Mare in Paris.

“We had luck like never before! 
Out of the seven horses that we 
brought to Moorsele (one fell ill) 
six won their classes, one mare 
became European Champion, the 

second - a reserve champion. 2013 
also started out remarkably: the 
stallion Pogrom won the title of Su
preme Champion at the prestigious 
Scottsdale show in Arizona, some
thing which was not done since the 
famous (also Janow-bred) El Pasol 
It was a wonderful year for us. Po
grom routed his rivals in two next 
important American shows claiming 
the titles of Arabian Breeders World 
Cup Senior Champion Stallion in 

Las Vegas and US National Senior 
Champion Stallion in Tulsa. It was a 
great success, as for the first time 
the same horse claimed the Ameri
can Triple Crown!

Successes are pleasant, but... 
the stud lacks a proper place for 
the trophies, to display the cups, 
medals, diplomas. The director is 
thinking hard about finding a right 
spot, but for now he has to squeeze 
between his desk and awards in 
the shape of impressively orna
mented Arabian saddles. Stumbling 
over them he is surely dreaming of 
a hack through the fields, though 
from autopsy he is well aware how 
a saddle can pinch a horse...

"Oh, it can pinch alright, espe
cially when you carry it on your own 
back for 5 kilometers", the direc
tor smiles when recalling that ad
venture. "I was already working at 
Janów and went for a hack on Hi
eronim, a stallion bred at Liski Stud. 
When we were tackling a log in the 
woods, the girth broke and I found 
myself on the ground. Nothing hap
pened to me, only the horse turned 
out to be unfriendly: he ran back to 
the stables and I had to carry his 
saddle on my back. If it would’ve 
been an Arabian, he would’ve come 
back for me, just like one of them 
returned for my son when they fell 
in the woods during the winter. Ara
bians are the best breed, I don’t 
know of any other that would be so 
friendly towards man. Only instruc
tors lacking knowledge claim that 
they are overexcitable and danger
ous horses. Me and the Janów staff 
know this; Arabians are "broken in" 
in two weeks’ time, perform dur
ing shows covered in blankets or
namented with fringes billowing in 
the wind, on their backs are riders 
in rustling attires and nothing hap
pens: they walk, trot, gallop. Some
times in our indoor arena we have 
even as many as 14 breeding sires 
standing side by side and noth
ing bad happens, no aggression. 
I don’t know why people spread 
these strange rumors about the 
most pleasant and safe steeds .
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Z Pogromem w USA -fot. nr /§/
With Pogrom in the United States

His love for Arabians and horses 
in general has been passed on by 
the director on to his sons. His wife 
Magda also had a fair share in this 
heritage as a daughter of an uhlan 
and herself an experienced rider. 
Our director took over the equine 
passion from his cavalry grandfa
thers. Grandfather Jan Prokopowicz 
from the 1st Chevau-legers Regi
ment under Colonel Juliusz Rom
mel perished as one of the 70 sol
diers during the battle of Korosteń 
between 8th and 12th of October, 
1920. Marek Treia was 12 years old 
when he got his parents to sign him 
up at the Legia sports club. Planning 
his sports career he didn’t assume 
that he would ever find his way to 
Janów Podlaski. And it’s not that 
easy to find yourself there... And 
not because not everyone will be 
employed there, but because there 
are no road signs from the main 
road leading to the stud. And that’s 
a shame because the Stud, a Polish 
flagship agricultural enterprise, is 
visited by many foreign guests and 
we should definitely want to make it 
easier for them to get to the place 
many call “the hole at the end of the 
world’’.

“But it is a very special hole", com
ments director Treia. "A hole where 
the English language is heard more 
often than Polish".

Especially 
close to the heart

h transcript of Izabella Pawelec 
Zawadzka’s conversation with 
the director of Janów Podlaski Stud 
-Marek Treia, June 17th, 2014.

Izabella Pawelec-Zawadzka: 
Where does the phenomenon of the 
huge genetic potential of Janow’s 
famous UP" damline come from? 
It seems to produce extraordinary 
specimen in each generation.

Marek Treia: Where does it 
come from? It's hard to say and 
definitely not possible to find one 
answer. That's the way that nature

SZCZEGÓLNIE 
bliskie sercu
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Zapis rozmowy
Izabelli Pawelec-Za i rudzkiej 
z dyrektorem
Stadniny Koni Janów Podlaski
- Markiem Trelą
- Janów Podlaski, 17.06.2014 r

Izabella Pawelec-Zawadzka: Na czym 
Pana zdaniem polega fenomen ogrom
nej siły genetycznej słynnej janowskiej 
rodziny żeńskiej, zwanej linią rP”, która 
z pokolenia na pokolenie daje tak wybitne 
osobniki?

Marek Trela: Na czym polega ten feno
men? Trudno to określić, trudno doszu
kiwać się jednego powodu. Natura tak 
chciała i stworzyła to z czego możemy do 
dziś korzystać i czerpać. Klacz Piewica, 
urodzona w Tiersku w 1953 r. córka ja
nowskiej Włodarki i wnuczka pochodzące
go również z Janowa Piołuna, która trafiła 
w 1956 roku do Polski miała tak potężną 
siłę genetyczną, że do dzisiaj mamy tego 
efekty. Ta linia niewątpliwie łączy w so
bie rzeczy trudne do połączenia - wspa
niały typ, urodę w połączeniu z doskonałą 
dzielnością i poprawnością budowy oraz 
ogólną tężyzną fizyczną. Dlatego jest tak 
cenna i stała się czymś najbardziej cha
rakterystycznym dla Janowa. Tak mi się 
wydaje.

I.Z.: Czy nie sądzi Pan, że trochę zmienił 
się typ koni pochodzących z tej rodziny, 
gdyż pamiętamy, że w latach wcześniej
szych linia była zdominowana - pewnie 
za przyczyną używanych wówczas ogie
rów - przez konie maści siwej, bardziej 
w umownym typie Saklawi, a obecnie 
znakomita większość jej przedstawicieli to 
konie gniade?

M.T.: Rzeczywiście są gniade, ale może 
to właśnie na tym polega- nie sięgając 
głębiej - Piewica była mocno gniadą kla
czą; Negatiw, Bandos, Palas dawały konie 
maści siwej. Siwa maść w tej linii występo
wała nawet jeszcze po użyciu Banata. Te
raz wróciliśmy do gniadych ogierów, które 
spowodowały, że wróciła gniada maść. 
Ale jeżeli przyjrzeć się tym koniom do
kładniej, jeśli odrzucić ich maść, to są one 
w podobnym typie, a poza wyjątkami

planned it and created something 
that we can benefit from today. The 
mare Piewica, born in Tersk in 1953, 
a daughter of Janow’s Włodarka 
and a granddaughter of the also 
Janów-bred Piołun, found her way 
to Poland in 1956 and had such 
a strong genetic potential that we 
feel it until this day. This damline 
definitely combines traits that are 
hard to combine - a wonderful type, 
beauty, stamina, a correctness of 
build and overall hardiness. That’s 
why it is so valuable and has be
come so characteristic for Janów. 
That’s what I think.

IZ: Do you think that the type 
of horses from this damline has 
changed a bit over the years? We 
all remember that in earlier years 
the line was dominated - probably 
due to the then used sires - by horse 
of the grey coat color, more in the 
so-called Saklavian type. While to
day the majority of the damlines 
representatives are bay.

M.T.: Indeed, they are bay, but 
maybe that’s the way it is. I mean 
Piewica was a very bay mare. 
Negatiw, Bandos and Palas sired 
grey colored get. The grey coat 
color was present in this line even 
after the use of Banat. Today we re
turned to using bay stallions which 
resulted in the return of the bay coat 
color among foals. But if we were 
to take a closer look at the horses, 
if we were to cast aside their coat 
color, we would see that they are in 
similar type. Apart from such excep
tions as Pilarka and Pieczęć, who 
were milky-white, the rest are flea- 
bitten grey, meaning that they carry 
some pigment in them. To me the 
most important thing about these 
horses, something that they have 
in common, is that you can distin
guish them in a herd of others by 
their charisma, head carriage, won
derful, roomy movement. There are 
better and worse heads, but there is 
always the great, charismatic show 
potential, wonderful personality and 
plenty of quality. Besides, some of
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them are still grey, just take a look 
at Palmetal

I.Z.: That's very true, that's ivhat 
enchants us in them. But there is 
something else, some kind of inner 
strength and dominating power, 
wouldn’t you agree?

M.T.: Of course, they are horses 
that can capture hearts - not only 
of someone like myself, who has 
been looking at horses since child
hood in various situations, but also 
of complete strangers. It was amaz
ing how people reacted to Pilarka. 
I will never forget it, because it was 
one of my greatest experiences and 
I remember having goose bumps

ing the judges. I still see Gianmar- 
co Aragno, standing in the middle 
of the arena with tears in his eyes 
when looking at Pinga. These hors
es have such an effect not only on 
those closely associated with them, 
but also on bystanders. Sometimes 
I wonder whether it’s just me, since 
I have an eye for horses due to my 
profession. But when tourist groups 
come to visit the stud, people who 
have nothing to do with horses, 
they always pick out such horses as 
Pinga, Pianissima or Palmeta from 
the entire herd on the pasture and 
gather around them. Even for peo
ple from outside the Arabian com
munity the beauty of these horses, 
their type and charisma are like

jak Pilarka czy Pieczęć, które były mlecz- 
no-siwe, to reszta jest siwa w mocnej 
hreczce, czyli jednak jakiś tam pierwiastek 
pigmentu w sobie noszą. Dla mnie najważ
niejsze co łączy te konie, co daje możli
wość rozpoznania ich w grupie innych 
koni, to ich charyzma, sposób noszenia 
głowy, doskonały, obszerny ruch. Bywają 
lepsze, czy gorsze głowy ale zawsze jest 
to wielki, charyzmatyczny potencjał poka
zowy, doskonały charakter i bijąca z nich 
jakość. A poza tym przecież wciąż mamy 
siwe i to jakie !!! Wystarczy wspomnieć 
Palmetę !!!

I.Z.: To prawda, to właśnie nas szczegól
nie urzeka, ale jest jeszcze coś, czuje się, 
że w koniu tym tkwi ogromna siła i ja
kaś wszechogarniająca dominacja, zga
dza się Pan?

when Pilarka played with the public 
in Ostend - she stood still, looked 
at the stands, everybody got up and 
applauded, she flagged her tail and 
got off to a wonderful trot, knowing 
her worth very well and the reason 
she was there. Pianissima does 
something similar with her beauty, 
personality and charisma. Recently 
Pinga did the same at the European 
Championships in Belgium, later 
repeating it in Paris, also bewitch-

magnets. It is a universal trait, just 
like beauty is universal.

J.Z.: Yes, but behind every horse 
there is man. I think that you are 
in large part the author of the suc
cesses of this family in recent years. 
A great role was played by Gazal 
Al Shaqab and his grandsons, QR 
Marc and Kahil Al Shaqab. These 
stallions proved that matching 
them with “P-line" mares gives

M.T.: Oczywiście, są to konie, które po
trafią urzec, nie tylko kogoś takiego jak 
ja, patrzącego na nie od urodzenia w róż
nych sytuacjach ale ludzi zupełnie ob
cych; Zadziwiające było to jak ludzie re
agowali oglądając Pilarkę. Ja nie zapo
mnę nigdy, bo to było jedno z najwięk
szych moich przeżyć i dreszcze miałem 
na całym ciele kiedy w Ostendzie Pilarka 
bawiła się z publicznością - stanęła, popa
trzyła na trybuny, wszyscy wstali, dostała 
owacje na stojąco, ona na to pięknie za
łożyła ogon na siebie i ruszyła wspania
łym kłusem, doskonale zdając sobie spra
wę ze swojej wartości, z tego po co tam 
jest. Coś podobnego swoją urodą, osobo
wością i charyzmą potrafi robić Pianissi
ma, Nie tak dawno wykonała coś podob
nego na czempionacie Europy w Belgii 
Pinga, potem powtórzyła to w Paryżu, 
również urzekając sędziów. Widzę ciągle 
Gianmarco Aragno, który stoi na środku 
ringu i łzy mu lecą kiedy patrzy na Pingę. 
To nie tylko na nas zaangażowanych uczu
ciowo, ale również na ludzi patrzących 
z boku one tak działają. Czasem się za
stanawiam, że może ja mam takie oko 
wyrobione od patrzenia ciągle na konie, 
ale przyjeżdżają wycieczki ludzi nie mają
cych żadnego związku z końmi i zawsze 
wyłuskują ze stada i gromadzą się przy 
takich koniach jak Pinga, Pianissima czy 
Palmeta. Nawet dla laików uroda, typ arab
ski i charyzma tych koni są urzekające. To 
jest coś takiego uniwersalnego, Wydaje 
się, że piękno jest uniwersalne.
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Z Czempionką Polski
Palmetą -fot. nr/7/

With Palmeta - Polish National 
Champion Marę
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IZ.: No tak ale tak czy inaczej w tle 
jest człowiek. Myślę, że w dużej mierze 
Pan jest autorem sukcesów tej rodziny 
w ostatnich latach. Ogromną rolą ode
grał w ostatnim czasie Gazal Al Shaąab 
i jego wnukowie QR Marc i Kahil Al 
Shaąab. Ogiery te udowodniły, że łącze
nie ich z klaczami z rodziny „P” daje zna
komite efekty. Przykładem są przecież 
Pianissima, Pinga, Pogrom. Co urzekło 
Pana w Gazalu?

M.T.: Właściwie to pomijając wielką uro
dę Gaza/a, który jest w zasadzie w naszym 
polskim typie, urzekła mnie ogromnie je
go matka, wspaniała Kajora, którą sę
dziowałem na tym samym pokazie w Qa- 
tarze, na którym uzgodniłem jego dzier
żawę. Kajora zachwycała może nie tak 
rzeźbioną po egipsku ale za to o pięknym,

powiedziałbym - po|skim toztatoe gło
wą i ogromnymi ciemnymi urzekającymi 
oczami, Była to k|acz mocna, budząca 
zaufanie, dająca gwarant że jej syn nie 
popsuje pokroju potomstwa, bo urodę na 
pewno poprawi. Rokrył w Janowie w pierw
szym roku k|acze z różnych rodzic ale 
w następnyCh sezonach już w zasadzie 

głównie k|acze z Hnn Szamrajówki. 
yło to skutkiem doskonałej jakości uro

dzonych tfefrąt, a|e dostał przeleż do
skonałe k|acze!!! - Pipit Pi^r, Pohutenkę,

great results. Not searching far, we 
have Pianissima, Pinga, Pogrom. 
What caught your eye in Gazal?

M.T.: Apart from Gazal's huge 
beauty, which is actually in the 
Polish type, I was very captivated 
by his dam, the wonderful Kajora. 
I judged her at the same show in 
Qatar, where I sealed Gazal's lease. 
Kajora stole my heart with her head 
- which wasn't profiled like Egyptian 
horses, but had a Polish shape and 
large dark eyes. She was a mare of 
strong build, reliable, a guarantee 
that her son would not ruin the con
formation of his get, because I was 
sure that he would improve beauty. 
He was bred to mares from vari
ous damlines during his first year 
in Janow, but in the next seasons 
he mainly covered Szamrajowka 
mares. It was a result of fabulous 
foals that were born, but then he 
got superb mares! Pipi, Pilar, Po
hulanka, Pepesza and the great 
Pianosa. The passing of Pianosa, 
Pianissima's dam, was my great
est grief. She was perhaps the best 
broodmare I had ever bred. She 
had everything of the best qual
ity, she needed nothing more. Per
haps she wasn't a candidate for 
a World Champion, but she was 
ideally suited for Gazal, he was 
a stallion that she needed. Similar 
with Pilar - she had everything: the 
caliber, the movement, the cha
risma, but she needed a breath of 
beauty and Gazal gave her that. 
The more I think about it the more 
it dawns on me that the superb 
mares not only achieve great breed
ing results, but are also close to our 
hearts. They are loved because of 
their wonderful personality and at
titude towards people. They are al
ways the leaders in the herd and at 
the same time very gentle. They are 
a man's true best friend.

I.Z.: After such a wide use of Ga
zal, which resulted in outstanding 
results, you took a step further and 
used his very popular grandson QR 
Marc, a son of Marwan Al Shaqab.

What did you like about this stal
lion and why did you decide to use 
him?

M.T.: We were wondering which 
one is better: Gazal or Marwan. To 
me it was always Gazal. Marwan 
didn't speak my language, he was a 
horse in a different type and if I was 
to choose between the two I would 
always choose Gazal. Using Mar
wan, even if it would have been pos
sible, wouldn't make much sense. 
First of all we would be using a son 
right after having used his father on 
a large scale. Second, it would be 
a very close relation. Whereas using 
a grandson had much more sense, 
the relation between them was more 
distants, and that's why we decided 
to take a risk with QR Marc. I saw 
QR Marc for the first time at the 
Al Khalediah show when Pianissima 
was also competing. It seemed that 
they were very similar to each other, 
in the same type, but at the same 
time so different. It was as though 
they wanted to complete each oth
er. The use of that stallion seemed 
natural to me, so we used him on 
a small scale on several mares. 
With great results I might add, proof 
of which is the birth of Pogrom. And 
look - again with a mare from the 
damline of Szamrajowka! Where
as Kahil... The main reason that 
I judge shows is to get to know new 
horses, because I have long ago 
ceased to love travelling. During the 
shows I usually take a close look at 
stallions, because I am always look
ing for new bloodlines, something 
that would allow us to make even 
more progress in breeding. I fol
lowed Kahil ever since I judged him 
as a yearling in Qatar. At the age of 
two I judged him in Menton, later 
again in Qatar and I kind of hovered 
around that horse, comparing him 
to others and I don't know why, but 
he rouses pleasant emotions in me 
despite the obvious - not defects, 
but rather traits - that I would read
ily correct in him. In addition he also 
has a great full brother and now an
other brother, who is also an excel-
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lent horse. During my stay in Qatar 
at the WAHO Congress I was able 
to see his dam and that was the 
last stimuli I needed and reason to 
decide on his lease. His dam made 
a very reliable impression on me 
with her conformation - she was 
correct, with a beautiful neck, good 
body, decent head and she was 
very much in the Polish style. If there 
was a mare I could compare her to 
it would be Eutona, another one of 
my favorites. I thought - we have to 
try, why not. In the meantime Kahil 
proved his quality by winning the 
World Championships. So when 
we got a World Champion, we had 
to give him a chance to show what 
he's worth. He was bred to many 
mares in the first season, because 
we knew he wouldn’t stay longer 
than two years. But was that really 
so many? I don’t think so, because 
I can recall several sires that had 
about a hundred foals born in Po
land and no one ever said it was too 
much. On the contrary, we wished 
for more. Kahil will have about 50 
foals born in Janow, out of which 
about 10-15 superb mares will stay 
as broodmatrons, the rest will prob
ably be sold successively. So I think 
the numbers are just right. We will 
also have frozen semen of this stal
lion, so we will have the chance to 
use him when needed. But only the 
future will show whether that will be 
necessary.

J.Z.: Did you have any concern 
about the close inbred when breed
ing Kahil to Gazal daughters? 
What did you want to achieve by 
doing so?

M.T.: It’s nothing new at all. All you 
have to do is study the pedigrees 
of our horses born in the 50s and 
60s. None of them had a problem 
with having Ofir twice or thrice in 
his pedigree. Ofir's sons - W/fraz, 
Wielki Szlem - were omnipresent 
in pedigrees and caused no harm 
in breeding - on the contrary. This 
kind of close relation, a close rela
tion resulting from inbreeding, can-

Pepeszę i wspaniałą Pianosę. Odejście 
Pianosy, matki Pianissimy, która była chy
ba najlepszą matką stadną jaką udało mi 
się wyhodować, ogromnie mnie zabola- 
lo. Klacz ta miała wszystko najwyższej ja
kości, nic nie trzeba było dodawać. Być 
może nie była kandydatką na czempion- 
kę świata ale za to idealnie pasowała do 
Gazala, taki ogier był jej potrzebny. Po
dobnie Pilar - miała wszystko - kaliber, 
ruch, charyzmę ale potrzebowała takiego 
tknięcia urody no i Gazal to dał. Jak się 
dłużej zastanawiam, to sądzę, że te wybit
ne klacze osiągają nie tylko dobre wyni
ki hodowlane ale również są szczególnie 
bliskie sercu, ulubione przez ich wspa
niały, łagodny charakter i stosunek do lu
dzi. To zawsze są klacze przewodzące 
w stadzie, a przy tym szalenie łagodne, 
klacze które są takimi prawdziwymi przy
jaciółmi człowieka.

I.Z.: Po szerokim użyciu Gazala, który dal 
tak znakomite wyniki poszedł Pan dalej 
i użył jego wnuka QR Marca, syna Mar- 
wana Al. Shaqab, który był ogromnie po
pularny. Co się Panu szczególnie w tym 
ogierze podobało i dlaczego zdecydował 
się Pan go użyć?

M.T.: Zastanawialiśmy się który jest lep
szy Gazal czy Marwam, dla mnie zawsze 
Gazal. Marwan do mnie nie przemawiał, 
był koniem w innym typie i jeżeli miałbym 
porównywać, gdyby ktokolwiek dał mi wy
bór między tymi dwoma końmi, zawsze 
wybrałbym Gazala. Użycie Marwana, na
wet gdyby było możliwe, nie miałby więk
szego sensu, bo byłoby to - po pierwsze 
użycie zaraz po ojcu syna, a ojciec był 
dość szeroko użyty, Byłoby to bardzo bli
skie połączenie, natomiast użycie w kolej
nym pokoleniu, następnego potomka mia
ło większy sens i taką próbą był właśnie 
QR Marc. QR Marca zobaczyłem po raz 
pierwszy na pokazie w Al Khalediah wte
dy gdy startowała Pianissima. Wyglądało 
na to, że obydwoje są do siebie podobni, 
w tym samym typie, a jednak tak różni, że 
aż się prosiło, żeby ich cechy się uzupeł
niały. Wydawało się celowym użycie tego 
ogiera, toteż w stosunkowo niewielkim 
stopniu, na kilku klaczach go użyliśmy 
z dobrym skutkiem, czego najlepszym do
wodem jest urodzenie się Pogroma. I pro
szę, znów z Szamrajówką! Natomiast je
żeli chodzi o Kahila... Poznawanie nowych 

koni to główny powód dla którego sędziu
ję pokazy gdyż z miłości do podróżowania 
dawno już wyrosłem. Podczas pokazów 
zwracam uwagę głównie na ogiery, bo 
szukam świeżej krwi, czegoś co pozwo
liłoby nam pójść o krok dalej. Kahilowi 
przyglądałem się od roczniaka kiedy sę
dziowałem go w Oatarze, w wieku dwóch 
lat sędziowałem go w Menton, potem zno
wu w Oatarze i tak się trochę kręciłem kolo 
tego konia, porównując go do innych i nie 
wiem czemu, trudno to określić słowami, 
ale jakąś sympatię i zaufanie ten koń we 
mnie wzbudzał, mimo oczywistych - może 
nie defektów, ale cech, które bym w nim 
chętnie poprawił. On ma w dodatku prze
cież świetnego rodzonego brata, a także 
teraz kolejnego brata, który jest też dosko
nałym koniem. W czasie pobytu w Oatarze 
na Kongresie WAHO udało mi się zoba
czyć jego matkę i to był taki ostateczny im
puls i powód decyzji o dzierżawie. Matka 
wzbudziła zaufanie swoim wyglądem, bo
- po pierwsze poprawna, z piękną szyją, 
dobrą kłodą, zupełnie dobrą głową i tez 
taka w bardzo polskim stylu. Gdybym miał 
ją przyrównywać to chyba do Eutony, ko
lejnej mojej ulubionej klaczy. Myślę sobie
- trzeba spróbować. W międzyczasie Ka
hil udowodnił swoją jakość wygrywając 
Czempionat Świata. Jak już dostaliśmy 
Czempiona Świata, trzeba było mu dać 
szansę się wykazać. Pokrył sporo klaczy 
w pierwszym sezonie, bo wiadomo było, 
że nie zostanie dłużej niż dwa sezony. 
A czy to było dużo? Nie sądzę, bo mo
gę jednym tchem wymienić ogiery, któ
re miały około setki źrebiąt urodzonych 
w polskiej hodowli i nikomu nigdy nie wy
dawało się, że jest to za dużo, a chciało- 
by się jeszcze więcej. Kahil będzie miał 
w Janowie urodzonych około 50, z tego 
sądzę zostanie 10-15 doskonałych kla
czy, reszta się w międzyczasie rozejdzie 
więc myślę, że to akurat tyle ile nam po
trzeba. Posiadając mrożone nasienie te
go ogiera będziemy mogli wracać do nie
go jeżeli będzie taka potrzeba, a czy bę
dzie to przyszłość pokaże.

I.Z.: Nie wahał się Pan dość bliskiego 
inbrcdu, kryjąc córki Gazala Kahilem? 
Co chcial Pan przez to osiągnąć?

M.T.: Ja nic nowego nie wymyśliłem, 
wystarczy przestudiować rodowody na
szych koni, rodzących się w latach 50.
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i 60. Jakoś żadnemu z koni wówczas uro
dzonych nie przeszkadzało, że miał dwa
- trzy razy Ofira w rodowodzie, a tak prze
cież było. Wiadomo Witraż, Wielki Szlem 
były wszechobene w rodowodach i nie 
wyrządziły szkody w hodowli, a wręcz
- powiedziałbym - przeciwnie. Ten rodzaj 
spokrewnienia, krycia w spokrewnieniu 
nie może być na jakąś szeroką skalę sto
sowany. ale - mając do dyspozycji ogie
ra na bardzo krótki czas, trzeba było go 
wypróbować na różnych klaczach, zoba
czyć jak on działa z różnymi rodowoda
mi, z różnymi klaczami po to, aby w na
stępnym sezonie powtarzać jeśli się spraw
dził lub nie powtarzać, bądź próbować 
jeszcze raz jeśli za pierwszym razem się 
nie udało i tak też się stało z Kahilem. Od 
pierwszego urodzonego źrebaka wiedzia
łem, że jest to ogier o jakiego nam cho
dzi. Źrebięta były co prawda dosyć szcze
gólne i trudno było patrzącym z boku się 
nimi zachwycić. Trzeba było je widzieć 
pierwszego dnia po urodzeniu i wtedy wi
dać było rzeczywiście ich jakość. Potem 
jakoś dziwnie porastały futrem, i zupełnie 
nie było ich widać, ale może to i dobrze
- zawsze lepiej mieć dobrą niespodzian
kę jak kiepską.

Z.Z.; Na niedawnym Wiosennym Poka
zie w Bialce potomstwo Kahila odnio
sło ogromny sukces - roczna „młodzież” 
dosłownie „rzuciła sędziów o ziemię”, 
jak również wielu hodowców, obecnych 

Bialce przyjaciół stadniny i sympaty
ków konia arabskiego. Jak Pan powie
dział, liczy Pan, że co najmniej 15 córek 
Kahila zostanie włączonych, a więc będzie 
już mocne nasilenie krwią GazalaAl Sha- 
gab w janowskim stadzie. I co dalej, jaki 
następny krok? Czy Pan już o tym myśli?

M.T.: Cały czas myślę o tym następnym 
kroku. Zanim Kahile zaczęły się rodzić 
i wówczas kiedy się urodziły Gazale, za
wsze myślałem o następnym kroku, Nie 
jest to zadanie łatwe, bo trzeba sobie zda
wać sprawę, że nie stać nas na to, żeby 
kryć kiepskimi ogierami. Zawsze poszu
kujemy ogierów wybitnych, a jak coś jest 
wybitne to wiadomo, że jest rzadkie i dla
tego też ogromnie trudno jest takiego 
ogiera znaleźć. Ciągle szukamy, szukamy 
o siebie, podchowując pomału, po cichu 
różne ogiery, mając nadzieję na ich póź
niejsze użycie, ale czasem wracamy do 

ogierów, które czekały w rezerwie na to, 
że ich kolej także nadejdzie. Takim przy
kładem jest użycie w tym roku np. Albu
ma, Chciałbym żeby ten Album był tak 
z 10 lat młodszy i żeby go użyć na córki 
Kahila, Gazala lub QR Marca, byłoby to 
idealne połączenie. Używamy, mimo wi
docznego defektu urody, ogiera Pedagog 
po Pilot. Jest to piękny koń, sprawdził się 
w hodowli prywatnej, udowodnił, że tego 
defektu nie przenosi, Jest to najcenniej
szy w tej chwili koń z rodu Kuhailana Afa- 
sa i, być może, za jego pośrednictwem 
uda nam się wycisnąć coś nowego i zro
bić jakiś krok do przodu. Mamy trochę 
młodych ogierów, obiecujących; zoba
czymy jak się będzie układać ich kariera. 
A poza tym ciągle się rozglądam i szukam. 
Jest kilka takich ogierów, które chciałbym 
obejrzeć, zarówno w Europie jak w Sta
nach Zjednoczonych, i które ewentualnie 
chciałbym użyć w przyszłości.

I.Z.: To bardzo interesujące co Pan po
wiedział o użyciu Albuma i Pedagoga; 
szczególnie Albuma, ponieważ wywodzi 
się on z drugiej najcenniejszej w Janowie 
rodziny ,A”- Algonkiny poprzez jej córki 
Algerię, Aneksję, Algoę. Album uważa
ny jest za ogiera w doskonałym „starym” 
polskim typie, a więc jest to powrót do 
korzeni, do całej istoty Janowa i koni, 
które się tu od pokoleń rodziły. Szczerze 
życzę powodzenia w wyniku użycia tego 
ogiera. A czy uważa Pan, że ten pierwia
stek żeński poprzez kolejne przedstawi
cielki danej rodziny jest często decydują
cy jeśli chodzi o powodzenie w hodowli?

M.T.: Tak uważam, tak jest moim zda
niem szczególnie w rasie arabskiej. Nie 
wiem jak w innych rasach, ale porównu
jąc chociażby nasze dokonania w półkrwi 
to należałoby się również z tym zgodzić, 
bo są pewne linie żeńskie, które z każdym 
ogierem dają konie sportowe, a są takie, 
które z żadnym nie dają konia wybitnego 
sportowo. W czystej krwi ten żeński pier
wiastek jest szczególnie ważny. Można to 
przecież udowadniać naukowo, w oparciu 
o dziedziczenie mitochondrialne, ale wy
nika to również z doświadczenia Bediu- 
nów, którzy linie żeńskie najbardziej so
bie cenili, mając w niejakim lekceważeniu 
ogiery. Można pewnie to tłumaczyć na 
różne sposoby, np. tym że jeżdżenie na 
klaczach było łatwiejsze, że one były ła-

not be used on a larger scale. But 
when you have a sire that you can 
only use for a short while, you have 
to test him out on various mares, 
see how he works with different 
pedigrees and see what should be 
repeated in the next season. That’s 
what happened with Kahil. From the 
very first foal I knew that he was the 
stallion I was looking for. The foals 
were at first quite specific and by
standers had a hard time warming 
up to them. You should have seen 
them the first day after they were 
born, that’s when they revealed 
their quality. Later they became 
overgrown with thick coats, which 
obscured their look. But maybe all 
was well - it’s much better to have 
a pleasant surprise than a bad one.

I.Z.: At the recent Junior Spring 
Show in Bialka Kahil’s get was 
very successful - the yearlings lit
erally bewitched the judges, as well 
as many breeders, friends of the 
stud and Arabian horse support
ers. As you said, you are counting 
on at least 15 Kahil daughters to 
take up the position of broodmares. 
This will mean an intensification of 
GazalAl Shagab blood in theJanow 
herd. What’s the next step? Are you 
already thinking about it?

M.T.: I am thinking about it the 
entire time. I was thinking about it 
even before the Kahils were born, 
actually even before the Gazals 
were foaled! It is not an easy task, 
because we cannot afford to use 
poor sires. And superb sires are 
quite rare and not easy to find. We 
are constantly searching, even on 
home soil, nurturing some stallions 
on the side, hoping to use them in 
the future. Sometimes we come 
back to sires that are a breeding 
reserve. Such an example is the 
use of Album this year. Though 
I would wish for him to be about 10 
years younger so that I could use 
him on Kahil’s daughters, Gazal's, 
QR Marc’s... That would be an ideal 
combination. We use, despite a vis
ible flaw, the stallion Pedagog by
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Pilot. It is a beautiful horse, proven 
in private breeding and he doesn’t 
pass on this flaw. He is currently the 
most valuable horse from the line of 
Kuhailan Afas and perhaps will al
low us to discover something new 
and make a huge step forward. We 
have some promising young stal
lions, we will see how their career 
goes. And apart from that I am con
stantly looking out for something 
special. There are several stallions 
that I would like to see, both in Eu
rope and in the US, that I may like to 
use in the future.

Z.Z.; It’s very interesting what 
you said about the use of Album 
and Pedagog. Especially Album, 
because he comes from the second 
most valuable line in Janów, the 
“A” line of Algonkina through her 
daughters Algeria, Aneksja, Algoa. 
Album is considered to be a stallion 
of the older Polish type, so it would 
be a return to roots, to the initial 
concept of Janów and horses that 
have been born here for genera
tions. I wish you many successes 
with this stallion. Do you think that 
it is the female element, passed on 
from one mare to the next in a giv
en damline, that often determines 
success in breeding?

M.T.: I think so, especially in re
gards to the Arabian breed. I don’t 
know how it is in other breeds, but 
when looking at our achievements 
in the half-bred department you 
could say that there are certain 
damlines that will give a sport-ori
ented horse with ever sire and there 
are some that never give athletically 
capable produce. In the Arabian 
breed this female element is espe
cially important. It can be proven 
scientifically, basing on mitochon
drial inheritance, but also on the 
experience of the Bedouins, who 
valued damlines the most, slightly 
disregarding the stallions. There 
are probably many reasons for this: 
the mares were probably easier to 
handle etc., while the stallions were 
problematic and noisy. So yes, in 

my opinion the significance of dams 
in Arabian breeding is greater than 
the stallions.

I.Z.: And one more question - 
would you hesitate in returning to 
the original desert roots by using 
a horse closely descending from 
pure “desert bred” ancestors from 
Saudi Arabia or Bahrain?

M.T.: I definitely would not hesi
tate. As a matter of fact I have been 
searching for years for such an op
portunity. Judging many shows, 
also "desert bred" ones, I feel great 
joy, because they are different than 
the modern Arabian, but they repre
sent those traits that have brought 
this breed to Poland in the first 
place. They are horses that rouse 
trust with their build, strength, dry
ness of tissue. The shape of their 
heads doesn’t matter all that much 
when you see such a horse in trot, 
with a beautiful shoulder, free move
ment and large, strong hooves. 
They are true performance horses, 
a trait which our European ones 
begin to be lacking. I also believe 
that such an outcross and return to 
roots has sense, because it always 
gave good results in the past. The 
effects will for sure not be seen in 
the first generation, maybe in the 
second, third. Maybe we won’t be 
around to see the results of using 
such a horse, but I think it is worth 
to use one and I am doing all I can 
to make it happen - be it mare or 
stallion. And it is not easy to find 
such a "desert bred" that you would 
put all your trust into. I think that it 
is not just our problem. I mean the 
excursions of our famous breeders 
took years, cost fortunes and re
sulted in just several horses. And all 
this took place when horses were in 
common use, so there was many of 
them to choose from locally. Find
ing a superb desert horse was hard 
and is even harder today. But defi
nitely if I had a chance I would not 
hesitate to use such a horse.

/.Z.r Thank you very much. ■

twiejsze w obsłudze itd. Itd., a ogiery by
ły kłopotliwe i hałaśliwe, ale mimo to coś 
w tym jest na pewno - w czystej krwi arab
skiej znaczenie matek jest moim zdaniem 
większe niż ogierów.

I.Z.: Jeszcze jedno pytanie - czy nie wa
hałby się Pan wrócić do oryginalnych 
pustynnych korzeni - „desert bred”, uży
wając w hodowli konia wywodzącego 
się blisko od pustynnych przodków i cho
wanych w czystości rodów np. z Arabii 
Saudyjskiej czy Bahrajnu?

M.T.: Zdecydowanie bym się nie wahał, 
a wręcz poszukuję od lat takiej możliwo
ści. Sędziując wiele pokazów również dla 
tzw. koni „desert bred" odczuwam ogrom
ną radość, ponieważ są to wprawdzie in
ne konie niż współcześnie hodowane, 
ale reprezentujące te cechy, które tę rasę 
sprowadziły tu do Polski. Są to konie, któ
re wzbudzają zaufanie swoja mocą, bu
dową, suchością tkanki, a to że mają ta
kie czy inne głowy ma mniejsze znaczenie 
kiedy patrzy się na takiego konia w ruchu, 
na konia z piękna łopatką, obszernym ru
chem, pięknymi dużymi i mocnymi kopy
tami. Są to prawdziwie użytkowe konie, 
czego być może naszym koniom w Eu
ropie zaczyna brakować. A poza tym wie
rzę, że taki „outcross" i powrót do korze
ni, ma sens, gdyż zawsze w przeszłości 
dawał dobre efekty. Pewnie, że być może 
nie będą te efekty widoczne już w pierw
szym pokoleniu, a być może w następnych 
i może nam nie będzie dane oglądać osta
tecznych skutków użycia takiego ogiera, 
pomimo to uważam, że warto i czynię od 
dawna starania, żeby takiego konia użyć 
- klacz bądź ogiera. A nie jest to łatwe, bo 
też nie jest łatwo znaleźć takiego „desert 
breda", któremu człowiek zaufałby w peł
ni. Myślę, że nie jest to tylko nasz problem, 
bo przecież wyprawy naszych słynnych 
hodowców trwające latami, pochłaniające 
fortuny, dawały efekt w postaci pozyska
nych kilku koni, a działo się to w czasach 
kiedy konie były w powszechnym użyciu 
i wybierano je z pośród wielkiej masy miej
scowych koni. Znalezienie wybitnego ko
nia pustynnego było trudne, a teraz jest 
jeszcze trudniejsze. Ale na pewno gdybym 
miał możliwość bez wahania bym takiego 
konia użył.

I.Z.: Bardzo dziękuję za rozmowę. ■
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ruga pod względem liczeb
ności to rodzina

licząca 
aktualnie 20 przedstawicielek. 
Sławni przodkowie to: Comet, 

Negatiw, Abu Afas, Wielki Szlem, Elegantka, 
Gastronomia, Ofirka i Taraszcza.

W 1959 roku przychodzi z SK Albigowa 
klacz Porfira (RU) kaszt, ur. 1953 r. (Priboj
- Operetka (RU) po Ofir) hodowli Stadni
ny Koni w Tiersku, wzmacniając rodzinę 
o nową sublinię. Z niej pochodzą takie zna
komitości jak Pliszka 1973 z córkami Plisą 
i Premią (tysięczne źrebię w stadninie), Pre
miera 1989 z Pnmawerą, Panika 1996 z Pa- 
langą i Polonicą.

Druga sublinia przez Gazetę II 1914 (Ko- 
heilan or. ar. - AbralAnvil (DE) - Ofirkę 1939
- Gastronomu 1946 (Marabut - Ofirka / Ofir) 
hod. SK Jat Podlaski (przybyła do Mi
chałowa w 963r, odkupiona z prywatnych 

rąk od Pana K. Gałuszko) - Gilzę - Gizelę 
do znakomitej Georgii po Monogramm (US), 
matki najbardziej utytułowanego ogiera 
w RPA - Georgetown 2004 po Gazal Al Sha- 
qab (QA) - (2.500 źrebię urodzone w stadni
nie, zwycięzca wielu pokazów, o wynikach 
których można by napisać co najmniej dok
torat!) i czempionki Świata - Galilei)-, świetnej 
Grenlandii i Gaskonii - klaczy, która w wie
ku 19-tu lat została w r. 2006 czempionką 
Polski. Do dzisiaj, Gaskonia w świetnej for
mie przebywa w Stadninie na zasłużonej 
emeryturze - skończyła 26 lat. Należy do
dać, że w tym samym roku czempionem 
Polski został jej syn Gaspar, a vice czempio
nem drugi syn Grafik. Gaskonia została wy
brana też najlepszym koniem pokazu.

Kolejna sublinia, najstarsza w Michałowie, 
to linia idąca od klaczy Miriam 1946 (Miech 
Pelkiński - Gahdar/Wielki Szlem) hod. Nowy 
Dwór przez Manillę, Mitrę - Martynę - Marty-

R
egarding the quantity, 
the family of Gazetla 
DB, imp. 1845 to 
Jarczowce, would be 
placed second. Cur

rently we have its 20 representa
tives. They have such famous an
cestors, as Comet, Negatiw, Abu 
Afas, Wielki Szlem, Elegantka, Gas
tronomia, Ofirka and Taraszcza.

In 1959 from Albigowa trans
ferred was the mare Porfira (RU) 
ch. 1953 (Priboj - Operetka (RU)/ 
Ofir), bred at Tiersk. She estab
lished a new sub-line, leaving be
hind the Oaks winner Pardwa and 
her daughter Pliszka 1973, with the 
daughters Plisa and Premia (the 
1000lh foal born at the Stud) and the 
subsequent generations - Premiera 
1989 with Primawera, Panika 1996 
with Palanga and Polonica.

Another sub-line was prolonged 
from Gazella II 1914 (Koheilan DB 
- AbralAnvil (DE)), through Ofirka 
1939 and Gastronomia 1946, bred 
at Janów Podlaski, regained for 
Michałów from a private owner, 
Mr. K. Gałuszka. Next generations 
were continued by Gilza 1967 and 
Gizela 1977, up to Georgia by Mon
ogramm (US). She was the dam to 
the most awarded stallion in South 
Africa - Georgetown 2004 by Gazal 
Al Shaqab (QA), the 2500tri foal born 
at the Stud, winners of many shows; 
to the World Champion Mare Gali
lea and meritorious broodmares 
Grenlandia and Gaskonia. Gasko
nia was elected the Champion Mare 
of Poland and Best In Show 2006 in 
the age of 19. In the same show her 
sons Gaspar and Grafik were grant
ed the titles of Champion Stallion 
and Reserve Champion Stallion, 
respectively'. Gaskonia in the age of 
26 is now retired as a broodmare, 
still in a good condition.

The oldest sub-line formed at 
Michałów traces back to Miriam 
1946 (Miech Pelkiński - Gahdarj 
Wielki Szlem), bred at Nowy Dwór. 
It was continued through Manilla -
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Cörki ogierci El Paso -fot. nr /i/ 

The daughters of El Paso,/ot./photo Marian Gadzalski 
Plisa - fot. nr/2/ 

Palanga - fot. nr /3/

Mitra - Martyna - Martynika to Mata 
Hari and her daughter Mesalina. 
This sub-line distinguished itself 
with a low quantity, but a high qual
ity.

Another sub-line was drawn 
from Amhara 1961 (by Nabór (RU)) 
through Artemida - Arteria - Arme
nia and Anakonda to her daugh
ters Argolida and Adelina. The next 
one, however, is highly emotion
ally bound with me. It’s a dam
line running from Jaskółka II 1928 
(Koheilan I - Gazella II I Koheilan 
DB), bred at Janów, through Wilga 
1938 - Carmen 1942 - Cumpar- 
sita 1960 - Kometa 1971 - Kabała 
1978 - Kwesta 1986 to the latter's 
daughter, fantastic , multi-awarded 
Kwestura ch. 1995 (by Monogramm 
(US)). Kwestura herself won the 
Junior Championship of Poland 
1996 and of Białka 1997, Junior 
Championship of the Nations' Cup 
at Aachen 1997, Championship of 
Europe 2000, Reserve Champion
ship of Poland 2001, US National 
Championship 2002 and World 
Championship 2007. Sold to Ajman 
Stud (United Arab Emirates) in 2008 
for a record-setting price 1 125 000 
EUR, she won many prestigious 
championships for the new owner. 
In Poland she left behind the mare 
Kasjopea, her daughter Kraśnica 
and a multi-awarded leading sire 
Kabsztad.

From the same damline descend
ed also a leading sire Gedymin 
1968 (Gwarny - Gastronomia) from 
Bairactar DB sireline; his half
brother Grabiec 1964 (by Branibor), 
exported in 1973 to Monaco, ap
pearing in pedigrees of renowned 
French racers; and beautiful Kaw
alkada 1985 (by Penitent), the US 
National Champion Mare.

Currently used in breeding is 
Ganges 1994 (Monogramm (US) 
- Garonna/Fanatyk), Scandinavian 
Open Champion 2000, Champion 
of Poland 2001 and US National 
Reserve Champion Stallion 2003. 
Horses sired by him are usually 
good looking, correct, excellent 
movers and racers.

nikę do Mata Hari i jej córki Mesaliny. Rodzi
na bardzo nieliczna, ale dobra gatunkowo.

Od Adis Abeby przez Amharę 1961 po 
Nabór (RU) - Artemidę - Arterię - Armenię - 
Anakondę do jej córek Argolidy i Adeliny pro
wadzona jest kolejna sublinia w tej rodzinie, 
ale najbardziej związana ze mną emocjonal
nie, to linia prowadząca od Jaskółki II 1928 
(Koheilan I - Gazella II/Koheilan or. ar.) hod. 
SK Janów Podlaski, przez Wilgę - Carmen - 
Cumparsitę - Kometę - Kabałę - Kwestę - po 
jej córkę, wspaniałą, niezwykle utytułowaną 
Kwesturę - młodzieżową czempionkę Polski 
1996 i Białki 1997, młodzieżową czempion
kę Aachen 1997, wiceczempionkę Polski 
i Świata oraz czempionkę Europy 2000, wi
ceczempionkę Polski 2001, czempionkę 
USA 2002, czempionkę świata 2007 oraz 
zdobywczynię wielu najbardziej prestiżo
wych tytułów w rękach nowego właścicie
la Ajman Stud, rekordzistkę aukcji w 2008 
roku, sprzedaną za 1.125.000 do ZEA, mat
kę Kasjopeji i babkę Kraśnicy, matkę czoło
wego utytułowanego ogiera Kabsztad.

Z rodziny tej pochodziły również: używa
ny w stadninie og. Gedymin 1968 (Gwarny 

- Gastronomia), kontynuator, tak jak i oj
ciec, rodu Bairactara or.ar. oraz jego półbrat 
Grabiec 1964 po Branibor, eksportowany 
w 1973 r. do Monako, który występuje 
w rodowodach najbardziej cenionych fran
cuskich ogierów wyścigowych a także 
czempionka USA piękna Kawalkada córka 
Penitenta.

Aktualnie boks ogiera czołowego zajmuje 
Ganges 1994 (Monogramm (US) - Garon
na/Fanatyk) czempion Skandynawii 2000, 
czempion Polski 2001 i vice czempion USA 
2003. Daje konie urodziwe, prawidłowe, 
o doskonałym ruchu i dzielne wyścigowo.

Konie z tej rodziny nieźle radziły sobie na 
torze wyścigowym:

Granat 1960 (Grand - Gazella) - Porów
nawcza 1964
Pardwa 1967 (Kord - Porfira) - Oaks 1971 
Geneza 1983 (Pepton - Gizela) - Oaks 
1987, Porównawcza 1986
Garonna 1985 (Fanatyk - Gizela) - Oaks 
1989 (matka og. Ganges)

• Gepard 1991 (Pamir - Giza) - Derby 1995, 
Porównawcza 1995 (rekordzista toru na
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dystansie 3000 m - czas 3'31.5”, trener 
Mirosław Stawski, dżokej Wiaczesław 
Szymczuk)

Dzięki kilku, w bardzo niewielkim stopniu 
lub w ogóle nie spokrewnionym ze sobą 
subliniom, klacze z tej rodziny różnią się ma
ścią i typem, stanowiąc tym samym dosko
nały materiał genetyczny do dalszej pracy 
hodowlanej.

Aktualnie w stadninie do najwartościow
szych klaczy z tej rodziny należą: Galilea, 
Georgia, Mata Han, Palanga i Primawera.

Ciekawie zapowiadają się młode klacz
ki, wśród nich: Mia Rosa 2010, Goltra 2012 
i urodzona w 2013 roku Galerida od Galilea 
po Shanghai E.A. (ES) - Czempionka Kla
czek Rocznych - Białka 2014.

Selma or. ar. 1865 
Ahbas Pasha

Rodzina ta jest w Michałowie od 1960 
roku, kiedy to przybyła z SK Mieczowni- 

ca gniada Potencja (RU) ur. 1952 (Prbo/(RU) 
-Taktika (RU)/TakiPan), hod. SKTiersk, zwy
ciężczyni polskich Derby w 1956 roku.

Miałam przyjemność ja oglądać w Micha
łowie. Nijak nie przypominała araba, była 
w typie półkrwi, dość szlachetna, w dużych 

ramach, z dobrym ruchem. Źrebna ogierem 
pełnej krwi angielskiej Gawor, urodziła bar
dzo eleganckiego og. Suspetos, którego za
kupił do USA Leon Rubin.

Potencja dała w Michałowie 5 klaczy: Pa
goda po Branibor z klaczką Pilica odeszła 
do Francji w 1970 roku, w miarę urodziwa 
Podwika po Comet i Patyna po Czardasz 
odeszły do USA, Pochodnia po Bajdak do 
SK Kurozwęki.

W Stadninie została klacz Potęga po 
Czardasz, która przez swoją córkę Paschę 
1973 po El Paso i wnuczkę Passę 1980 po 
Eukaliptus, założyła rodzinę czynną do dzi
siaj. Passa jako dwulatka została młodzie
żową wiceczempionką świata, Paryż 1982. 
W 1995 roku urodziła po ogierze Wojsław 
gniadą Pasję - kontynuatorkę rodziny, a sa
ma została z powodu kłopotów zdrowot
nych sprzedana na zasłużoną emeryturę. 
Aktualnie w Stadninie znajdują się: Piękna 
Pani 2003 po Ekstern wraz z urodziwymi 
córkami: Piękną Damą i Pasjenzą. Sublinia 
o którą warto powalczyć.

Zupełnie inaczej ma się druga nitka idąca 
od klaczy Złota Iwa 1958 (Arax - Cesima/Wi- 
traż), która trafiła do Michałowa 22.08.1963 
roku. Odnaleziona przez Romana Pankie
wicza i kupiona od hodowcy i właściciela 
Jerzego Maryańskiego. Pamiętam ją do-

Horses from that damline ob
tained quite good race results:

Granat 1960 {Grand - Gazella) - 
Critérium 1964
Pardwa 1967 (Kord - Porfira) - 
Oaks 1971
Geneza 1983 (Pepton - Gizela) - 
Oaks 1987, Critérium 1986
Garonna 1985 (Fanatyk - Gizela) - 
Oaks 1989 (a dam to Ganges) 
Gepard 1991 (Pamir - Giza) - 
Derby 1995, Critérium 1995 (a re
cord-breaker of the Polish turf for 
3000 m - 3’31.5”, trainer Mirosław 
Stawski, jockey Wiaczesław Szy
mczuk)

The damline was divided into 
some unrelated or hardy related 
sub-lines. That's why the mares 
differed by color and type, what 
enabled the further breeding work. 
Currently the most valuable mares 
used at the Stud are the following 
ones: Galilea, Georgia, Mata Hari, 
Palanga and Primawera. Promis
ing seem young fillies, as Mia Rosa 
2010, Goltra 2012 and the 2013 filly 
Galerida out of Galilea, by Shanghai 
E.A. (ES) - the Champion Yearling 
Fiily- Białka 2014.

Selma 1)8 1865 Abbas Pasha. 
This family appeared at Michałow, 
when from Mieczownica came the 
bay mare Potencja (RU) 1952 (Pri- 
boj (RU) - Taktika (RU)ITaki Pan), 
the Polish Derby winner in 1956.

I had the doubtful honor to watch 
her at Michałow. She hardly re
sembled an Arabian, rather a part- 
bred, quite refined, in a big frame, 
well moving. She was in foal to an 
English Thoroughbred stallion Ga
wor. From that mating born was an 
elegant colt Suspetos, purchased 
by Leon Rubin to the US.

At Michałów Potencja gave 
birth to 5 fillies: Pagoda by Brani
bor (exported in 1970 to France 
with her daughter Pilica), relatively 
nice looking Podwika by Comet 
and Patyna by Czardasz (exported 
to the US), Pochodnia by Bajdak 
(transferred to Kurozwęki) and
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Ignacy Jaworowski 
i Izabella Zawadzka

- z Kawalkadą w stadninie 
Dunromin Arabians Audrey 

i Arnolda Fisherów 
-fot. A. Sobieszak nr /§/ 

Ignacy Jaworowski and Izabella Zawadzka 
with Kawalkada at Dunromin Arabians 

of Audrey and Arnold Fisher 
Gaskonia - fot. nr/6/

Potęga by Czardasz, put to Stud. 
The latter, through her daughter 
Pascha 1973 by El Paso and the 
granddaughter Passa 1980 by Eu
kaliptus prolonged the damline until 
now. Passa as a 2-y.o. was claimed 
in 1982, at Paris, the World Junior 
Reserve Champion Mare. In 1995 
she gave birth to the bay filly Pasja 
by Wojsław and because of health 
problems was sold to a private 
breeder, Lech Blaszczyk. Currently 
at Stud the line is represented by 
the mare Piękna Pani 2003 by Ek
stern, with her beautiful daughters 
Piękna Dama and Pasjenza. This 
sub-line is worth maintaining!

Completely different was another 
thread, running from the mare Złota 
Iwa 1958 (Arax - Cesima/Witraż), re
gained by Roman Pankiewicz after 
finding her at the forester's. Jerzy 
Maryahski, who got her dam from 
Albigowa. I remember Złota Iwa al
ready at Michałów - she has never 
got used to the herd and always 
grazed separately, in a certain dis
tance. At Michałów she got 5 daugh
ters: Zamieć 1965 (by Czardasz) 
and Zięba 1974 (by Negatiw) were 
transferred to Kurozwęki, Zbroja 
1967 (by Kord) was exported to Ger
many, whereas the bay Złota Jesień 
1977 (by Gedymin) and grey Zazu
la 1972 (by Negatiw (RU)), stayed 
home. Zazula - the Reserve Cham
pion Mare of Europe 1981 and Na
tions' Cup Champion Mare Aachen 
1984 - left behind three daughters: 
full sisters Zula and Zuela (by Pro
bat) and Zguba (by Enrilo). By the 
way, I always regretted, that Enrilo, 
exported to the US, wasn't more 
widely used at Michałów. Bred to 
Monogramm (US), Zguba in 1994 
gave birth to a stunning, multi
awarded mare Zagrobla - the Ju
nior Reserve Champion Mare of 
Poland 1995 and 1996, Junior Re
serve Champion Mare of Nations' 
Cup at Aachen 1996, a Champion 
Mare of the International Show at 
Babolna 1998, Nations' Cup Cham
pion Mare Aachen 2000, Champion 
Mare of Europe in 2000 and 2007, 
US National Champion Mare 2003

and World Champion Mare 2000. 
Her daughter Zigi Zana by QR Marc 
(US) until now gained the titles of 
Junior Champion Mare of Poland 
(2010), Europe (2010, 2011) and In
ternational Junior Champion Mare, 
Weis (2011).

One shouldn't, however, forget 
the daughters of Zula - Zuzanna 
by Wojsław, Zaleta by Piechur and 
Zatoka by Arbil, initiating the „Gold
en" series: Złota Księga, Złota Wieża 
and Złota Gaza.

Currently at the Stud used are: 
Zagrobla with her daughter Zigi 
Zana (by QR Marc (US)) and two 
daughters of Zmowa (a full sister 
to Zagrobla) - Zenga by Emigrant 
and Zigana by Gazai Al Shaqab 
(QA). Closing that numerous and 
valuable lot is a lovely, flea-bitten 
grey mare Zuzelia (Zazula - Zuela 
- Zenobia) by Werbum. Her excel
lent grey colt Zwinger by Kahil Al 
Shaqab born in the end of the foal-

skonale, nigdy nie przyzwyczaiła się do sta
da, pasła się i chodziła zawsze oddzielnie. 
W Michałowie dała 5 córek: Zamieć 1965 
po Czardasz i Zięba 1974 po Negatiw (RU) 
trafiły do SK Kurozwęki, Zbroja 1967 po 
Kord odeszła do Niemiec, w domu zostały 
gniada Złota Jesień 1977 po Gedymin i siwa 
Zazula 1972 po Negatiw (RU) - wiceczem- 
pionka Europy w 1981 roku i czempionka 
Pucharu Narodów, Aachen 1984,. Zazula 
dała 3 córki: dwie po ogierze Probat (SE)
- Zulę i Zuelę oraz Zgubę po Enrilo (bardzo 
żałowałam, ze Enrilo, wyeksportowany do 
USA, nie został użyty szerzej w Michałowie). 
Żula z Monogrammem dała w 1994 roku fe
nomenalną, wielce utytułowaną Zagroblę
- młodzieżową wiceczempionkę klaczy
1995, 1996, młodzieżową wiceczempionkę 
Polski 1995 i 1996, wiceczempionkę kla
czy młodszych Pucharu Narodów, Aachen
1996, międzynarodową czempionkę po
kazu w Babolnej 1998, czempionkę kla
czy w Aachen 2000, wiceczempionkę Eu
ropy 2000, 2007, czempionkę klaczy USA 
2003, czempionkę świata w Paryżu 2000 
Jej córka Zigi Zana po QR Marc do tej pory 
zdobyła w roku 2010 tytuły: młodzieżowej 
czempionki Polski (2010) i Europy (2010 
i 2011), Międzynarodowej Czempionki Kla
czy Młodszych, Weis (2011).

Pisząc o tej rodzinie nie można zapo
mnieć o córkach Żuli - Zuzannie po Woj
sław, Zalecie po Piechur i Zatoce po Arbil 
oraz jej złotej serii: Złotej Księdze, Złotej 
Wieży i Złotej Gazie.

Aktualnie w Stadninie znajdują się: Za
grobla z córką Zigi Zana po QR Marc (DE)
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SINCE 1842

lULIA CRYSTAL GLASSWORKS PRESERVES AND DEVELOPS 
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Kwestura - fot. nr /y/

fot./photo Stuart Vesty

ing season 2013, got a successive 
foal number 3250.

Szweykowska, bom ca. 1800 
ai Slawuta, was a foundation 
mare of a family of a great signifi
cance for Michałów. Her proven 
pedigree traces 213 years back. 
Mares descending from that family 
distinguished themselves with great 
refinement, correct conformation, 
dryness and a very good move
ment. They made excellent brood
mares. Currently at Stud used are 
14 mares from that family, in differ
ent colors.

The damline established by the 
mare Werbena 1945 was numerous 
and rendered great service to the 
Stud. Her daughter Wadera 1957 
(by Doktryner) got 10 foals, includ
ing two fillies, who later founded 
valuable sub-lines. They were the 
following ones: golden-bay Warmia 
1963, considered as the most beau
tiful Comet daughter, and grey Wen- 
era 1970 by Negatiw. Warmia gave 
birth to 11 foals. Among them were 
two leading sires - Woroblin by 
Gedymin, used at Białka and Wer
mut by Probat (SE), used at Białka 
and Kurozwęki - as well as the 
mares: Widawa 1968 (by Gwarny), 
Waćpanna 1978 (by Bandos) and 
four full sisters by the US National 
Champion Stallion, Janów-bred 
El Paso: Wizja 1973 (the US Na
tional Champion Mare), Wistula 
1974 (sold for 510 000 USD in the 
Polish Ovation Sale), Wersja 1975 
and Wilejka 1976. The most distin
guished Warmia daughters proved 
Wizja and Wilejka.

Wizja, bred to Arbil, got Wiażma, 
who founded the „Wieża dynasty’’, 
including Wieża Babel (Laheeb (IL)), 
Wieża Wiatrów (Ganges), Wieża 
Marzeń (Ekstern) and Wieża Elfów 
(Ganges). Her granddaughter, a ve
ry promising filly, spectacular Wieża 
Mocy the 2011 Junior Champion 
Mare of Poland and bronze medal
ist of Europe; 2012 Junior Cham
pion Mare of Europe and World 
Junior Champion Mare, Breeders 
World Cup Senior Champion Mare,

i dwie córki Zmowy (rodzonej siostry Zagro- 
bli) - Zenga po Emigrant i Zigana po Gazal 
Al Shaqab (QA). Kończy tę liczną grupę 
klacz Zuzelia (Zazula - Zuela - Zenobia), 
śliczna siwa w hreczce córka Wer bu ma ze 
świetnym siwym ogierkiem Zwinger po Ka- 
hil Al Shaqab (US) urodzonym jako źrebię 
nr. 3250, na zakończenie sezonu wyźrebień 
2013.

Szwejkowska 
~ 1800 Sławuta,

Rodzina mająca duże znaczenie dla Mi
chałowa. Liczy 213 lat udokumentowa

nej hodowli. Klacze z tej rodziny charakte
ryzują się dużym bukietem, prawidłowym 
eksterierem, suchością i bardzo dobrym 
ruchem. Doskonałe matki. W stadninie znaj
duje się aktualnie 14 klaczy z tej rodziny 
w typie mieszanym, różnych maści.

Sublinia założona przez klacz Werbena 
to linia liczna i bardzo zasłużona dla stad
niny. Jej córka Wadera 1957 po Doktryner 
dała 10 źrebiąt, w tym dwie klacze które za
łożyły cenne rodziny i odegrały w stadninie 
znaczącą rolę. Były to: złoto-gniada War
mia 1963, uważana za najpiękniejszą córkę 
Cometa i siwa Wenera 1970 po Negatiw. 
Warmia urodziła 11 źrebiąt w tym dwa ogie

ry czołowe - używanego w Białce og. Woro
blin po Gedymin i używanego w Białce i Ku- 
rozwękach og.Wermut po Probat (SE) oraz 
klacze: Widawa 1968 po Gwarny, Waćpan
na 1978 po Bandos oraz cztery siostry po 
czempionie USA, janowskim El Paso, - Wizja 
1973, czempionka USA, Wistula 1974 sprze
dana na aukcji Polish Ovation za 510 tys $, 
Wersja 1975 i Wilejka 1976. Z córek Warmii 
najbardziej zasłużyły się Wizja i Wilejka.

Wizja dała z Arbilem Wiaźmę, matkę kilku 
Wież: Babel po Laheeb (IL), Wiatrów po Gan
ges, Marzeń po Ekstern i Elfów po Ganges 
i babkę wielce obiecującej trzyletniej Wie
ży Mocy - młodzieżowej czempionki Polski 
2011, brązowej medalistki czempionatu Eu
ropy, Verona 2011 ; młodzieżowej czempion
ki Europy, Moorsele i świata 2012; i Czem
pionki Breeders World Cup Klaczy Star
szych, Las Vegas 2014. Na uwagę zasługuje 
też córka Wizji i Tallina (RU) Wizjera 1988 i jej 
córki Wenessa po Egon, Wilga, Wadi Haifa, 
Wesoła Nowina po Ekstern oraz syn Gaza- 
la Al Shaqab (QA) - Wadi Nur, dzielny wyści
gowo, czołowy w stadninie w sezonie 2012 
i 2013. Nie sposób wymienić tu wszystkich 
zasłużonych koni z tej bardzo plennej rodziny.

Kasztanowata Wilejka okazała się dosko
nałą matką dając 15 źrebiąt w tym z ogierem 
Tallin (RU) czołowego ogiera Wojsław, kia-
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Klacze wracajqce z pastwiska - fot. nr /8/
Mares coming back from the pasture,/ot./photo Marian Gadzalski

cze W//enkę i Wilmankę po Tallin (RU):, Wy
brankę po Piechur, Worsklę po Eukaliptus.

Wenera daje z Gedyminem Wenedę, a ta 
z Palasem (RU) Wendetę 1981, która kryta 
trzykrotnie Tallinem (RU) dala dwie dobre 
klacze: Warsow/ę matkę czołowego ogiera 
Wachlarz, Wernerę i znanego ogiera Wa-

W stadzie młodych klaczy wyróżniają się do
bra Wagira po Enzo, świetna Waranga po QR 
Marc (US), bardzo dobra Witonia po Enzo (US) 
i świetnie ruszająca się Wieża Róż po Ekstern. 

Aktualny stan tej rodziny w stadninie obrazu
je wykres (rysunek 1).

rysunek /illustration /i/

* WlAŹMA 

Wizja C.
Wizjera

r WIERZĄ MARZEŃ------ ► WIEŻA MOCY*----- WIEŻA MARC A*

* Wierzą Babel —► Wieża Róż* 
—► Wenessa—►Wadi Halfa*—► Waranga*

Warmia WlLEJKA
Wilnianka—►Windawa* —► Witonia* Wandea*

Wybranka —* Wyborna—* W kra’
WaĆ panna—* Wrzawa —* Września*

Wenera -► Weneda—♦ wendeta —► wipera—♦ wróżka —* wazira*

_ . *) AKTUALNIE W STADNINIE
----- -------------------- ----------------------------------------------------------------------f

yram eksportowanego do Argentyny w 1992 
»oku Z Piechurem dała Werdę, matkę czoło- 
wego ogiera Werbum. a z Faworem Wiperę 
' 7 Wachlarzem Widetę - kontynuatorki tej 
znaczącej rodziny

Druga sublinia tej linii żeńskiej od kla
czy Fanfara prowadzi przez jej córkę klacz 
Fregata 1957 po Rozmaryn i dalej przez 
dwie córki Fregaty: piękną Famę po Nabór 
i Fladrę po Celebes. Fama pokryta ogie-

Las Vegas, USA. Noteworthy are 
also Wizjera 1988 (Tallin (RU) - Wiz
ja) with her daughter Wenessa by 
Egon, who, in turn, produced Wilga, 
Wadi Haifa and Wesoła Nowina by 
Ekstern, as well as a good racer by 
Gazal Al Shaqab (QA) - Wadi Nur, 
a leading sire at Stud for the sea
sons 2012 and 2013. All valuable 
horses from such fertile damline 
couldn't be listed.

The chestnut Wilejka proved an 
excellent broodmare, giving birth to 
15 heads of progeny. Bred to Tallin 
(RU), she produced full siblings: the 
leading sire Wojsław, mares Wilen- 
ka and Wilnianka', apart from them 
she got also Wybranka by Piechur 
and Worskla by Eukaliptus.

Wenera, bred to Gedymin, gave 
birth to Weneda, who, In turn, pro
duced Wendeta (by Palas (RUJ). 
The latter was for three times bred 
to Tallin (RU). From those matings 
born were: Warsowia (the dam to 
the leading sire Wachlarz), Wernera 
and the stallion Wagram, exported in 
1992 to Argentina; bred to Piechur, 
she gave Werda (dam to the leading 
sire Werbum), whereas by Fawor 
she got Wipera and by Wachlarz - 
Wideta. Those two mares prolong 
that significant sub-line.

Among young mares, signifi
cantly standing out are, as follows: 
good Wagira by Enzo (US), fantas
tic Waranga by QR Marc (US), very 
good Witonia by Enzo (US) and 
well-moving Wieża Róż by Ekstern.

The figure (illustration 1) given be
low shows the current dispersion of 
representatives of Wadera damline.

Another damline from the fam
ily of Szweykowska, traced from 
Fanfara 1945 through her daugh
ter, the Oaks winner Fregata 1957 
by Rozmaryn. It was prolonged by 
two daughters of Fregata: beautiful 
Fama 1963 (by Nabor) and Fladra 
1969 (by Celebes). Fama gave birth 
to refined Finezja (by Gedymin), 
who, in turn, got grey Frejlina 1983 
(by Pepton), dam to the stallion 
Fernando (by Monogramm (US)).

Th
e m

u
 ST

U
D

 M
IC

H
AŁ

O
W

45



  
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

ST
U

D
 M

IC
H

AŁ
O

W
.

6

o
5
o5 ł— l/l

Zagrobla - fot. nr /8/
fot./photo Stuart Vesty

Fladra wasn't as good-looking, but 
proved a strong genetic potential, 
because it was her, who founded 
a sub-line (Fletnia - Felicja - Felic
jana), currently represented at Stud 
by two daughters of Felicjana - Fel- 
lena by Emigrant and Fermata by 
Poganin.

The family of Sahara DB, imp. 
1845 to Jarczoivce, an interest
ing, but hard to maintain breeding 
group, consists now of 7 mares. 
All of them are quite good looking, 
some in an "old” type, but they are 
worth further maintaining. 6 from 
them descend from a significant 
tap-root mare for this family - the 
grey Daszawa 1958 (Nabór (RU) - 
Daribba). Her famous picture, taken 
by Marek Gadzalski, is hanging in 
the Stud Office until now. Daszawa 
got, among others, the beautiful 
Dagmara by Negatiw (RU), exported 
to the US, whom I found in the pedi
gree of the stallion Vitorio TO (US) 
(he sired several very good foals at 
Michałów in 2013). She produced 
also a fantastic mover Dacja by El 
Paso, exported to the US, later the 
Canadian National Top Ten Mare 
1980, as well as the stallion Dam- 
bor (by Badr Bedur), sparsely used 
in Polish breeding, who replaced 
Dramat as my saddle horse.

The family was prolonged 
through a very beautiful daughter 
of Daszawa - Dębica 1972 (by Elf), 
who got Dębówka (by Eternit), who 
- in turn - with Probat (SE) gave pre
cious Dąbrowa. The latter, together 
with her daughter Dąbrowica (by 
Endei), helped to continue the fam
ily, contributing to it by giving many 
fillies: 6 out of Dąbrowa and 3 out 
of Dąbrowica. Two daughters of 
Dąbrowica - Dębowa Góra by La- 
heeb (IL) and Dombra by Eldon - 
prolonged the damline.

Currently at the Stud present are: 
Dombra, her daughter Dżakarta by 
Piruet, three daughters of Dębowa 
Góra: Dębowa Polana by Eldon, 
Dębowa Łąka and Dębowa Wola 
by Gaspar, as well as the only rep
resentative of a different damline

from this family - Norma (Gazal Al 
Shaqab (QA) - Nina/Monogramm 
(US)). This one is a real pride of 
the Stud - extremely beautiful, with 
a perfect movement, the reigning 
Champion Mare of Poland and Best 
In Show 2013. Her granddam, WN 
Nastasea (US), by Nabor (RU), was 
handed to Michałów as a gift from 
Mrs. D. Wrigley Chauncey on March 
19*. 1992. Unfortunately, soon
she died, leaving behind only one 
daughter, Nina, the dam to Norma.

The family of Ukrainka, born 
ca. 1815 at Slawuta, consists 
of 7 mares, mostly with great rac
ing abilities. They inherited those 
talents after the brown mare Forta 
1943 (Kuhailan Abu Urkub - Porta 
/Nedjari (FR)), bred at Gum niska, 
brought to Michałow in 1953. Many 
mares from her damline distin
guished themselves with brown or 
black colors. In her breeding career 
Forta set the record of Poland in 
fertility - 20 live foals (19 in a row, 
a year break, then the 20lh one). That 
record was beaten only in 1992, by

rem Gedymin dała urodziwą Finezję, a ta 
siwą Frejlinę po Pepton, matkę ogiera Fer
nando po Monogramm (US). Fladra, nie
zbyt urodziwa ale silna genetycznie stwo
rzyła rodzinę (Fletnia - Felicja - Felicjana) 
reprezentowaną dzisiaj w stadninie przez 
dwie córki Felicjany po Ekstern - Fellenę 
po Emigrant i Fermatę po Poganin.

Sahara or. ar.
1843 Jarczowce

Rodzina ta trudna chociaż ciekawa liczy 
aktualnie 7 klaczy. Wszystkie w typie 

saklawi, dość urodziwe, niektóre w starym 
typie, ale rodzina warta dalszego utrzy
mania. 6 z nich wywodzi się od najbar
dziej znaczącej dla tej rodziny siwej córki 
Nabora (RU) i Daribby - Daszawy 1958. 
Słynne jej zdjęcie, autorstwa Marka Ga- 
dzalskiego, do dzisiaj znajduje się w se
kretariacie Stadniny. Daszawa dała uro
dziwą Dagmarę po Negatiw (RU), ekspor
towaną do USA - znalazłam ją w rodo
wodzie ogiera Vitorio TO (US) (nieliczne, 
ale bardzo dobre źrebięta w Michałowie 
w 2013r.), fantastycznie ruszającą się Da
cję po El Paso, eksportowaną do USA, Top 
Ten w Narodowym Czempionacie Kanady 
1980 r., Dambora po Badr Bedur, uży-
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Wizja - fot. nr/io/ 

fot./photo Marian Gadzalski 
Witejka - fot. nr /ii/

the Tiersk-bred mare Parma (RU), 
imported to Janów, who gave birth 
to 21 heads of progeny.

The most efficient racers from 
this family, bred at Michałow, were 
the following ones:

• Fatma d.b. 1961 (Anarchista -
Forta) - Oaks 1965 r.

• Finisz d.b. 1967 (Czardasz - For
ta) - Derby 1971 r.

• Dunajec d.b. 1968 (Brani bor - 
Dyska) - 2/10 (6-2-1 ) AP + 3 - Cri
térium 1968, in a dead heat with 
the filly Algoa from Janów Podlas
ki, Critérium 1969. Used for part- 
bred breeding at Racot.
Forsa gr. 1970 (Negatiw (RU) - 
Fortunata) - Oaks 1974
Figaro gr. 1971 (Negatiw (RU) - 
Fortunata) - Critérium 1977 
Dracena gr. 1988 (Penitent - 
Dymisja) - Oaks 1992

I remember well two flea-bitten 
grey Comet daughters: Dysputa and 
Felluka. Comet performed a real 
miracle as an improver, because 
mares from that family rather lacked 
refinement before using him. Dys
puta delivered 14 foals at Michałów, 
then was sold at the Polish Ovation 
Sale for 300 000 USD in the age of 
20. Her best progeny was sired by 
Negatiw: Drwęca, Debata, Donna, 
as well as the stallions Dewajtis (ex
ported to Brazil in 1977) and Dys
kurs (exported to the US in 1980).

Another „providential” stallion for 
this family was Negatiw (RU). With 
Fatma he sired good looking Fa
biola, who, in turn, bred to Probat 
(SE), got beautiful, bay Fanaberia 
1982. She produced for Michałów 
11 foals, including brown Fortissi- 
ma 1993 (by Fawor) - Junior Cham
pion Mare of Poland; Fallada ch. 
1995 (by Monogramm (US)) - Pol
ish National Champion Mare 2003, 
World Reserve Champion Mare, 
Paris 2001, sold for 465 000 EUR 
to Belgium in 2009; Fanaria, bay, 
by Cyprys, sold in Poland, and Fan
tazja by Wachlarz, at Stud. Fanabe
ria herself was exported to Brazil, in 
foal to Ganges.

wanego w niewielkim stopniu w hodowli 
krajowej (mój czołowy wierzchowiec, na
stępca Dramata).

Rodzinę przedłużyła bardzo urodziwa 
córka Daszawy i Elfa - Dębica 1972, która 
dała Dębówkę po Eternit, a ta z Probatem 
(SE) nieocenioną Dąbrowę.

Rodzina przetrwała dzięki dużej liczbie 
klaczek, które urodziły: Dąbrowa - 6 i jej 
córka Dąbrowica po Endel - 3. Dwie cór
ki Dąbrowicy - Dębowa Góra po Laheeb 
(IL) i Dombra po Eldon przedłużyły rodzinę 
dalej.

Dzisiaj w Stadninie znajdują się: Do
mbra, jej córka Dżakarta po Piruet, trzy 
córki Dębowej Góry: Dębowa Polana po 
Eldon, Dębowa Łąka i Dębowa Wola po 
Gaspar i... ozdoba stadniny, bardzo pięk
na z doskonałym ruchem Norma po Ga
za/ Al.Shaąab (QA), córka Niny po Mono
gramm (US), królująca obecnie Czempion- 
ka Polski i Najlepszy Koń Narodowego Po
kazu 2013. Jej babka WN Nastasea (US) 
po Nabór (RU) została podarowana Stad
ninie Michałów przez D. Wrigley Chauncey 
i przybyła do stadniny 19.03.1992, niestety 
padła zostawiając w stadninie tylko jedną 
córkę Ninę, matkę Normy.

Ukrainka 
~ 1815 Slawuta

Rodzina licząca 7 klaczy, o dużych zdol
nościach wyścigowych, dziedziczących 

te predyspozycje po skarogniadej klaczy 
Forta ur. w 1943r. w Gumniskach, (Kuhailan 
Abu Urkub - Porta/Nedjari (FR)), przybyłej 
do Michałowa w 1953r. Większość klaczy 
z tej rodziny charakteryzują się silnym ty
pem kuhailan, niektóre już w typie miesza
nym kuhailan - saklawi, często występuje 
maść kara i skarogniada. Forta w swojej 
karierze hodowlanej urodziła 20 źrebiąt (19 
po kolei, rok przerwy i 20-te). Rekord ten 
został pobity dopiero w 1992 r. przez kl. 
Parma, importowaną z Tierska do Janowa, 
która dała 21 szt. potomstwa.

Na wyścigach zasłużyły się dla tej rodzi
ny, urodzone w Michałowie:

Fatma c. gn. 1961 (Anarchista - Forta) - 
Oaks1965 r.
Finisz c. gn. 1967 (Czardasz - Forta) - 
Derby 1971 r.
Dunajec c. gn. 1968 (Branibor - Dyska) 
- 2/10 (6-2-1) AP + 3 - Porównawcza 
1968, łeb w łeb z klaczą Algoa z SK Ja-
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Warmia - z córkami - fot. nr /12/
Warmia with the daughters,/ot./photo Marian Gadzalski
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nów Podlaski, Porównawcza 1969. Uży
wany w hodowli półkrwi w SK Racot.

• Forsa s. 1970 (Negatiw (RU) - Fortunata) 
-Oaks 1974

• Figaro s. 1971 (Negatiw (RU) - Fortunata)
- Porównawcza 1977

• Dracena s. 1988 (Penitent - Dymisja) - 
Oaks 1992

Kilka k|aczy z tej rodziny odeszto do 
nowo powstałych Stadnin w Kurozwękach 
1 Białce.

Dobrze parniętam dwie siwe w hreczce 
córki Cometa: Dysputę i Fellukę. Cornet do
konał niezłeg° wyczynu, gdyż wcześniej 
klacze z tej rodziny były genera|nte mato 
urodziwe. Dysputa uroiła w Michałowie 
14 Zrebiąt. Zostato sprzedana na aukcji Po- 
ksh Ovation za 300 tys. $ w wteku 20 lat. 
Najlepsze potomstwo dato z Negatiwem:. 
Drwęca, Debata, Donna i ogiery Dewajtis 
eksportowany do Brazylii w 1977 r°ku °raz 
DYskurs eksportowany do USA w 1980 r.

Negatiw (RU) był drugim opatrzno
ściowym ogterem dla tej rodziny. Dał on 
z Fa^mą urodziwą Fabiolę, a ta z Probatem 
(SE) piękną, gniadą Fanaberię ur. w 1982 
r- Fanaberia dała w Michatowte 11 żrebiąt 

w tym: Fortissimę po Fawor, Falladę po 
Monogramm (US) - czempionkę Polski 
2003 i wiceczempionkę świata, Paryż 2001 
- sprzedaną za 465 tys. Euro do Belgii 
w 2009r.; gn. Fanarię po Cyprys sprzeda
ną w Polsce i Fantazję po Wachlarz. Sama 
źrebna ogierem Ganges została wyekspor
towana do Brazylii.

Córka Forty - ciemnogniada Fatma po 
Anarchista, urodzona w 1961 roku była 
bardzo ważną klaczą dla tej rodziny. Prawi
dłowa, ale mało urodziwa dała 16 źrebiąt, 
w tym po Celebesie - Fata Morganę, po 
Negatiwie (RU) Fatimę, Fabiolę i Feminę, 
po Magnicie (RU) siwą Fatrę, po Bandosie 
słabsze Filipikę i Frazę, po Peptonie niezłą 
Furorę. Pokryta Probatem (SE) urodziła 
w 1981 roku kapitalnego skarogniadego 
ogiera Fawor - czempiona świata ogierów 
młodszych w Paryżu w 1983 roku.

Kolejnym ogierem, który dobrze połą
czył się z tą rodziną był Gazal Al Shaqab 
(QA), dając z Fantazją śliczną Filistię oraz 
dwie skarogniade klacze będące aktualnie 
w stadninie: Foggia od Fortissima oraz 
Formia od Fortuna po Monogramm (US). 
W stadninie jest też dobra siwa córka Falla- 
dy Farsala po Laheeb (IL).

The mainstay of the damline was 
a dark bay daughter of Forta - Fat
ma 1961 (by Anarchista). This rath
er coarse, but correct mare got 16 
foals: with Celebes - Fata Morgana; 
with Negatiw (RU) - Fatima, Fabiola 
and Femina; with Magnit (RU) - the 
grey Fatra, with Bandos - not-so- 
good Filipika and Fraza, with Pepton
- quite good Furora. Bred to Probat 
(SE), she gave birth to a stunning, 
brown stallion, Fawor 1981 - World 
Junior Champion Stallion in Paris, 
1983.

Another stallion well matching 
this damline was Gazal Al Shaqab 
(QA), who sired lovely Filistia out 
of Fantazja and two brown mares, 
standing currently at Stud: Foggia 
out of Fortissima and Formia out 
of Fortuna by Monogramm (US). 
At Stud used is also a good, grey 
daughter of Fallada - Farsala by La
heeb (IL).

The racing program is represent
ed by: Fuksja (Wojsław - Furora/ 
Pepton) and Demeter (Wojsłwa - 
DraboralBorek). The latter is pro
longing the other damline descend
ing from Forta, through the mares: 
Dyska - Dessa - Defilada - Dymisja
- Dracena - Drabora. Dracena, the 
Oaks winner 1992, was sent to the 
US in order to be bred to Monarch 
AH (US) (Wiking - Sasanka/Almifar). 
Unfortunately, she died in parturi
tion in 1996.

As breeding reserves kept are: 
pretty Flaminia (Gaspar - Filistia/ 
Gazal Al Shaqab (QA)) and Forlan- 
da (Eden C (US) - Formia/Gazal Al 
Shaqab (QA)), distinguishing her
self with a beautiful, brown color.

Mares from Ukrainka family were 
highly fertile, so over the years many 
of them were used at the Stud. In 
order to thoroughly describe that 
damline, several issues of “Araby 
Magazine” might be filled up.

The famHy of 17- Rodanfa DB 
imp. 1881 to Crabbet appeared 
at Michałów, when, in I956. frorn 
the Wrocław Racecourse brought 
was the grey mare pienoczka (RU) 
1952 (Pawodok (RU) - Naturalist-
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Wieża Wiatrów - fot. nr /13/
Maskota - fot. nr/14/
fot./photo Jerry Sparagowski

o

ka (RU) by/Naseem (GB)), bred at 
Tiersk. Her entry to the Mares' Reg
ister looked like that: "Use value
- all-purpose; body built - leggy, 
long pasterns; racing performance
- outstanding; one of the best Sovi
et fillies in the Wroclaw Racecourse 
in 1956."

Thanks God, that she was able 
to deliver for Michałów a filly foal, 
the grey Planeta 1958 (by Nabor 
(RU)). She was a problem mare 
and because of troubles with get
ting her in foal she was transferred 
to Nowe Jankowice Stud.

Planeta herself got 5 foals, in
cluding: probably the best Comet 
son - Pohaniec (the sire to out
standing Probat (SE), used in Po
land), exported to Blommerod Ar- 
abstuteri (Sweden) in 1970, straight 
from the racecourse; grey Polonus 
(by Gwarny), exported to the US 
in 1974; Paleta (full sister to Po
haniec) exported to the US in 1967; 
and Platyna gr. 1963 by Czardasz, 
at Stud. Planeta died in 1970 in an 
accident, during unhitching from 
a carriage.

Platyna - a relatively coarse 
mare, with a long, heavy head - 
proved an excellent dam. She got 
fairly good Plajta (by Gedymin), ex
ported to the US in 1978; fantastic, 
grey Persja (by Namet (RU)), ex
ported to the US in 1980; two good 
Burkan (GB) daughters Pilawa and 
Pogoń, sold to Sweden and the US, 
respectively; Patera by Bandos and 
outstanding Pikieta 1982 (by Pro
bat (SE)), sold to the US in 1990, 
then purchased by Shirley Watts to 
Halsdon Arabians, where she gave 
birth to black stallion HS Pirandelo 
(GB). In December 1986 Platyna 
was transferred to Kurozwęki.

Patera, grey, 1978 was a short, 
but expressive mare. She got 5 
foals, including 4 fillies: Pokuta by 
Palas (RU), Pretoria and Palestra by 
Penitent and Pruderia by Tallin (RU). 
Pretoria was exported to France in 
1993, leaving behind Pustynna 
Tarcza, grey, 1991 (by Pamir) - the 
foundation mare of the "Pustyn
na..." (Desert,..) dynasty. Palestra

as a little filly was nearly black (like 
most horses of her family), later she 
turned milky-white. This beautiful 
Penitent daughter got 6 foals, in
cluding 5 fillies. Among them were: 
Prognoza 1990 by Etogram (export
ed 1996 to Sweden, meritorious 
for their breeding) and Palisada by 
Fawor (exported to the US). With 
Monogramm (US) she got two fan
tastic grey mares: Palestyna 1994 
and Palmira 1995. Nevertheless, 
Palestra for many years had repro
ductive problems and in 2002 she 
was exported to UAE.

From those full sisters Palmira 
proved a better broodmare. She 
gave birth to Prawica 2001 by Ar
arat (exported to Great Britain), 
beautiful Pistoria 2004 by Gazai Al 
Shaqab (QA) and my favorite, grey 
Parmana 2008, by Al Maraam (IL). 
The foundation mare of the damline 
was a good racer herself, neverthe
less none of her offspring did well 
in races. They were successful on 
another field - in show arenas, in 
Poland and abroad. For example 
Pikieta became the Reserve Cham
pion Mare of Poland 1987 and the 
Nations' Cup Champion Mare,

Program wyścigowy reprezentują: Fuk- 
sja po Wojsław od Furora po Pepton oraz 
Demeter po Wojsław od Drabora po Borek, 
kontynuatorka drugiej linii wywodzącej się 
od Forty poprzez klacze: Dyska - Dessa - 
Defilada - Dymisja - Dracena - Drabora. 
Dracena, oaksistka 1992, wysłana do USA 
do krycia og. Monarch (US) (Wiking - Sa 
sanka/Almifar), niestety padła przy wyźre- 
bieniu w 1996r.

W rezerwie hodowlanej pozostają niezła 
Flaminia po Gaspar od Filistia po Gazal Al 
Shaqab (QA) i pieknej skarogniadej maści 
Forlanda po Eden C (US) od Formia po Ga
zal Al Shaqab.

Klacze z tej rodziny były bardzo płodne. 
Przewinęło się ich przez stadninę wiele. 
Chcąc dokładnie opisać tę rodzinę trzeba 
by zająć całe łamy kilku wydań „Araby Ma- 
gazine"

17. Rodania or. ar. imp. 
1881 Crabbet

Weszliśmy w posiadanie tej rodzinyw 
1956 r, kiedy to z Toru Wyścigowego 

we Wrocławiu przyszła do Michałowa siwa 
klacz Pienoczka (RU) ur. 1952 r. po Pawo- 
dok (RU) od Naturalistka (RU) po Naseem 
(GB) hod. SK Tiersk. Zapis w kartotece kla
czy brzmi: wartość użytkowa wszechstron
na, budowa - wysokonożna, długie pęciny,
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Aachen 1997. Palmira was claimed 
the World Reserve Champion, Paris 
2003; Champion Mare of Poland 
and Nations Cup in 2007. Pis- 
toria was granted a title of Junior 
Champion Mare of Europe in 2007; 
Pustynna Róża was elected the Ju
nior Reserve Champion of Poland 
2000, whereas Parmana - Junior 
Reserve Champion of Poland and 
International Junior Champion Ma
re at Stróehen, 2010.

Currently at Stud used are: Palm
ira with her daughters Parmana and 
Pistoria, as well as Pustynna Róża 
by Emigrant, with her daughters 
of the "Pustynna..." series - Rosa, 
Malwa and Fiesta, all sired by Ek
stern. Among the youth distinguish
es herself a promising daughter of 
Pustynna Rosa - Pustynna Noc by 
WH Kaneko MS (US).

Semrie Dll, imp. 1902 to Babui
na. Its representative was Angara, 
brought from Klemensów, in 1954 
withdrawn from the Stud and sold. 
She was replaced by Darda, grey, 
1950, by Amurath Sahib out of Brda 
(HU)/Mersuch II (HU), coming from 
the Wroclaw Racecourse in the Au
tumn 1953. In fact, she was a real 
foundress by the Michałów branch 
of Semrie family. She delivered 12 
foals, including the mare Druchna 
1957 (by Rozmaryn), Dornaba by 
Nabór (RU) (the US National Cham
pion Mare 1966), Dratwa 1966 by 
Badr Bedur and stallions: Dardir 
1959 (exported in 1965 to Sweden, 
used as a leading sire at Blom- 
meród Arabstuteri, in 1973 in Paris 
claimed the World Champion Stal
lion) and Dar 1963 by Comet (ex
ported in 1967 to the US).

Druchna - a chestnut mare, rather 
strong than refined - bred to Com
et, got Drużyna, much better than 
herself. The latter, bred to Negatiw 
(RU), produced grey Dewiza, dam 
to the stallion Deficyt (by Algomej) 
- who obtained the record-setting 
price for a horse sold at the Silent 
Sale - and the mare Diana (by Pro
bat (SE)), sold at the Polish Ovation 
Sale for 1 200 000 USD (the second

w osiągnięciach w próbach dzielności wy
bitna, jedna z najlepszych klaczy ZSRR na 
Torze Wyścigowym Wrocław 1956r ).

W Michałowie dała jedno źrebię, siwą 
Planetę ur. 1958r po Nabór (RU) - i chwała 
jej za to! Z Michałowa, ze względu na kło
poty z zaźrebieniem odeszła do SK Nowe 
Jankowice.

Planeta dała 5 źrebiąt, w tym prawdopo
dobnie najlepszego syna Cometa, ogiera Po- 
haniec (ojca szeroko używanego w Polsce, 
wybitnego Probata (SE)) eksportownego do 
Szwecji (Stadnina Blommerod Arabstuteri) 
w styczniu 1970 roku z Toru Wyścigowego; 
siwego Polonusa po Gwarny eksportowane
go w 1974 roku do USA, siostrę Pohańca 
Paletę eksportowaną do USA w 1967 roku 
i siwą Platynę ur. w 1963 roku po Czardasz. 
(Planeta zginęła w 1970 roku w wypadku, 
podczas wyprzęgania jej z bryczki).

Platyna - stosunkowo brzydka klacz 
z dużą, ciężką głową - okazała się świet
ną matką. Dała niezłą Plajtę po Gedymin, 
eksportowaną do USA w 1978, świetną 
siwą Persję po Namet (RU) (USA 1980), 
dobre dwie córki po Burkanie (GB): Pilawę 
i Pogoń, sprzedane następnie do Szwecji 
i USA, Paterę po Bandos i wybitną Pikietę 
ur. 1982, po Probat (SE) sprzedaną do USA 
w 1990, następnie odkupioną przez Shirley 
Watts do Halsdon Arabians, matkę karego 
og. HS Pirandelo (GB). Sama Platyna ode

szła do Kurozwęk w grudniu 1986 roku.
Patera ur.1978, niewielka, siwa klacz 

z dużym wyrazem, urodziła 5 źrebiąt, 
w tym 4 klacze: Pokuta po Palas (RU), 
Pretoria i Palestra po Penitent i Pruderia 
po Tallin (RU). Pretoria odeszła do Francji 
w 1993 r. zostawiając siwą ur. 1991 r. Pu
stynną Tarczę po Pamir założycielkę linii 
Pustynnych. Palestra (jako źrebak prawie 
kara jak wszystkie konie z tej rodziny) te
raz mleczno-biała, piękna córka Peniten
ta dała 6 źrebiąt w tym 5 klaczy. Progno
zę 1990 po Etogram (eksp. Szwecja 1996), 
zasłużona dla tamtejszej hodowli i Palisa- 
dęa po Fawor (eksp. USA). Z Monogram- 
mem dała dwie rewelacyjne siwe klacze: 
ur. w 1994 r Palestynę i w 1995 r Palmirę. 
Sama Palestra miała duże kłopoty z za
źrebieniem się przez wiele lat. Odeszła do 
ZEA w 2002 r.

Z dwóch sióstr lepiej rodzącą okazała się 
Palmira. Urodziła Prawicę 2001 po Ararat 
(eksp. Wlk. Brytania), piękną Pistorię 2004 
po Gazal Al Shaqab (QA) i moją ulubioną 
siwą Parmanę ur. 2008r. po Al Maraam (IL). 
Chociaż sama założycielka rodziny była 
świetną klaczą wyścigową, żadne z jej po
tomstwa nie wykazało się na wyścigach, 
ale za to odnosiły sukcesy na licznych po
kazach w kraju i za granicą. I tak: Pikieta 
- wiceczempionka Polski 1987, czempion- 
ka Pucharu Narodów, Aachen 1997; Palmi-
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ra - wiceczempionka świata, Paryż 2003, 
czempionka Polski i Pucharu Narodów, 
Aachen, 2007; Pistoria - czempionka Eu
ropy klaczy młodszych 2007, wiceczem- 
pionka Europy 2011; Pustynna Róża - wi- 
ceczempionka Polski klaczy młodszych 
2000; Parmana - młodzieżowa wiceczem- 
pionka Polski i międzynarodowa czempion
ka klaczy młodszych Stróhen 2010.

Aktualnie w stadninie znajdują się: Palmi
ra z córkami Parmaną i Pistorią oraz Pustyn
na Róża po Emigrant z córkami; Pustynny
mi Rosą. Malwą i Fiestą, wszystkie po Eks
tern, Wśród młodzieży wyróżnia się córka 
Pustynnej Rosy - obiecująca Pustynna Noc 
2012 po WH Kaneko MS (US).

Semrie or. ar. imp.
1902 Babolna

Angara przybyła z SK Klemensów w ro
ku 1954. została wybrakowana i sprze

dana. Jesienią 1953 r. z Toru Wyścigowego 
we Wrocławiu przychodzi siwa Darda ur. 
1950r. po Amurath Sahib od Brda (HU) po 
Mersuch II (HU), hod. SK Klemensów, któ
ra faktycznie stała się założycielką rodziny 
klaczy Semrie w Michałowie. Urodziła 12 
źrebiąt, w tym klacz Druchnę 1957 po Roz
maryn, Dornabę po Nabór (RU) (czempion
ka USA 1966). Dratwę 1966 po Badr Bedur 
oraz ogiery: Dardir 1959 (eksp. w 1965 r. do 

Szwecji - czołowy w Blommeród Arabstu- 
teri, czempiona świata, Paryż 1973), i Dar 
1963 po Cornet (eksp USA 1967).

Druchna - mocna, maści kasztanowatej, 
średnio urodziwa, dała po Comecie Dru
żynę, o wiele lepszą od matki. Ta, pokryta 
Negatiwem (RU) dała siwą Dewizę, matkę 
m. innymi ogiera Deficyt po Algomej - re
kord ceny za konia sprzedanego na cichej 
sprzedaży - 609 tys $ oraz klacz Diana po 
Probat (SE) - sprzedaną na aukcji Polish 
Ovation za 1.200 tys $. Niestety linia ta nie 
ma kontynuatorek w Stadninie.

Dratwa dała piękną Draperię po Ge- 
dymin, a ta z Probatem (SE), jedną z naj
piękniejszych jego córek - Dalidę - równie 
urodziwą co dzielną, w 1985r wygrała Nagr. 
Derby i zajęła trzecie miejsce w Nagr. Ja
nowa (Przychówku) i w Oaks. W stadninie 
dała 12 źrebiąt w tym: og. Dakota po Euro
pejczyk, dzierżawionego do USA, następnie 
sprzedanego do Chile, og. Dobryń po Arbil 
sprzedanego do hodowli w Polsce, ogiera 
Druid 1993 r. po Wojsław z fantastyczną ka
rierą wyścigową: biegał na torze 3 sezony 
15 x, 13 x pierwszy (1996: Nagr. Sambora, 
Nagr. Porównawcza; 1997: Nagr. Ofira, Ka- 
bareta, Janowa (Przychówku), Derby, Euro
py, Porównawcza, 1998: N. Figaro, Europy), 
2 x II (1996 - Nagr. Białki, 1998 - Nagr. Po
równawcza). Był pierwszym michałowskim 
derbistą, który zajął boks ogiera czołowego 

best price). Unfortunately, that sub
line isn't currently prolonged at the 
Stud.

Dratwa, bred to Gedymin, pro
duced beautiful Draperia, who, in 
turn, from the mating with Probat 
(SE), gave birth to one of his most 
valuable daughters - Dalida. The 
latter combined together beauty 
with racing abilities - in 1985 she 
won the Derby, being placed third 
in the Produce and Oaks. Put to 
Stud, she got 12 foals, including the 
stallions: Dakota (by Europejczyk), 
leased to the US, then sold to Chile; 
Dobryh (by Arbil), used in Polish 
breeding; and Druid (by Wojsław), 
with a unique racing career. He was 
raced for 3 seasons, took part in 15 
starts, from which he won 13 times 
(1996 - Sambor Stakes, the Cirt- 
erium; 1997 - Ofir Stakes, Kabaret 
Stakes, the Produce, Derby, Europe 
Price and Criterium; 1998 - Figaro 
Stakes and Criterium), and twice 
was placed second (1996 - Białka 
Stakes, 1998 - the Criterium). He 
was the first Michałów-bred Derby 
winner, who was used as a leading 
sire at Janów, although he served 
mares also at his mother stud. In 
1999, at the Polish Prestige Sale, 
he was sold to Turkey for a record
setting price of 500 000 USD.

Dalida with Arbil got lovely 
Dzięcielina, with Wojsław - useful 
Dajana, with Monogramm (US) - 
well-moving Demona (a big mare 
in a slightly part-bred type), where
as with Ganges - typey Diaspora. 
Noteworth was also a beautiful 
chestnut filly, Dobra Nowina 2002 
(Ganges - Dzięcielina), with show 
predispositions, put down because 
of an injury sustained during the 
racing training.

Currently at the Stud used 
are: Daga (Gaza! A! Shaqab (QA) 
- Dajana); Drzewica (Ganges - 
Dzięcielina), producing mostly 
colts; Dama Kier (Gazal Al Shaqab 
(QA) - Demona with her daughters 
Dama Karo and Dama Pik by Enzo 
(US) and Dama Trefl by Albedo.

The sub-line isn't numerous, but 
surely worth maintaining.

53



 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Ti
 STUD MIC

H
AŁ

O
W

Dysputa - fot. nr /17/

Wotoszka, bom ca. i8ii> at 
Slawut< . To Michałow got three 
representatives of this family, but 
only Laguna left behind 3 daugh
ters: Laszka by Miecznik (after race 
training at Wroclaw Racecourse put 
to Stud on Dec. 1* 1956, later with
drawn, sold in 1957 to the Livestock 
Breeding Enterprise Woplawka, re
purchased in 1966, in 1973 trans
ferred to Kurozweki with her best 
daughter Leliwa); Lawenda and 
rather inferior Liwia (both by Dok- 
tryner). Liwia even went in harness 
in a team with Planeta, Lawenda, in 
turn, got 4 daughters, from whom 
the best was Leszczyna by Comet, 
exported to the US. Bred to Es
partero, Liwia got quite good Leg
enda, who, bred to Namiet (RU) 
from Tiersk, gave birth to Lida. 
The latter, bred to Palas (RU), got 
Linda, who, mated with Wojsław, 
gave Loretta, whereas with Euka
liptus - the fantastic Larissa, Junior 
Reserve Champion Mare of Poland 
1993 and Champion Mare of Po
land 1997. The son of Larissa, Lis- 
sar by Gazal Al Shaqab (QA), was 
claimed the Champion of Denmark 
and bronze medalist at Scandina
vian Open Championships in 2011; 
Reserve Senior Champion Stallion 
at Normandie Arabian Horse Fes
tival, Saint-Ló and bronze medalist 
at prestigious Tulip Cup Show, 
Deurne in 2014. In 2005 Larissa 
was exported to the US.

Currently at Stud present is nice 
looking Laranda (Ekstern - Larissa) 
with two daughters: Loggia 2011 
by Alert and her 2013 chestnut filly 
Liguria by El Omari.

As a breeding reserve, kept are 
Lanckorona 2006 (Poganin - Luan- 
da/Emigrant) and her half-sister by 
Ekstern - Lawinia 2008.

This family wasn't of a great sig
nificance for Michałów, but surely it 
is worth maintaining.

The family of Miecha i)B, imp. 
1845 to Jarczowce was for a long 
time represented only by the mare 
Doliwa 1965 (Comet - Deljal Wielki 
Szlem), a granddaughter to Akra.

At Michałów Doliwa produced 15 
foals, but among them were only 3 
fillies, from whom no one was suit
able for prolonging the damline.

In 1963 from Strzegom Stud 
brought was the mare Tryguza 1958 
(Trypolis - Ambara/Wielki Szlem), 
bred at Albigowa, exported in 1967 
to the US. At Michałów she left be
hind two daughters: Tykwa by Es
partero and Tradycja by Czardasz, 
but none of them could continue 
the family of Miecha DB.

It was only on Oct. 13'h 1998, 
when from Kurozwęki brought 
was the mare Tripla 1992 (Eukalip
tus - TremaíGwarny), her daughter 
- Teneryfa 2006 by Poganin - pro
longed the damline. Teneryfa, in 
turn, in 2012 gave birth to a chest
nut filly, Tataria by Ganges. \Ne 
hope, that, after all, we are able to 
maintain a branch of Miecha fam
ily, although for 60 years the Stud 

t succeed in it. Anyway, it is 
a family, from which descend such 
celebrities, as Bask, Bandola, her 
meritorious (not only for Polish 
breeding) sons - Bajram, Barysz,

w SK Janów Podlaski. Krył również w ma
cierzystej stadninie. Sprzedany do Turcji na 
aukcji Polish Prestige w Janowie Podlaskim 
w 1999 r. za rekordową cenę 500 tys $.

Dalida z Arbilem dała urodziwą Dzię- 
cielinę, z Wojsławem pożyteczną Dajanę, 
z Monogrammem (US) świetnie się rusza
jącą Demonę (klacz w dużych ramach, ale 
trochę w typie półkrwi), a z Gangesem ty
pową Diasporę. Nie mogę nie wspomnieć 
pięknej kasztanowatej ur. w 2002 r. Dobrej 
Nowiny córki Gangesa i Dzięcieliny, feno
menalnej klaczy z predyspozycjami poka
zowymi, niestety uśpionej w 2005 r. w wy
niku kontuzji odniesionej na torze wyścigo
wym.

Aktualnie w stadninie znajdują się Daga 
córka Dajany i Gazala Al Shaqab (QA), Drze
wica (Ganges - Dzięcielina), rodząca głów
nie ogierki, Dama Kier po Gazal Al Shaqab 
(QA) -Demona z córkami Dama Karo i Dama 
Pik po Enzo (US) i Dama Trefl po Albedo.

Rodzina aktualnie niewielka ale na pew
no warta utrzymania.

Wołoszka 
~ 1810 Sławuta

Z trzech klaczy przedstawicielek tej ro
dziny, które trafiły do Michałowa tylko
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Fallada - fot. nr /18/
fob/photo Lidia Pawłowska

Dalida — zwyciężczyni Nagrody Derby 1985, 
Warszawa, Służewiec -fot. nr /19/ 

Dalida the Derby winner 1985 at the winning circle, Warszawa, Służewiec 
W stajni -fot. nr /20/ 

At the mares barn /ot./photo Stuart Vesty

Bandos, Banzaj and Banat - and 
the foundress of a Polish racing dy
nasty, Sabellina with her son Sam
bor.

We acquired the family of Ad- 
juze DB, imp. 1885 to Babol- 
na, in 2005, when on Sept. 20th, 
from Janów Podlaski, came the 
mare Brandy 1996 (Penthagonn 
(DE) - Braminka/Elef), bred at the 
Kurozwęki Stud, privatized in 1998. 
We got her by an exchange for Fu- 
rina (Druid - Fortuna/Monogramm 
(US)), representing the family of 
Ukrainka. Brandy hardly adjusted to 
her new home because of her bad 
temper. At Janów she left behind 
four quite good fillies, whereas we 
could get only one, grey Barraku
da by Ekstern. Moreover, because 
of some malicious turn of fate, her 
best foal - the filly Bettina 2012 by 
Esparto - died. We weren' t, howev
er, put off and re-bred Brandy to Es
parto in 2013, whereas Barrakuda is 
in foal to Kahil Al Shaqab (US).

In my opinion, from the dam lines 
listed above, for Michałów the most 
important was the family of Milord- 
ka. Nevertheless, all others play 
significant role for us and we are 
going to work with them. That task 
is a great pleasure for us, but also 
a great responsibliity.

I realize, that I missed many 
mares in descriptions of their fam
ilies, but it would take lots of time 
and space to mention all of them. 
Looking through the mares' regis
ters gave me a great satisfaction, 
because during 44 years of my 
work at Michałów I had something 
to do with many of them and re
member them very well.

To Kurozwęki Stud, established in 
1973, transferred were 11 mares 
with their get, from the following 
families:

• Gazella - Meluzyna, Arkona
• Miecha - Trema
• Sahara - Maczuga
• Milordka - Gwardia, Gejsza

Laguna dała trzy córki: Laszkę po Miecznik 
(przybyła z TW Wrocław 01.12.1956, wy
brakowana i sprzedana w 1957 do POZH 
Wopławka, odkupiona w 1966, w 1973 
z najlepszą swoją córką Leliwą odeszły do 
SK Kurozwęki); Lawendę i mało urodziwą 
Liwię, obie po Doktryner (Liwia chodziła 
w zaprzęgu z Planetą). Lawenda dała czte
ry córki, najurodziwsza była Leszczyna po 
Comet, eksportowana do USA, pozostałe 
niczym się nie zasłużyły, natomiast Liwia 
pokryta og. Espartero dała niezłą Legen
dę, ta pokryta tierskim Nametem (RU) dała 
Lidę, a ta z Palasem (RU) niezłą Lindę. 
Z kolei Linda z Wojsławem dała Lorettę, 
a z Eukaliptusem doskonałą Larissę - mło
dzieżową wiceczempionkę Polski 1993, 
czempionkę Polski klaczy starszych 1997. 
Syn Larissy po Gazal Al Shaqab (QA) - 
Lissar został w 2011 r. czempionem Danii 
i brązowym medalistą Scandinavian Open, 
Blommeród; w r. 2014 zdobył tytuł wice- 

czempiona Normandie Arabian Horse Fe
stival, Saint-Ló i brązowy medal w presti
żowym pokazie Tulip Cup, Deurne. Larissa 
odeszła w 2005 r do USA.

Aktualnie w stadninie znajduje się uro
dziwa Laranda od Larissa po Ekstern 
z dwoma córkami: Loggia 2011 po Alert 
i roczną kasztanowatą Ligurią po El Omari.

W rezerwie hodowlanej mamy ur. w roku 
2006 Lanckoronę po Poganin od Luanda 
po Emigrant i jej pół siostrę po Eksternie 
kl. Lawinia 2008.

Znaczenie tej rodziny dla Michałowa 
niewielkie, ale utrzymać ją ze wszechmiar 
należy.

Miecha or. ar. imp. 
1845 Jarczowce

Długo była reprezentowana jedynie 
przez klacz Doliwa (Comet - Deljal 

Wielki Szlem) 1965, wnuczkę Akry. Doliwa 
urodziła w Michałowie 15 źrebiąt (ale tylko 
trzy klaczki), z których żadna nie nadawała 
się aby kontynuować tę rodzinę.

W 1963 r. przybyła z SK Strzegom klacz 
Tryguza 1958r. (Trypolis - Ambara/Wielki 
Szlem) hod. PSK Albigowa, eksportowana 
do USA w 1967 r. Zostawiła w Stadninie 
dwie klacze: Tykwę po Espartero i Tradycję 
po Czardasz, ale żadnej z nich nie udało 
się przedłużyć linii Miechy. Dopiero przy
była w dniu 13.10.1998 r. z SK Kurozwęki
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klacz Trrpla (Eukaliptus - Trema/Gwarny) 
1992 przedłużyła tę rodzinę przez swoją 
córkę Teneryfę po Poganin, ur. 2006. 7e- 
neryfa w 2012r urodziła po Ganges kaszt, 
klaczkę Tataria. Jest nadzieja, że mimo 
wszystko rodzina ta, z trudem, ale się 
utrzyma- chociaż przez 60 lat stadninie 
się to nie udało, a warto, bo to rodzina, 
z której pochodzą takie sławy, jak Bask, 
Bandola i jej wielce zasłużeni w hodowli, 
nie tylko polskiej, synowie - Bajram, Ba- 
rysz, Bandos, Banzaj i Banat oraz założy
cielka słynnej, polskiej dynastii wyścigo
wej klacz Sabellina i jej syn Sambor.

Adjuze or. ar. imp.
1885 Babolna

r^odz^ę tę pozyskaliśmy w 2005 rok^ 
r\ kiedy to 20 września przybyła z SK Ja
nów Podlać klacz Brandy (penthagonn 
(DE) - Braminka/Elef) 1996 wyhodowana 
w sprywatyzowanej w 1998 r. SK Kuro- 
zwęki- Wymieniliśmy ją za Furin^ córkę 
Driuda i Fortuny po Monogramm(US) z ro
dziny klaczy ukrainka.

Brandy długo aMmatyzowała się w Mi
chałowie gdyż delikatnie mówiąc mia
ła trudny charakter. W Janowie zostawiła 
4 ntezłe k|aczki, u nas jedn^ siwą Barra- 
kudę po Ekstern. Najłatjrnejsze jej źrebię, 
Dettina po Oparto ur. 2012, niestety pa- 
dfo.., co zrośli |os bywa czasami złośli

wy, ale nie zrażamy się. Brandy kryjemy 
w 2013r. ponownie Esparto, a Barrakuda, 
jej córka, jest źrebna Kahilem Al Shaqab 
(QA).

Kończąc opis rodzin żeńskich uważam, 
że najważniejszą dla Michałowa jest linia 
klaczy Milordka, ale pozostałe też są bar
dzo ważne i dalej będziemy z nimi praco
wać z wielką przyjemnością i dużą odpo
wiedzialnością.

Zdaję sobie sprawę, że wiele klaczy 
w opisach rodzin pominęłam, ale chcąc 
opisać dokładnie wszystkie rodziny po
trzeba wiele czasu ale i bardzo dużo miej
sca. Przeglądając kartoteki klaczy miałam 
wiele przyjemności, bo w ciągu 44. lat 
mojej pracy w Michałowie przewinęło się 
ich przez moje ręce wiele, a konie które 
w nich figurują pozostaną w mojej pamięci 
na zawsze.

Do powstałej w 1973 r. Stadniny Koni 
w Kurozwękach odeszło 11 klaczy z przy
chówkiem z rodzin:

• Gazella - Meluzyna, Arkona
• Miecha - Trema
• Sahara - Maczuga
• Milordka - Gwardia, Gejsza
• Wołoszka - Leliwa
• Selma - Zamieć, Zięba, Pochodna
• Semrie - Danina

>
O 
-U 
< 
I 
o
5
Q 
D 
I— 
co

• Woioszka - Leliwa
• Selma - Zamieć, Zięba, Pochodna
• Semrie - Danina
• Rodania - Platyna
• Ukrainka - Ferenike, Fenicja

To Białka Stud, established in 
1981 as a department of the State 
Stallion Depot, transferred were 
4 mares from the following fami
lies:

• Ukrainka - Fatma, Fabiola, Floty
lla, Drumla

• Gazella - Mekka

They founded their own sub-lines 
there and the history might be writ
ten anew or continued. ■

One can't list all champion titles 
obtained by Michalów-bred horses 
in the shows, so those,, who are 
interested, please refer to the website: 
www.michalow.arabians.pl/pl/pokazy/ 
(from the Editor)

*) The successive numbers of Sirelines 
and Damlines were conferred by
Dr. Edward Skorkowski in his 
Genealogical Charts of Polish purebred 
Arabian horses, continued by Zdzisław 
Rozwadowski and Roman Pankiewicz.

• Rodania - Platyna
• Ukrainka - Ferenike, Fenicja

Do założonej w 1981 r. Stadniny Koni 
Białka (przy Państwowym Stadzie Ogie
rów) odeszły 4 klacze z rodzin:

• Ukrainka - Fatma, Fabiola, Flotylla, Drumla
• Gazella - Mekka

Założyły tam swoje podrodziny i historię 
można pisać od nowa albo w dalszym cią
gu. ■

Nie sposób wymienić wszystkich tytułów, jakie 
uzyskały w czempionatach michałowskłe konie, 
toteż zainteresowanych odsyłamy na stronę www. 
michalow.arabians.pl/pl/pokazy/ (przyp. Redakcji) 
*) Numery Rodzin żeńskich i Rodów męskich 
zostały nadane przez dr. Edwarda Skorkowskie- 
go w jego Tabllcach genealogicznych polskich 
koni arabskich czystej krwi, kontynuowanych 
przez Zdzisława Rozwadowskiego i Romana Pan
kiewicza.
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Urea king THE stereotypes

PRZEŁAMUJĄC 
stereotypy

ALABAMA
¿07’3-
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aszą ludzką naturę cechu
je skłonność do porusza
nia się utartymi ścieżka
mi. Życie wydaje nam się 
wówczas prostsze, bardziej

przewidywalne, bezpieczniejsze. Lubimy 
posiłkować się ogólnymi opiniami, dobrze 
znanymi i zagnieżdżonymi, przyjmując je
z czasem jako własne. Budujemy stereo
typowy obraz zdarzeń, osób, sytuacji i tak 
się w nim mościmy, że ciężko jest wyjść
z ograniczających go ram. Jednym nie 
chce się stereotypów łamać, drugim za
stanawiać się nad nowym spojrzeniem na 
świat i niepotrzebnie męczyć. Wiele z tych 
opinii funkcjonuje latami, nikomu nie prze
szkadzając, niektóre zaczynają jednak 
uwierać, jak drzazga w bucie. Może nie 
jakość specjalnie bolesna ale dokuczliwa. 
Niechęć do prowadzenia pustych dyskusji 
i przekonywania o wyższości „Świąt Bo żego Narodzenia nad Wielkanocą” dzia

ła na korzyść utartych frazesów, które sta
ją się prawdami żyjącymi własnym życiem. 
I dopiero kiedy to drapanie w podeszwę 
staje się męczące, motywuje nas to do 
podjęcia próby zmniejszenia dyskomfor
tu. Ale dopiero wówczas. Motywuje nas 
do podjęcia próby przedstawienia obrazu 
z innej perspektywy, przełamania istnieją
cych poglądów i skrzywionych opinii. Do
tyczy to każdej dziedziny życia, dotyczy 
również, a dlaczegóżby nie, koni czystej 
krwi arabskiej, dotyczy aukcji w Janowie 
Podlaskim. Weźmy takie wybieranie koni 
na aukcję. Proces budzący spore emocje 
i dający pożywkę zaciętej krytyce. Bo prze
cież pozornie to żadna robota, spośród kil
kuset koni wyłuskać te, które powinny być 
sprzedane.

Wiosenne miesiące każdego roku, od 
ponad 40 lat, to czas tworzenia listy koni, 
na jedną z najpoważniejszych na świecie 
imprez o charakterze hodowlano-promo- 
cyjnym - Aukcję Pride of Poland w Stadni
nie Koni Janów Podlaski. To tygodnie stre
su, niepokoju, przygniatającej odpowie
dzialności i wytężonej pracy. Ułożenie w lo
giczną całość dwudziestukilku końskich 
imion i wyznaczenie kolejności wychodze
nia na ring aukcyjny to duże wyzwanie. 
Wreszcie, to decyzje mające swoje konse
kwencje, zarówno hodowlane jak i ekono
miczne.

H
uman nature is such 
that we tend to walk 
down roads we well 
know. It makes life 
seem easier, more 

predictable, safer. We like to pass 
around opinions based on general 
beliefs that are firmly established, 
over time believing they are our 
own. In our minds we build stereo
typic pictures of events, people and 
situations and become so comfort
able in them that we find it difficult 
to break out. Some people don't 
want to break these stereotypes, 
others just don't put in the effort to 
look at things from a different angle. 
Many opinions function for years 
and do no harm, yet others start to 
hurt, like a stone in a shoe. The pain 
may not be strong, but is annoy
ing. The reluctance towards empty 
discussions and a feeling of supe
riority acts in favor of well-known 
cliches, which over time start be
ing regarded as the absolute truth. 
And only when the pain in our foot 
becomes real bad, it gives us the 
motivation to do something about 
decreasing our discomfort. But 
not sooner. This is true in every as
pect of life, Arabian horses and the 
Janów Podlaski sale likewise. For 
example the choosing of the sale 
offer. It is a process which rouses 
great emotions and gives breeding 
ground for criticism. Because how 
hard can it be to select from among 
several hundred horses those that 
can be sold?

For over 40 years the Spring 
months have been a time of creat
ing a list of horses for one of the 
most important breeding and pro
motional venues in the world - the 
Pride of Poland Sale at Janów Pod
laski Stud. These weeks are a time 
of stress, anxiety, overwhelming re
sponsibility and hard work. Putting 
together over twenty horse names 
in a logical order and thus appoint
ing which one succeeds which on 
the sales arena is a huge challenge.
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Furthermore these decisions have 
their consequences, both breeding 
and economic.

Designating mares, which as 
a group form an interesting mosaic 
that will draw clients with its fresh
ness, uniqueness and quality, is 
the single most important decision 
for breeders during the entire year. 
It is a road with many pitfalls and 
unexpected turns of events. There 
is only so many new things that 
can be introduced to such a long- 
running structure. How fast must 
we run after the even faster run
ning world in order to fulfill the ever 
growing expectations? And finally 
being fully aware that it is much 
harder to remain at the top than to 
climb up to it.

In 2014 the Janów Podlaski 
Sale will be celebrating its 45th 
anniversary. That’s a long time. 
Over the years almost everything 
has undergone some change, our 
micro and macro world has been 
transformed into a new form of ex
istence. However the conviction 
that the best horses are available 
in Janów Podlaski in August re
mains. And it is a very difficult task 
to maintain this conviction. That’s 
why the 28 mares in this year’s 
Pride of Poland are a rare collec
tion of superb representatives of 
the Arabian breed.

The collection is modern and 
traditional, young and mature, full 
of championship stars and proven 
broodmares, whose main goal is 
to produce successful foals. The 
list is extremely diverse and fresh. 
It will begin on a high note, as 
the first three lot numbers belong 
to matrons of Polish breeding, fan
tastic daughters of GazalAI Shaqab 
(QA). Norma, Perfirka and Alabama. 
Mares that have created their own 
histories and whose influence on 
breeding cannot be overestimated.

Norma, born in 2004 at Michałów, 
out of Nina by Monogramm (US), 
reminded everyone about herself 
last year, which definitely belonged 
to her. Small in height but large 
in beauty, absolutely feminine,

PIACOLLA LOT 4

Dla hodowców, wskazanie klaczy, które 
połączone w jedną, wyczekiwaną ofertę, 
stworzą na tyle interesującą mozaikę aby 
przyciągnąć świeżością, niepowtarzalno
ścią i jakością klientów, stanowi decyzję 
roku. Zakrętów, pułapek i nieoczekiwa
nych zwrotów akcji jest wiele. Ostatecznie 
ile razy można wprowadzać nowe elemen
ty w trwającą tyle lat znajomą konstrukcję, 
jak bardzo trzeba gonić uciekający świat 
aby zaspokoić stale rosnące oczekiwania. 
I wreszcie, ta ciążąca świadomość, że du
żo trudniej niż wejść na szczyt jest się na 
tym szczycie utrzymać.

W roku 2014 Aukcja obchodzić będzie 
swoje 45-lecie. Szmat czasu. Przez te lata 
w zmieniło się niemal wszystko, nasz makro 
i mikro świat przekształcił się w nową formę 
istnienia. Przetrwało natomiast przekona
nie, że po najlepsze konie należy w sierp
niu przyjechać do Janowa Podlaskiego. 
I niezwykle trudne zadanie aby w tym prze
świadczeniu wszystkich utrzymać. Dlatego 
też 28 klaczy tegorocznej oferty Pride of 
Poland to niespotykana kolekcja wybitnych 
przedstawicieli rasy.

Jest nowoczesna i tradycyjna, młoda 
i dojrzała, pełna gwiazd z pierwszych czem- 
pionatowych miejsc i uznanych klaczy ma
tek, których zadaniem dotychczas było ro

dzenie źrebiąt. Jest ze wszech miar różno
rodna i świeża.

Rozpocznie się mocnym wejściem, z po
czątkowymi numerami wystąpią bowiem trzy 
matrony polskiej hodowli, fantastyczne cór
ki ogiera Gazal AI Shaqab (QA)-. Norma, Per
firka i Alabama. Klacze, które stworzyły włas
ną, odrębną historię i których znaczenia 
oraz wpływu na hodowlę nie sposób prze
cenić.

Urodzona w 2004 roku w Michałowie Nor
ma, córka klaczy Nina po Monogramm (US), 
przypomniała o sobie, w zeszłym roku, któ
ry zdecydowanie należał do niej. Niewielkie
go wzrostu ale wybitnej urody, zniewalają
co żeńska, w pięknej hreczce, pokazała 
lwi pazur i przestała „grzać ławkę rezerwo
wych”. W pięknym stylu wywalczyła tytuł 
Narodowej Czempionki Polski, który uzu
pełnił bogatą kolekcję zdobytych nagród:

• 2005 „Top Five" w klasie klaczek rocznych 
na Wiosennym Pokazie Młodzieży - Białka

• 2005 „Top Five" w klasie klaczek rocznych 
na Polskim Pokazie Narodowym - Janów 
Podlaski

• 2005 „Top Ten” Czempionatu Świata Klaczy 
Młodszych na Salonie Konia w Paryżu

• 2006 „Top Five" w klasie klaczy dwuletnich 
na Wiosennym Pokazie Młodzieży - Białka
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PERFIRKA LOT2
• 2007 „Top Five" w klasie klaczy trzyletnich 

na Polskim Pokazie Narodowym - Janów 
Podlaski

• 2007 „Top Five" w klasie klaczy trzyletnich 
na Czempionacie Europy - Werona

• 2008 „Top Five" w klasie klaczy 4-6 letnich 
na Polskim Pokazie Narodowym - Janów 
Podlaski

• 2008 „Top Five" w klasie klaczy 4-5 let
nich na Czempionacie Europy - Moorse- 
le (Belgia)

• 2012 „Top Five" w klasie klaczy 7-10 let
nich na Polskim Pokazie Narodowym - Ja
nów Podlaski

• 2013 Czempionka Polski Klaczy Starszych 
& Najlepszy Koń Pokazu - Janów Podlaski

• 2013 „Top Five” w klasie klaczy 7-10 let
nich na Pucharze Narodów - Aachen 
(Niemcy).

Wchodząca z numerem katalogowym 
2 - Perfirka od Perforacja po Ernal, jest bez 
wątpienia najlepszą klaczą wyhodowaną 
w Białce w ostatnim dwudziestoleciu. W nie
wiarygodnych liniach, z przepiękną, łabę
dzią szyją, robi wrażenie od pierwszego do 
ostatniego spojrzenia. Jest reprezentantką 
słynnej linii „P”, która w Białce rozkwitła na 
nowo. Córka nieodżałowanej Perforacji, 
półsiostra ogiera Pesal, sama, jako matka, 

zasłużyła już na miano wybitnej. Nie zanie
dbała przy tym kariery pokazowej:

• 2004 Zwyciężczyni klasy klaczy rocz
nych na Wiosennym Pokazie Młodzieży 
- Białka

• 2011 Czempionka Jesiennego Pokazu 
Klaczy Starszych - Janów Podlaski

• 2011 „Top Five" w klasie klaczy 7-9 let
nich na Czempionacie Europy - Werona

• 2012 Czempionka Europejskiego Poka
zu Hodowców Klaczy Starszych & Naj
lepszy Koń Pokazu - Warszawa

• 2012 Wiceczempionka Europejskiego 
Pokazu Hodowców Klaczy Starszych - 
Deauville (Francja)

Jednak głośno o Perfirce stało się za 
sprawą jej nieodrodnej córki, urodzonej 
w 2011 roku po Esparto, siwej Perfinki. Per
finka to prawdziwy diament, który poddany 
fachowej obróbce, zaczął świecić magne
tycznym blaskiem brylantu. Z powodze
niem startowała w barwach Białki, przy
gotowywana przez Jacka Kurzyńskiego. 
Wydzierżawiona do Al Muawd Stud w Ara
bii Saudyjskiej, dostała się w ręce trenera 
Rayana Jons’a. Ta współpraca zaowoco
wała pokazowym pasmem sukcesów Per
finki, uświetnionym w roku 2013 tytułami 

flea-bitten, she showed her inner 
strength and ceased waiting in 
the shadows She won the Polish 
National Champion Mare title in 
grand style, which beautifully com
pleted her rich show career: 2005 
Class Top Five (Yearling Fillies) at 
the Junior Spring Show and the 
Polish Nationals, 2005 World Jun
ior Top Ten Mare, 2006 Class Top 
Five (Two Year Old Fillies) at the 
Junior Spring Show, 2007 Class 
Top Five (Three Year Old Fillies) at 
the Polish Nationals and the Euro
pean Championships, 2008 Class 
Top Five (4-6 Year Old Mares) at 
the Polish Nationals and the Euro
pean Championships, 2012 Class 
Top Five (7-10 Year Old Mares) at 
the Polish Nationals, 2013 Polish 
National Senior Gold Champion 
Mare & Best in Show, 2013 Class 
Top Five (7-10 Year Old Mares) at 
the All Nations Cup.

Entering the arena with lot 
number 2 is Perfirka out of Per
foracja by Ernal. She is without all 
doubt the best mare bred at Białka 
in the last two decades. In beautiful 
frames, with a stunning swan-like 
neck, she makes an impression 
from the first glance till the very last 
one. Perfirka represents the famous 
“P-line", which bloomed in Białka 
in its own right. A daughter of the 
unforgettable Perforacja, half-sis
ter to sire Pesal, she has already 
proved herself as an outstanding 
broodmare, not neglecting her 
show career in the process: 2004 
Class winner (Yearling Fillies) at the 
Junior Spring Show, 2011 Janow 
Podlaski Autumn Show Senior 
Gold Champion Mare, 2011 Class 
Top Five (7-9 Year Old Mares) at the 
European Championships, 2012 
European Breeders’ Champion
ship Senior Gold Champion Mare 
& Best in Show - Warsaw, 2012 
European Breeders’ Champion
ship Senior Silver Champion Mare 
- Deauville.

However the world heard about 
Perfirka thanks to her namesake 
daughter, the grey Perfinka 2011 
by Esparto. Perfinka is a true gem,

61



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

Br
ea

ki
ng

 T
H

E 
ste

re
ot

yp
 es

which has been expertly cut and 
shines like the finest diamond. She 
has successfully competed under 
the banner of Bialka Stud in the 
hands of Jacek Kurzynski. Leased 
to Al Muawd Stud (Saudi Arabia) 
she found herself under the care 
of trainer Ryan Jones. This duet 
brought several accolades for Per- 
finka, crowned in 2013 with the titles 
of All Nations Cup Junior Champi
on Mare, European Junior Reserve 
Champion Mare and World Junior 
Champion Mare in Paris. Next year 
Perfinka will return home to take 
the place of her dam.

This incredible duo is further 
completed with the grey Alabama 
2006 out of Altona by Eukaliptus. 
A fabulous mover and full of cha
risma, Alabama loves to show and 
make the most of her beauty: 2007 
Class Top Five (Yearling Fillies) at 
the Junior Spring Show, 2008 Jun
ior Spring Show Top Five Mare, 
2008 Class Top Five (Two Year 
Old Fillies) at the Polish Nation
als and the Autumn Show, 2010 
Scandinavian Open Championship 
Senior Bronze Champion Mare, 
2010 Class Top Five (4-6 Year Old 
Mares) at the Prague Inter Cup and 
the Autumn Show, 2011 Polish Na
tional Senior Bronze Champion 
Mare, 2011 Class Top Five (4-6 
Year Old Mares) at the All Nations 
Cup, 2012 Class Top Five (4-6 Year 
Old Mares) at the Polish Natio
nals, 2013 Class Top Five (7-10 
Year Old Mares) at the Polish Na
tionals.

But if you think that the auction's 
temperature should fall after the 
first threesome - you're wrong. Just 
like in Hitchcock's movies, they be
gin with an explosion and later the 
tension only rises.

Lot number 4 is a real breath
taker, just two years of age, the 
Michałow-bred Piacolla by Enzo 
(US) out of Polonica by Ekstern. 
A filly who last year discovered that 
the show arena is her natural envi
ronment. She walked over her com
petition on nearly every one of her 
outings: 2013 Junior Spring Show

NORMA lot

Czempionki Pucharu Narodów Klaczy 
Młodszych - Aachen (Niemcy), Wiceczem- 
pionki Europy Klaczy Młodszych - Werona 
(Włochy) i Wiceczempionki Świata Klaczy 
Młodszych - Salon Konia, Paryż (Francja). 
W przyszłym roku Perfinka wraca do do
mu by godnie zająć miejsce matki.

Tę niezwykłą trójkę dopełnia urodzona 
w 2006 roku, siwa Alabama od Altony po 
Eukaliptus. Klacz porażająca ruchem i cha
ryzmą, uwielbiająca się pokazywać i potra
fiącą doskonale wykorzystywać atuty urody.
• 2007 „Top Five" w klasie klaczy rocznych 

na Wiosennym Pokazie Młodzieżowym - 
Bialka

• 2008 „Top Five" Wiosennego Czempionatu 
Młodzieży Klaczy Młodszych - Białka (PL)

• 2008 „Top Five" w klasie klaczy dwuletnich 
na Polskim Pokazie Narodowym - Janów 
Podlaski

• 2008 „Top Five" w klasie klaczy dwuletnich 
na Jesiennym Pokazie - Janów Podlaski

• 2010 Druga Wiceczempionka pokazu 
Scandinavian Open Championship Klaczy 
Starszych - Blommeród, Szwecja

• 2010 „Top Five" w klasie klaczy 4-6- let
nich na pokazie Prague Inter Cup - Praga, 
Czechy

• 2010 „Top Five" w klasie klaczy 4-6 letnich 
na Pokazie Jesiennym - Janów Podlaski

• 2011 Druga Wiceczempionka Polski Kla
czy Starszych - Janów Podlaski

• 2011 „Top Five" w klasie klaczy 4-6 
letnich na pokazie Pucharu Narodów - 
Aachen, Niemcy

• 2012 „Top Five" w klasie klaczy 4-6 let
nich na Polskim Pokazie Narodowym 
Janów Podlaski

• 2013 „Top Five" w klasie klaczy 7-10 let
nich na Polskim Pokazie Narodowym 
Janów Podlaski.

Myliłby się jednak ten kto sądzi, że po 
takiej dawce wrażeń temperatura aukcji 
zacznie spadać. Jak w filmach Hitchcocka, 
najpierw nastąpi wybuch, a potem napię
cie zacznie rosnąć.

Z numerem 5 wystawiona zostanie przy
prawiająca o zawrót głowy, zaledwie dwu
letnia, wyhodowana w SK Michałów - Pia
colla, po Enzo (US) od Polonica po Eks
tern. Klacz, która w zeszłym roku odkryła 
plac pokazowy jako swój naturalny żywioł. 
Nokautowała konkurencję niemal za każ
dym razem kiedy pojawiała się na pokazie:

• 2013 Młodzieżowa Czempionka Klaczy 
Rocznych Wiosennego Pokazu - Białka

• 2013 Czempionka Polski Klaczy Młod
szych - Janów Podlaski
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• 2013 „Top Five" w klasie klaczek rocznych 

podczas Pucharu Narodów - Aachen,
• 2013 Druga Wiceczempionka Europy Kla

czy Rocznych - Werona.

Piacolla to prawdziwa lwica salonowa, 
mimo młodego wieku, zaskakuje dojrza
łością, zrównoważeniem i doświadcze
niem w „bywaniu". Jej uroda jest ponad
czasowa.

Prawdziwe oblicze 45-tej aukcji to do
bre, solidne, spójne rodowody, to potom
stwo polskich reproduktorów, to niezrów
nane klacze. Ci którzy przyjadą będą mie- 

mam nadzieję, okazję przekonać się, że 
wbrew utartym opiniom i modom, nie trze
ba wydawać fortuny na stanówkę ogiera
mi nZ pierwszych stron gazet" żeby 
osiągnąć w hodowli sukces. Wystarczy 
mieć wizję, mnóstwo pokory i cierpli
wości oraz szczyptę szczęścia. I wycią- 
9ać wnioski z doświadczeń „sąsiadów", 
-□baczymy więc szlachetne, przytła- 
C2ające żeńskością cztery córki ogiera 
-rnigrant Primawerę, Pustynną Różę, 
Chimerę i Emantinę, dwie córki Espar
to Huellę i Perrarę. Będą córki Ecaho, 
*Vara/a Poganina, Eldona. Wreszcie, 
zawsze poszukiwane córki ogiera Eks

tern, na czele ze znakomitą Cenozą od 
Celna po Alegro z Janowa Podlaskiego. 
Cenoza jest klaczą, na którą się cze
ka latami. Mówiąc o roli jaką Ekstern ode
grał w hodowli, nie tylko polskiej ale i mię
dzynarodowej, o kapitalnych, urodziwych 
córkach które pozostawił, nie sposób nie 
wspomnieć Cenozy. Podobno konie ide
alne nie istnieją ale patrząc na tę kaszta
nowatą klacz można mieć wątpliwości. 
Poprawna, ze świetnym ruchem, modelo
wą kłodą, z piękną, suchą głową i wypu
kłym, ogromnym okiem. Zdobywała ser
ca sędziów w chwili, w której wkraczała 
na plac czempionatowy:

• 2006 „Top Five" w klasie klaczek rocz
nych na Wiosennym Pokazie Młodzieży 
- Białka

• 2006 „Top Five" w klasie klaczek rocz
nych - Bełżyce

• 2006 „Top Five” w klasie klaczek rocz
nych na Polskim Pokazie Narodowym - 
Janów Podlaski

• 2006 Czempionka Jesiennego Pokazu 
Klaczy Młodszych - Janów Podlaski 
(PL)

• 2007 „Top Five" w klasie klaczek 2-3 
letnich na Wiosennym Pokazie Młodzie
ży - Białka

Yearling Champion Marę, 2013 
Polish National Junior Champion 
Marę, 2013 Class Top Five (Yearling 
fillies) at the All Nations Cup, 2013 
European Yearling Bronze Champi
on Mare, 2014 Junior Spring Show 
Silver Champion Mare.

Despite her young age, Piacol
la is an experienced show horse, 
surprising many with her maturity, 
calmness and familiarity in per
forming. Her beauty is absolutely 
timeless.

Yet the true nature of the 45th 
sale are the good, solid and co
herent pedigrees, the get of Polish 
sires, the peerless mares. Those 
that come to Janów will have 
a chance to see for themselves that 
you don’t need to spend a fortune 
for breedings to the most fash
ionable sires to achieve success. 
All you need is a vision, lots of hu
mility, patience and a bit of luck. 
And be wise enough to draw con
clusions from your “neighbors". 
Therefore we shall see four refined, 
extremely feminine daughters of 
Emigrant. Primawera out of Pre
miera by Piechur, Pustynna Róża 
out of Pustynna Tarcza by Pamir, 
Chimera out of Czereda by Pie
chur and Emantia out of Emetyna 
by Ekstern, two daughters of Es
parto: Huella out of Hulała by Pamir 
and Perrara out of Perra by Ararat. 
There will be daughters of Ecaho, 
Ararat, Poganin and Eldon. Final
ly, the always coveted daughters 
of Ekstern, led by the matchless 
Cenoza out of Celna by Alegro 
from Janów Podlaski. Cenoza is 
a mare worth waiting for. She is one 
of those that definitely bring glory 
to her sire Ekstern as one of his 
leading female get. They say that 
perfect horses do not exist, but 
looking at this chestnut mare one 
may start to have doubts. Cor
rect, with stellar movement, an 
ideal body and topline, a beauti
ful dry head and prominent large 
eye. She captured the hearts of 
the judges immediately upon en
tering the show arena: 2006 Class 
Top Five (Yearling Fillies) at the Jun-
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ior Spring Show, Bełżyce, Polish 
Nationals, 2006 Autumn Show Jun
ior Champion Mare, 2007 Class 
Top Five (TW0-Three Year Old Fil
lies) at the Junior Spring Show/, 
2010 Scandinavian Open Cham
pionships Senior Silver Champion 
Mare, 2010 Prague Inter Cup Sen
ior Bronze Champion Mare, 2010 
Autumn Show Senior Silver Cham
pion Mare, 2010 European Senior 
Top Five Mare, 2011 Class Top Five 
(4-6 Year Old Mares) at the Polish 
Nationals, the Autumn Show, 2013 
Class Top Five (7-10 Year Old 
Mares) at the Polish Nationals, the 
European Championships, 2013 
World Senior Top Ten Mare.

This incredible sales list is com
plemented with three private bred 
mares: the lovely Fortycja by 
Pegasus out of Florencja by Oset 
(bred by Andrzej Wojtowicz), the 
stylish Szanta by Ekstern out of 
Słonka by Wojsław (exhibited by 
Falborek Arabians) and the sweep
ing mover Lenka by Piaft out of 
Ludmila by Pesal, brought to Janów 
by Przemysław Sawicki.

And if someone doesn't choose 
a horse of their dreams by Sunday 
afternoon, he will have time to se
lect something on Monday from 
the Summer Sale offer, made up 
of 27 mares and four stallions. And 
despite the stereotypic and unjust 
opinions about it being a closeout 
sale”, the horses presented there 
are of the highest quality, as befits 
Polish horses.

Regardless of the outcome of 
the auction itself, it is worth visit
ing Janów Podlaski during these 
August days, if only to experience 
the magic of the place and atmo
sphere. To form your own opinions, 
gain experience and confidence, 
become bewitched or grimace at 
it all. Give praise or criticize, but to 
do so based on your own observa
tions. And finally to breathe in the 
fresh, Borderland air.

Whatever we experience during 
those several days, it will be our 
own, making it priceless. ■

SZANTA LOT14.

• 2010 Wiceczempionka pokazu Scandina
vian Open Championships Klaczy Star
szych - Blommeród, Szwecja

• 2010 Druga Wiceczempionka pokazu 
Prague Inter Cup Klaczy Starszych - 
Praga, Czechy

• 2010 Wiceczempionka Jesiennego Po
kazu Klaczy Starszych - Janów Podlaski

• 2010 „Top Five” Czempionatu Europy 
Klaczy Starszych - Moorsele, Belgia

• 2011 „Top Five” w klasie klaczy 4-6 let
nich na Polskim Pokazie Narodowym - 
Janów Podlaski

• 2011 „Top Five" w klasie klaczy 4-6 let
nich na Jesiennym Pokazie - Janów 
Podlaski

• 2013 „Top Five” w klasie klaczy 7-10 let
nich na Polskim Pokazie Narodowym - 
Janów Podlaski

• 2013 „Top Five” w klasie klaczy 7-9 let
nich na Czempionacie Europy - Wero
na, Włochy

• 2013 „Top Ten” Czempionatu Świata 
Klaczy Starszych - Salon Konia, Paryż, 
Francja.

Tę niezwykłą listę katalogową dopełnia
ją trzy klacze hodowli prywatnej: śliczna 
Fortycja po Pegasus od Florencja po Oset, 

hodowli Andrzeja Wojtowicza, stylowa 
Szanta po Ekstern od Słonka po Wojsław, 
wystawiana przez Stadninę Falborek Ara
bians i zamaszysta Lenka po Piaf od Lud
miła po Pesal, którą przywiezie Przemy
sław Sawicki.

A jeśli ktoś nie zdązy wybrać konia 
swoich marzeń w niedzielne popołudnie, 
będzie miał jeszcze okazję pobuszować 
w poniedziałek wśród oferty Letniej Au
kcji, którą tworzy 27 klaczy i cztery ogie
ry. I wbrew stereotypowym opiniom, o jej 
wyprzedażowym charakterze, jakość pre
zentowanych na niej koni jest najwyższej 
próby.

Zupełnie niezależnie od wyniku samej 
Aukcji, do Janowa Podlaskiego w te sierp
niowy dni warto przyjechać, choćby po to 
żeby empirycznie doświadczyć magii miej
sca i sytuacji. Wyrobić sobie własne zda
nie, nabrać doświadczenia i pewności sie
bie, ulec, na własny rachunek, zachwytom 
lub skrzywić twarz w niesmaku. Pochwalić 
lub skrytykować ale zawsze wyrobić so
bie własne zdanie. Wreszcie pooddychać 
świeżym, nadbużańskim powietrzem.

Czegokolwiek doświadczymy podczas 
tych kilku dni, będzie nasze, a więc cen
ne. ■

64



LIST OF HORSES (bycatalogue'order) -
PRIDE OF POLAND AND SUMMER SALE, 17-18.CK .2014

LISTA KONI----------------------- •---------------
(wg numerów katalogowych)

PRIDE OF POLAND I AUKCJA LETNIA, 17-18.08.2014

KLACZE czystej krwi arabskiej/
LOT KOŃ/NAME MAŚĆ/COLOUR ROCZNIK/YEAR OJCIEC/SIRE MATKA/DAM WLAŚCICIEL/OWNER

1 Norma siwalgrey 2004 Nina SK Michałów

2 Perfirka siwalgrey 2003 Gazal Al Shaaab Perforacja SO Białka

3 Alabama siwalgrey 2006 Gazal Al Shaaab Altona SK Janów Podlaski

4 Piacolla c.gn./d. bay 2012 Enzo Polonica SK Michałów

5 Papusza siwalgrey 2003 Ararat Parafa SK Janów Podlaski

6 Wieża Marc a c.gn./d. bay 2009 QR Mąrę Wieża Marzeń SK Michałów

7 Cenoza kaszt./chest. 2005 Ekstern Celna SK Janów Podlaski

8 Pustynna Róża siwalgrey 1999 Emigrant Pustynna Tarcza SK Michałów

9 Piera kaszt./chest. 2012 Eden C Pelota SK Janów Podlaski

10 Emantia kaszt./chest. 2009 Emigrant Emetyna SK Michałów

11 Fortycja siwa/grey 2009 Pegasus Florencja Andrzej Wojtowicz

12 Czarnota gn./bay 2003 Gazal Al Shagab Czartawa SK Janów Podlaski

13 Primawera siwa/grey 2000 Emigrant Premier? SK Michałów

14 Szanta siwa/grey 2003 Ekstern Słonka Falborek Arabians

15 Europia siwa/grey 2006 Pesal Eutona SK Janów Podlaski

16 Huella siwa/grey 2011 EsDarto Hulała SO Białka

17 Piękna Pani siwa/grey 2003 Ekstern Pasja SK Michałów

18 Alhambra siwa/grey 2002 Ecaho Albigowa SK Janów Podlaski

19 Chimera gn./bay 1998 Emigrant Czereda SK Michałów

20 Lenka siwa/grey 2004 Piatt Ludmiła Przemysław Sawicki

21 Hestia siwa/grey 2009 Poganin Hekla SK Janów Podlaski

22 Zigana siwa/grey 2004 Gazal Al Shaaab Zmów? SK Michałów

23 Zadora gn./bay 2011 Ekstern Zariba SK Janów Podlaski

24 Perrara siwa/grey 2010 Esparto Perra SO Białka

25 Windawa gn./bay 2004 Gąząl Al Shagab Wilnianka SK Michałów

26 Piraneza siwa/grey 2007 Ecaho Pilar SK Janów Podlaski

27 Dębowa Polana siwa/grey 2005 Eldon Dębowa Góra SK Michałów

28 Elima gn./bay 2000 Eukaliptus Elfina SK Janów Podlaski
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KLACZE - aukcja letnia/maw summer sale

LOT KOŃ/NAME MAŚĆ/COLOUR ROCZNIK/YEAR OJCIEC/SIRE MATKA/DAM WŁAŚCICIEL/OWNER

S/1 Zinaria siwa/grey 2013 Shanghai E.A. Zeksterna Czepie Arabians

S/2 Herminja siwa/grey 2011 Esparto Herca SO Białka

S/3 Bajana siwalgrey 2010 Bajgora Zeksterna SK Janów Podlaski

S/4 Celma kaszt. Ichest. 2010 Esparto Celina SO Białka

S/5 Bint Mama siwa/grey 2010 Maraii Bint Moleta Falborek Arabians

S/6 Piktawia kaszt./chest. 2010 Ararat Papaya SK Janów Podlaski

S/7 Eora gn./bay 2009 Ganges Eola SK Janów Podlaski

S/8 Czartana gn./bay 2009 Ganges Czarta w a SK Janów Podlaski

S/9 Eskarina siwalgrey 2008 El Nabila B Esmirna SK Michałów

S/10 Cyrwila siwa/grey 2008 Eurvkles Cvrolka SO Białka

S/11 Erie gn./bay 2007 Al Maraam Eryka SK Michałów

S/12 Emberiza siwa/grey 2007 Al Maraam Emoirvka SK Michałów

S/13 Moja Miła siwa/grey 2007 Złocień Malowana Lala Krzysztof Falba

S/14 Ellua c.gn./dark bay 2007 Al Maraam Ellanda SK Michałów

S/15 Emfonia siwa/grey 2007 Galba Ernera SK Michałów

S/16 Sotika gn./bay 2006 WH Justice Słonka Falborek Arabians

S/17 Elfera kaszt./chest. 2006 Psytadęl E.A. Eiffla Lech Błaszczyk

S/18 Entorja gn./bay 2006 Entuza Wojciech Parczewski

S/19 Elfuria kaszt./chest. 2006 HS Etiquette El Fatha SK Janów Podlaski

S/20 Lanckorona kaszt./chest. 2006 Poganin Luanda SK Michałów

S/21 Gemellia siwa/grey 2005 Piber Georgia Falborek Arabians

S/22 Espa siwa/grey 2004 Kulig Esoadrilla SK Michałów

S/23 Bordiura gn./bay 2003 GszaLALShaoab Bogini SK Janów Podlaski

S/24 Dormeza siwa/grey 2003 Ekstern Dobrzyca Małgorzata & Józef Pietrzak

S/25 Ewitacja kaszt./chest. 2002 Ganges Ewunia Jan Głowacki

S/26 Missouri gn./bay 2002 Wachlarz Mina Paweł Redestowicz

S/27 Drzewica gn./bay 2000 Ganges Dziecielina SK Michałów

OGIERY - aukcja letnia/'sia/iions summer sale

LOT KOŃ/NAME MAŚĆ/COLOUR ROCZNIK/YEAR OJCIEC/SIRE MATKA/DAM WLAŚCICIEL/OWNER

S/28 Etnodrons Psyche gn./bay 2003 Padrons Psvche Etnografia Paweł Redestowicz

S/29 Equifor siwa/grey 2003 Qąząl Al Shągąb Etnografia SK Janów Podlaski

S/30 Pegasus siwa/grey 2003 Gazai Al Shaoab Pepesza SK Janów Podlaski

S/31 Gaspar siwa/grey 1998 Emigrant Gaskonia SK Michałów
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LORD EL SHAWAN 2013 

(FA EL Shawan (US) - Lady Serenada/Ekstern)

Brązowy Medal / Bronze Medal - Wiosenny Młodzieżowy Pokaz / Spring Junior Show - Białka

Srebrny Medal / Silver Medal - Arabia - Polska Festival - Buksza

Hodowca i właściciel/ Breeder and owner: Małgorzata & Józef Pietrzak, teł./ phone +48 500 216816
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POLISH NATIONAL ntm
TRADITION AND HISTORICAL AWARENESS IN PRACTICE I Part I (the 15th-18th century)

Wawrzyniec Fredro wjeżdża w poselstwie do Stamhi
- Juliusz Kossak 1883, (Muzeum Narodowe w Warszawie), 

Wawrzyniec Fredro a Polish envoyee entering Istambuł 
- Juljusz Kossak 1883, (National Museum in Warsaw)

strój narodowy
TRADYCJA I ŚWIADOMOŚĆ HISTORYCZNA W PRAKTYCE ■ Część I (Wiek XV-XVIII)
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Antoni Stanislaw Szczuka, ok.1750, malarz polski - fot. nr /i/
Antoni Stanislaw Szczuka, ok. 1750, Polish painter

Stefan Czarniecki - fot. nr '2/
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Władysław IV jako królewicz w stroju polskim 
r Claesz Soutman, ok. 1642, (zbiory wilanowskie) - fot. nr ¡3/ 

Władysław IV as a royal heir in Polish national dress
- Pieter Claesz Soutman. ok. 1642 (Wilanów Palace collection) 

iPacław Piotr Rzewuski, ok. 1773, malarz polski - fot. nr ¡4/
Wacław Piotr Rzewuski, ok. 1771, Polish painter
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Janusz Radziwiłł, malarz gdański, po roku 
(zbiory wilanowskie) - fot. nr

Janusz Radziwiłł painter from Gdańsk, after 1655, (Wilanów Palace collection) 
Stefan Batory, malarz polski, koniec XVI w. 

(zbiory wilanowskie) -fot. nr /t>/ 
King Stefan Batory, Polish painter, end of XV] th century, (Wilanów Palace collection)
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Buława hetmańska Rzewuskich,
Persja ok. poi. XVII w., (zbiory na Wawelu) - fot. nr/y/ 

Marshal mace of Rzewuskis, Persia, middle of XVII th century, (the Wawel Caste! collection)
Buława hetmana Michała Wiśniowieckiego,

n.,ieka. a ńb ormiański, XVII w. (zbiory Czartoryskich, Kraków) -fot. nr /8/
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Mace of Field Marshal Michal Wisniowiecki, 
Poland, Armenian work XVII th century, (Czartoryskis collection, Cracow)
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Karabela, Polska I połowa XVIII w. - fot. rtr /g/
Karabela, Polish sword, Poland, ist half of XVIII century

Stanisław Tęczyński - T. Dolabella - fot. nr /.o/

Barok XVII /XVIII wiek
- Czas czerwonych koniuszy 

i złotych pasów
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itsąd koński typu tureckiego, Polska XVII w. - fot. nr /ii/
Harness of Turkish style, Poland XVII century
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Siodło i rząd konia, Polska XVII w. - fot. nr /12/
Saddle and harness of the horse, Poland, XVII century

Jeźdźcy w słojach polskich - Jan Matejko - fot. nr /13/
The riders in Polish costumes - Jan Matejko

Stanisław Krasiński - Daniel Schultz, 
ok. 1653, (zbiory wilanowskie) - fot. nr /14/

Stanislaw Krasiński - Daniel Schulz, ok. 1653, (Wilanów Palace collection)
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c "S zum, stukot, odgłosy składania 
stoisk, pakowanie rzeczy, ludzie 

„ pośpiesznie drepczący w tę i z po- 
lwrotem. Niespokojne rżenie koni- 

wszyscy już wfodzą czas wracać 
do domu. Nadchodzący wieczór pierwszego 
grudnia oznajmia zakończenie 34. Czempio- 
natu Świata Koni Arabskich w Paryżu. Cały 
„arabski świat” może już odpocząć, wszystko 
wiadomo, nagrody rozdane, konie udekoro
wane. czerwone dywany pora zwinąć. Boksy 
pustoszeją jeden po drugim, jeszcze niedaw
no tętniąca życiem pięknie udekorowana hala
zamienia się w smutny szary budynek. Ostat
nia arabska piękność wsiada do samochodu. 
Drzwi się zamykają. Europejski sezon poka
zowy właśnie się zakończył.

Czy ło oznacza koniec emocji i rywalizacji?! 
Kon ec pracy i przygotowań? Koniec podró
żowania w końskim towarzystwie? Nie, po 
prostu trzeba spojrzeć w innym kierunku. Gdy w jednym miejscu coś się kończy to w drugim 

właśnie się zaczyna.
Zjednoczone Emiraty Arabskie stają się go

spodarzem jednych z największych i najbar
dziej obleganych pokazów koni arabskich na 
świecie. Tak jak Europa ma swoje trzy najważ
niejsze pokazy w roku, a mianowicie, Puchar 
Narodów, Czempionat Europy i Czempionat 
Świata, tak i UAE maja swoją trój-koronę Abu 
Dhabi International Arabian Horse Champion
ship, Sharjah International Arabian Horse Fe
stival i jako wisienka na torcie Dubai Interna
tional Arabian Horse Championship.

Fenomen tych pokazów nie polega tylko 
na wysokiej jakości prezentowanych koni ale 
przede wszystkim na liczbie zgłoszeń, a co za 
tym idzie, na różnorodności jaka w ciągu tych 
kilku dni zostanie zaprezentowana na ringu. 
Tylko tu, wśród najsławniejszych i najbardziej 
rozpoznawalnych koni na świecie, między in
nymi takich jak: Emandoria, Badawieh AA (IL), 
Eagleridge Passionata (AU), Al Lahab (IL), Ma
rquis CAHR (CA) czy Abha Qatar (ES) spotka
my konie, które wcześniej jeszcze nigdy nie 
postawiły kopyta na ringu pokazowym i nie 
mówię tylko i wyłącznie o młodzieży.

Tu najwyższa półka hodowlana przepla
tana jest ze średnią jakością. Obserwuje się 
duże zróżnicowanie, często w tej samej kla
sie występują konie zasługujące na 20 pkt. za 

* typ i konie ledwo „łapiące” się na 17. Dla po- 
w/^ątkujących hodowców jest to ważna lekcja 

ypdyz wystawiając swoje konie i konkurując

B
uzzing, rattling, packing 
things, disassembling

stands, people rushing to 
and f^r^... Even the hors
es, whinnying anxiously, 

knew, that coming was the time of go
ing home. On Dec. 1a the 34* Arabian 
Horse World Championship in Paris 
was over. It seemed, that the whole 
“Arabian world” could have a rest, as 
everything was already known, the 
prizes given, the horses got their rib
bons and the staff could roll red car
pets. Stalls emptied one after another 
and the richly ornamented hall, not long 
ago vibrant with life, turned into a grim, 
grey building. The last Arabian beauty 
got into a trailer, the door closed and the 
European show season has just came 
to the end.

Was that really the end of emotions 
and competitions, of training work and 
journeys in an equine company? Noth
ing of that kind! One just had to look in 
another direction. One event ended, 
whereas the other began.

The United Arab Emirates became 
a host of one of the most renowned 
and frequently visited Arabian horse 
show in the World. As well Europe has 
its Triple Crown - Nations' Cup, Euro
pean Championship and World Cham
pionship - as the UAE have their own 
one: Abu Dhabi International Arabian 
Horse Championship, Sharjah Interna
tional Arabian Horse Festival and the 
crowning of everything - Dubai Interna
tional Arabian Horse Championship.

Those shows distinguish themselves 
not only with the quality of entries, but 
- above all - their number and result
ing from it diversity of classes. It may 
happen only here, that apart from such 
celebrities, as Emandoria, Badawieh AA 
(IL), Eagleridge Passionata (AU), A La
hab (IL), Marquis CAHR (CA) or Abha 
Qatar (ES), we can meet horses, who 
never appeared in the show-nng be
fore and it not always concerns youth. 
In the same class often appear horses 
evaluated for “20” for type and hardly 
rea^hing 17 for tine same frail. ft can 
be instructive for novice breeders, be-
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Emandoria
- multiczempionka pokazów 

międzynarodowych -fot. nr /i/ 
international multi-champion mare 

-/ot./photo Wiesław Pawlowski

cause competing with the best ones 
they can compare with them, try to ob
tain their level and set a breeding goal 
for themselves. Those series of shows 
fulfill many educational purposes, but 
are hard to judge, the more, that the 
event usually takes place under the hot, 
scorching sun.

Especially fascinating is a possibil
ity to observe the breeding progress. 
This way we can realize, how much 
we still have to do and how difficult 
is breeding of Arabian horses. The 
competition at Abu Dhabi is addition
ally reinforced by money prizes and 
that should be the reason, apart from 
pride, prestige and satisfaction, for 431 
entries - a number incomparable with

Europe. For the Sharjah Show entered 
were 275 horses, whereas for Dubai 
- 291. The UAE Triple Crown, apart 
from gaining one of the most prestig
ious titles, also brings a big money, 
that's why entered are horses from all 
around the World. Unfortunately, the 
majority of them starts in colors of the 
Sheikhs' stables. Medals would go to 
the best ones, but attractive is already 
obtaining the Tofp-7-of-the-class title 
and winning 20 000 EUR, at least for 
the beginning. We must remember, 
that Arab countries have a specific 
economy, based on petrol-dollars. 
Nevertheless, maintaining of show 
horses is expensive everywhere, es
pecially in the desert climate.

z najlepszymi, mają okazję zobaczenia świa
towej czołówki, uświadomienia sobie do cze
go dąży światowa hodowla, w którym miejscu 
oni sami obecnie się znajdują i w jakim kie
runku powinni zmierzać. Myślę, że pod wzglę
dem edukacji hodowlanej są to jedne z naj
ciekawszych pokazów na świecie. Na pewno 
są to bardzo ciężkie pokazy do sędziowania, 
tak duża i zróżnicowana ilość koni przyprawia 
o zawrót głowy zwykłego widza, a co mają 
powiedzieć sędziowie, którzy, w ostrym, pie
kącym słońcu, spędzają na placu cały dzień

Fascynujące w tych pokazach jest to, że 
możemy obserwować postęp hodowlany, wi
dzimy na własne oczy jak wiele jeszcze przed 
nami, jak trudną jest hodowla konia arabskie
go i jak wiele ma obliczy.

Pokaz w Abu Dhabi rozpoczyna prawdziwą 
rywalizację. Tu do prestiżu, dumy i chwały do
chodzi jeszcze walka o wysokie nagrody pie-
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niężne W rezultacie na dobry początek widzi
my katalog, w którym umieszczone jest 431 
¡mion, niespotykana liczba koni jeżeli chodzi 
o Europę, Sharjah - 275 zgłoszeń, Dubai - 
291. Trójkorona Zjednoczonych Emiratów 
Arabskich poza zdobyciem jednych z najbar
dziej prestiżowych tytułów, daje możliwość 
zarobienia ogromnych pieniędzy, nic więc 
dziwnego, że możemy tu spotkać konie nie
mal z każdego zakątka świata, szkoda tylko, 
że większość tych koni startuje w barwach 
stajni należących do Szejków. Wiadomo, że 
laury zdobędą tylko te najlepsze, ale kusząca 
jest propozycja zdobycia tytułu Top 7 w klasie 
i wygranie 20 tys. Euro, a to dopiero począ
tek. Oczywiście wiadomo, że kraje arabskie, 
„petrodolarem" płynące, mają inną wartość 
pieniądza niż cała reszta świata ale bez wzglę
du na to utrzymanie koni pokazowych zawsze 
jest tak samo drogie, a może w klimacie pu
stynnym jeszcze droższe.

Oto moje wrażenia z pokazu w Abu Dhabi, 
w którym miałam okazję uczestniczyć. Pod 
względem organizacyjnym wszystko dopię
te jest na ostatni guzik, mogłoby się wyda
wać. że przy tak dużej liczbie uczestników 
będzie dużo wpadek i niedociągnięć ale nie, 
tu wszystko gra jak w szwajcarskim zegarku. 
W stajniach doskonale słychać nadchodzą
ce zapowiedzi kolejnych klas co pozwala na 
płynne prowadzenie pokazu i niweluje opóź
nienia spowodowane brakiem koni na ringu 
przygotowawczym. Oczywiście zdarzają się 
lekkie opóźnienia ale jest to spowodowane, 
zazwyczaj, trudnością oceny tak dużej ilości 
koni, a nie długim oczekiwaniem na nadcho
dzące konie. Rozprężalnia, jak na pokazy 
arabskie jest duża i komfortowa, pozwala na 
to aby ze zdenerwowanymi końmi odejść na 
bok i nie powodować niepotrzebnego zamie
szania. Jest to wbrew pozorom bardzo istotne 
aby wszystkie konie miały zapewniony swój 
kawałek przestrzeni i czuły się w nim w mia
rę bezpiecznie bo przecież już za chwilę bę
dą musiały dać z siebie 120% - właśnie te
go od nich oczekujemy.

Plac przygotowawczy pęka w szwach, 
pierwsza klasa gotowa do rozpoczęcia po
kazu. Jeszcze chwila, wszyscy się rozgląda
ją, na placu pojawiają się sędziowie. Ringma- 
ster podnosi rękę, oznajmia że jury jest go
towe, rozbrzmiewają pierwsze takty muzyki. 
Zaczynamy show, pierwsza klaczka wcho
dzi na ring...

Sekcję A klaczek rocznych wygrywa kasz
tanowata, bardzo harmonijna i niezwykle 
ujmująca Ą Sayeda (DE) (Verva/dee (US) -

I' d like to write down some of my im
pressions from Abu Dhabi Show, in what 
I had the honor to take part. Everything 
there was perfectly organized, despite 
the great number of participants. The an
nouncements of separate classes were 
clearly audible, what helped in avoiding 
delays caused by late delivering horses 
to the collecting nng. Some short delays 
happened because of great numbers 
of judged horses, but the collecting 
ring was spacious enough to provide 
comfort for each horse. The nervous 
ones could be taken aside, in order to 
avoid disturbing other horses. All horses 
should have enough spaoe to feel safe 
and able to give 120% from themselves, 
because we expected it from them.

Sweet Caroline LL(US)) hod. / wt. - Ajman 
Stud, uzyskując końcową notę 91,88 pkt. 
i w rezultacie zdobywając brązowy medal. 
Po złoto w czempionacie klaczek rocznych 
sięgnęła bezkonkurencyjna Aj Sawari (AE) 
(Marwan Al Shaqab (QA) - Siberia SA (BR)) 
hod./wł. Ajman Stud. Ta niezwykle delikatna, 
żeńska klaczka obdarzona niesamowicie dłu
gą, łabędzią szyją i przepięknym okiem poka
zała, ze pomimo dość niskiej oceny w klasie 
(91,38) jest w stanie pobić konkurentki w wal
ce o najwyższe laury, srebro zdobyła Bdour Al 
Nasser (QA) (Marwan Al Shaqab (QA) - Aliah 
Al Nasser(QA)) hod./wł. Al Nasser Stud, ten 
sam laur wywalczyła na pokazie w Sharjah. 
Wszystkie trzy klaczki zwyciężyły w klasach 
i jak przystało na zwyciężczynie każda z nich 
sięgnęła po medal. Nie tylko Abu Dhabi ule
gło urodzie tej trójki. Przepiękna i bardzo po
prawna Aj Sawari powtórnie zdobyła złoto 
w Dubaju, Aj Sayeda srebro, a w Sharjah się
gnęła po złoto.

W klaczkach 2-3 letnich niewątpliwą gwiaz
dą okazała się bardzo typowa, obdarzona 
ogromną charyzmą, siwa D Shahla (AE) (Ma- 
rajj (US) - FTShaella (BR)) hod./wł. Dubai Ara
bian Horse Stud. Idąc w ślady swej matki nie 
dała szans, zarówno w Abu Dhabi jak i w Du
baju, swoim konkurentkom sięgając po złoto 
i nie zostawiając żadnych wątpliwości, że to 
właśnie ona jest tą najpiękniejszą w swoim 
przedziale wiekowym. Zaskoczeniem było 
gdy Młodzieżowa Czempionka Świata z 2012 
roku Ghanadir Al Zobair (AE) (MCA Magnum 
Gold (US) - Thoraya Al Zobair (AE)) hod.wł. 
Al Zobair Stud w Abu Dhabi zdobyła tylko

The collecting ring was crowded, 
when the judges appeared in the arena 
and the nngmaster, by lifting his hand, 
announced the beginning of the first 
class. The music resounded and the 
first filly came in...

The Class A of yearling fillies was 
won by Aj Sayeda (DE) (Verwaldee (US)
- Sweet Caroline (LL (US)), a harmo
nious and endearing chestnut, bred/ 
owned by A/man Stud, getting the final 
score of 91,88 points, what brought her 
Bronze Medal. In the yearling fillies' 
class Gold was granted to unrivalled A/ 
Sawari (AE) (Marwan Al Shaqab (QA) - 
Sibena SA (BR)), bred/owned by Ajman 
Stud, a refined, feminine filly with an 
enormously long, swan-fike neck and 
beautiful eye. She proved, that despite 
a relatively low point score in her class 
(91,38), she was able to defeat her ri
vals in a struggle for the highest hon
ors. The Silver went to Bdour Al Nasser 
(QA) (Marwan Al Shaqab (QA) - Aliah 
Al Nasser (QA)), bred and owned by 
Al Nasser Stud. This filly won a similar 
trophy at Sharjah. All those three fillies 
won their classes and got medals. The 
beauty of those three conquered not 
only Abu Dhabi. Beautiful and correct 
Aj Sawari won another Gold in Dubai, 
where Aj Sayeda got Silver, being grant
ed Gold at Sharjah.

Among 2 and 3-y.o. fillies an un
doubted star proved the grey, typey and 
charismatic D Shahla (AE) (Marajj (US) 
-FTShaella (BR)), bred and owned by 
Dubai Arabian Horse Stud. Following 
her dam, she gave no chance to her 
rivals either at Abu Dhabi, or at Dubai. 
She reached Gold and fully deserved it, 
as the most beautiful in her age group. 
On the other hand, the Junior World 
Champion Mare from 2012, Ghanadir 
Al Zobair (AE) (MCA Magnum Gold (US)
- Thoraya Al Zobair (AE)), disappointed 
her fans, winning only the Bronze. She 
remained eye-catching, but changed 
disadvantageous^ with the flow of time. 
She looked heavily in the stand-up, her 
profile, topline and legs deteriorated.

In all major shows senior mares 
arouse the highest emotions. The great
est stars attracted everybody s atten
tion. The majority of contenders were 
of so high quality, that in order to enter
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the Top Five no less than 91 points were 
required. In the Senior Championships, 
similarly as in yearlings, all three med
al winners were elected from the first 
row Each of them deserved the Gold, 
but the Gold Medal was only one, so it 
was granted to the feminine, charmful 
Badawieh AA (IL) (Laheeb (IL) - Bahiha 
(IL)), bred by Ariela Arabians, owned by 
Ajman Stud. In Dubai only the unbeaten, 
Michalow-bred Emandoria was able to 
defeat her. The Silver in Abu Dhabi was 
given to Salwa Al Zobair (AE) (Marajj 
(US) - Esklawa (PL)), bred and owned 
by Al Zobair Stud, who bewitched the 
judges with her unusual appearance 
and charisma. This mare, both typey 
and correct, at first won her class with 
an impressive point score 93,5, then, 
with pride and self-confidence, received 
the Silver Medal, hung on her swan-tike 
neck. With the same point score ob
tained in her class, the Bronze gets Te
hama Ballalina (ZW) (Tehama NA Sidaqa 
(ZW) - JJ Shai Majestic Queen (ZA)), 
bred by Linda Ferguson, owned by the 
Al Zobair Stud. In Sharjah, however, she 
proved, that everything could be im
proved, because she got Silver there.

After the female part, the time of real 
men came.

In yearling colts the Gold went to D 
Khattaf (AE) (Royal Colours (US) - D 
Jowan (US)), bred and owned by Du
bai Arabian Stud. This chestnut colt was 
neither frightened, nor distressed and 
got the impressive total score of 93,13, 
including 20 for movement. He surely 
deserved as well this score, as the Gold 
Medal, the more that he confirmed his 
value also in Dubai. He got 92,2 and the 
Silver there, whereas the Gold was giv
en to a lower evaluated (91,1) colt Loay 
Al Khalediah Althani (SA) (El Palacio VO 
(US) - Layla (BR)), bred/owned by HRH 
Prince Khaled Bin Sultan Bin Abdulaziz, 
Al Khaledia, granted with the Gold also 
in Sharjah. In Abu Dhabi the Silver went 
to A/ Marzan (AE) (AJ Portofino (TR - 
Hed AB Maria (AR)), bred and owned 
by Ajman Stud, enchanting with type 
and appearance. The Bronze was giv
en to the bay Bader AM (BE) (Van Gogh 
AM (US) - Abha Palma (ES)), bred/ 
owned by Al Mohamadia Arabian Horse 
Stud, endowed with a nice, short head

and - contrary to his sire - a strong, 
welkcoupled body.

It could be easily foreseen, that no
body would be surprised by the Jun
ior Stallion Championship results. The 
Gold went to 3-y.o. FA EL Rasheem 
(US) (FA El Shawan (US) - Virtuosa MLR 
(US)), bred by Marlene Ann Rieder, 
owned by Dubai Arabian Horse Stud. 
He easily proved his advantage over 
the rivals, getting 2x20 for type and 2x20 
for head and neck. He achieved it again 
in Dubai, whereas the Silver was grant
ed to the elegant, multi-awarded colt 
Antaris OS (DE) - RFI Farid (BR) - Jus- 
tina (DE)), bred by Gestuet Oesterhof, 
owned by Ajman Stud. In December 
2013 he won the Gold Medal in Paris,

brąz, niestety czas działa chyba na jej nieko
rzyść; nadal przyciąga oko, natomiast stojąc 
w czempionacie wyglądała dość ciężko, profil 
głowy wyraźnie się zmienił i kłoda oraz nogi 
pozostawiają wiele do życzenia.

Tak jak to zazwyczaj bywa, na wszystkich 
większych pokazach, emocje sięgają zenitu 
gdy na ring wkraczają klacze. Tu nie ma miej
sca na gdybanie, zaczyna się prawdziwa re
wia. Nikt już nie patrzy obojętnie w przestrzeń, 
każdy wie, że to właśnie tu wychodzą gwiazdy 
największego formatu. Klasy mocno obsadzo
ne, w większości aby „załapać się" do pierw
szej piątki trzeba mieć nie mniej niz 91 punk
tów. Sytuacja w czempionacie podobna jak 
w klaczkach rocznych, wszystkie trzy meda
listki są z pierwszego rzędu, każda z nich mo
głaby być złota, każda z nich na to zasługu
je. Niestety złoto jest tyko jedno i tym razem 
trafia do niezwykle żeńskiej, urokliwej wręcz 
magicznej Badawieh AA (IL) (Laheeb (IL) - 
Bahiha (IL)) hod.Ariela Arabians/wł. Ajman 
Stud, która w Dubaju ulega tylko i wyłącznie 
michałowskiej Emandorii, która w obecnej 
chwili jest nie do pobicia! Srebro w Abu Dha
bi zdobywa Salwa Al Zobair (AE) (Marajj (US)- 
Esklawa (PL)) hod./wł. Al Zobair Stud, urzeka
jąca sędziów prezencją i niezwykłą charyzmą, 
widać że jest to jej „5 minut’’. Ta niezwykle 
typowa i zarazem poprawna klacz najpierw 
wygrywa klasę z wysoką punktacją 93,5 pkt, 
a potem z dumą i pewnością siebie pozwa
la zawiesić na swej przepięknej łabędziej szyi 
srebrny medal. Z tą samą punktacją w klasie, 
brąz otrzymuje Tehama Ballalina (ZW) (Teha
ma NA Sidaqa (ZW) - JJ Shai Majestic Queen 

(ZA)) hod.Linda Ferguson/wl. Al Zobair Stud, 
która w Sharjah udowadnia, ze zawsze może 
być lepiej i zdobywa srebro.

Po żeńskiej części przychodzi czas na 
prawdziwych mężczyzn.

Złoto rocznych ogierków trafia do D Khat
taf (AE) (Royal Colours (US) - D Jowan US)) 
hod./wł. Dubai Arabian Stud. Ten kasztano
waty ogierek udowadnia wszystkim, że trema 
i stres mu nie straszne, uzyskując rewelacyi- 
ną notę 93,13 pkt. w tym 20 za ruch, ocenę 
jak najbardziej zasłużoną i kończy ze złotym 
medalem. Swoją wartość potwierdza także 
w Dubaju. Z notą 92,2 pkt. ostatecznie zdo
bywa srebro, „odstępując" złoto niżej ocenio
nemu (91,1 pkt.) Loay Al Khalediah Al Thani 
(SA) (El Palacio VO (US) - Llayla (BR)hod./ 
wł. Al Khalediah, który złoto zdobył także 
w Sharjah. Srebro Abu Dhabi przypada AJ 
Marzan (AE) (AJ Portofino (TT) - Hed AB Ma
ria (AR)) hod/wł. Ajman Stud, który urzeka ty
pem i prezencją. Brąz trafia do gniadego Ba
der AM (BE) (Van Gogh AM (USJ - Abha Pal
ma (ES)) hod./wł. Al Mohamadia Arabian Hor
se Stud, prezentującego bardzo przyjemną, 
krótką głowę oraz, w przeciwieństwie do ojca, 
mocną kłodę.

Czempionat młodzieżowych ogierków niko
go nie zaskoczył wystarczyło spojrzeć w ka
talog i już było wiadomo, że złoto powędruje 
do trzy letniego ogiera FA EL Rasheem (US) 
(FA El Shawan (US) - Virtuosa MLR (US)) hod. 
Marlene Ann Rieder/wł. Dubai Arabian Horse 
Stud. Zdobywając 2x20 za typ i 2x20 w głowię 
i szyję udowodnił swoją przewagę nad rywa
lami. Po raz drugi dokonał on tego w Dubaju. 
Srebro przyznano utytułowanemu i bardzo 
eleganckiemu og. Antaris OS (DE) (RFI Farid 
(BR) - Justina (DE)) hod. Gestut Osterhof/wł. 
Ajman Stud, który w grudniu 2013r. został zło
tym medalistą Czempionatu Świata w Paryżu 
i tu pokazuje, że w przyszłości jeszcze nie raz 
o nim usłyszymy. Brąz przypadł siwemu E.S. 
Harir (AE) (AJ Dinar (AE) - TF Magnums Magic 
(US)) hod./wł. Alsaqran Arabian Horse Stud, 
który uległ w klasie złotemu medaliście.

Po młodzieży przyszedł czas na klasy star
szych ogierów, którym zawsze towarzyszą 
ogromne emocje. Tym razem atmosfera, aż 
wrzała ponieważ wszyscy słyszeli pogłoski, 
że na ring powróci „stary wyjadacz" AL Lahab 
(IL) (Laheeb (IL) - The Vision HG (US)) hod. 
ArielaArabians/wł. Ajman Stud (wdzierżawie) 
i muszę powiedzieć, że nie zawiódł. Abu Dha
bi należało tylko i wyłącznie do niego, niestety 
w Dubaju zdobył jedynie brąz ustępując srebro 
og. Abha Qatar (ES) (Marwan Al Shaqab (QA)
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Abha Qatar
- multiczempion pokazów 
międzynarodowych-fot. nr/2/ Ź
international multi-champion stallion '-r
-fot./photo Wiesław Pawłowski L*-1
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- ZT Ludjkalba (AR)) hod. Yeguada Ses Pla
nes / wł. Al Mohamadia Stud, a złoto og. Mar
quis CAHR (CA) (Marwan Al Shaqab (QA) - 
Rohara Magnifica (US)) hod. R. Graham & 
Sandra C. Powell/wł. Al Khalediah. Oba te 
ogiery zdobyły takie same medale w Sharjah.

Tak oto sezon pokazowy w Zjednoczonych 
Emiratach Arabskich zbliżył się ku końcowi 
i tak samo jak w Paryżu, przepięknie udeko
rowana, tętniąca życiem hala w Dubaju zo
stała rozebrana. Pozostała tylko szara, ciem
na budowla. Konie powróciły do domu aby 
cieszyć się chwilą odpoczynku i odpocząć 
przed nadchodzącym przyszłym sezonem. 
Mam nadzieję, że wiele gwiazd ze Zjednoczo
nych Emiratów zobaczymy na placach poka
zowych Europy, przywitamy je ciepłym wio
sennym powietrzem, bo to przecież właśnie 
wiosna zwiastuje rozpoczęcie europejskiego 
sezonu pokazowego... ■

so we probably would hear more about 
him. The Bronze was granted to the 
grey E.S.Harir (AE) (Al Dinar (AE) - TF 
Magnums Magic (US)), bred/owned by 
Alsaqran Arabian Horse Stud, defeated 
in his class by the Gold Medal winner.

The Senior Stallion class were, as 
usual, accompanied by great emo
tions. For that time fuel to the atmo
sphere was added by the news about 
the come-back of the arena veteran Al 
Lahab (IL) (Laheeb (IL) - The Vision HG 
(US)), bred by Ariela Arabians, owned 
(on lease) by Ajman Stud. The rumor 
was confirmed and the stallion didn't 
disappoint his fans, conquering Abu 
Dhabi. Unfortunately in Dubai he won 
only the Bronze, whereas the Silver 

went to Abha Qatar (ES) (Marwan Al 
Shaqab (QA) - ZT Ludjkalba (AR)), bred 
by Yequada Ses Planes, owned by Al 
Mohamadia Stud. The Gold was given 
to Marquis CAHR (CA) - (Marwan Al 
Shaqab (QA) - Rohara Magnifica (US)), 
bred by R. Graham& Sandra C. Powell, 
owned by Al Khalediah. Both mentio
ned stallions got similar medals also in 
Sharjah.

This way the show season in UAE 
came to its end. Just as in Pans, the 
brightly ornamented hall, vibrant with 
life, turned into a grim, grey building. 
Horses left home to take a rest before 
the next season. I hope to enjoy many 
stars from the Emirates in warm, spring 
air of the European show season... ■
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Zdjęcia/photos: z archiwum Gudrun Waiditschka 
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()n/v the GREAT WILL lire on

PRZETRWAŁY TYLKO
najlepsze

Emir Tag-el-Faher Abd-el-Nischaane
(Wacław hr. Rzewuski) - powracający z góry Schammar 
na sławnej klaczy Muftaszara... - z Manuskryptu Wacława 

hr. Rzewuskiego, (Biblioteka Narodowa w Warszawie)
- coming back from the Schammar mountain on his famous mare Muftachara... 

from the Manuscript written by Count Wacław Rzewuski, (Warsaw National Library)

el - ‘Jahe* (ihD . 77 ■ i

. je t ¿1 - J&vt

leoen aas/

6‘O

De De

♦ »e

ft £ Lcf
86



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

( )
n/

v 
I fi

r G
R

EA
T 

W
IL

L 
/tr

c o
n.

.

Polski hrabia Wacław Rzewu
ski sprowadził w 1819 z pustyń 
Arabii łącznie 78 ogierów i 35 
klaczy. Nabywał je dla cara 
Rosji Aleksandra I, Wielkiego 

Wezyra Derwisza Mehmeta Paszy, dla sie
bie i królowej Wirtembergii, Katarzyny ijej 
Królewskiej Stadniny Weil w Niemczech. 
Niestety większość z tych koni nie została 
użyta w hodowli czystej krwi, z wyjątkiem 
tych 12 ogierów i 13 klaczy, które trafiły do 
Weil. Najlepsze spośród nich założyły linie 
hodowlane i krew ich do dziś można odna
leźć w stadzie podstawowym niemieckiej 
Państwowej Stadniny Marbach.

Historię życia Wacława Rzewuskiego czyta 
się jak bajkę z Tysiąca i Jednej Nocy. Jego bio
grafia to dzieje jego obsesji, poświęcenia, po
dziwu i prawdziwej miłości dla koni arabskich, 
ich hodowców i ich ojczyzny. Zainteresowanie 
Wschodem obudziły w nim opowieści zasły
szane od Mameluków, którzy służyli w oddzia
le jazdy jego ojca Seweryna hr. Rzewuskiego, 
hetmana polnego koronnego, w rodzinnym 
majątku Rzewuskich - Sawraniu (dzisiejsza 
Ukraina). Marzenia Wacława o przygodach 
i podróżach podsycał wuj, Jan Potocki, który 
niedawno wrócił z Afryki Północnej i Konstan
tynopola. Jednak pierwsze przygody młody 
hrabia przeżył na wojnie, walcząc przeciw

n 1819, Polish Count Waclaw 
Rzewusky imported a total of 78 
stallions and 35 mares from the 
deserts of Arabia. These horses 
were purchased for the Russian 

Tsar Alexander, for the Grand Vizir 
of the time. Dervish Mehmet Pasha, 
for Rzewusky himself and for Queen 
Katharina of Württemberg for the 
Royal Stud of Weil in Germany. 
Unfortunately, most of these horses 
were lost to the Arabian breed, with 
exception of those 12 stallions and 
13 mares exported to Germany. The 
best of this group bred on and their 
blood can he found until today, al
most 200 years later, in the pure
bred Arabian herd at the German 
State Stud Morbach.

Count Waclaw Rzewusky’s life 
and death reads like a story of Thou
sand and One Night. It is the story of 
obsession, dedication, admiration 
and true love for the Arabian horse, 
its people and its country. His inter
est in the orient started already with 
aquintance to the Turkish nobleman 
pasha Ramirez and stories told to 
him by Mamelucs serving in the reg
iment of his father crown Field Mar
shal Seweryn Count Rzewuski at 
their family estate in Sawran (today s 
Ukraine). His uncle, Jan Potocki - 
after his return from North Africa 
and Constantinople - furthered his 
desire for travel and adventure. But 
at first, his adventures were those 
of the war, fighting with the Austrian 
Army against Napoleon at the battle 
of Aspern (1809) in the rank of a K.K. 
Colonel Sergeant. He quit the mili
tary in 1811. Around this time Rze
wusky got acquainted with the Aus
trian diplomat and orientalist Joseph 
von Hammer-Purgstall, publisher of 
the magazine "Fundgruben des 
Orients” (Les Mines d’Orient) 1809- 
1818. Count Waclaw Rzewusky be
came more and more an orientalist, 
he also studied the Arab language, 
and soon even that magazine was 
published under his auspices.
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During the Napoleonic War, not 
only thousands of soldiers died 
on the battle fields, but also their 
horses, leaving the horse popula
tion of Europe decimated and dev
astated in quantity and quality. The 
lack of horses as well as the result
ing chances for good profit by im
porting Oriental stallions to rebuild 
European horse breeding was dis
cussed throughout Europe. Around 
the same time, before Rzewusky 
had even set foot on Arab land, he 
published his articles about “The 
Arab Horse and its Strains” and 
“The Introduction of Oriental Blood 
to the Horses in Europe” in the said 
magazine.

Only one year later, in 1817, the 
Royal Stud of Weil in Württemberg/ 
Germany and the Jandw Pod
laski Stud in Poland were founded, 
based on Oriental blood. In Würt
temberg, Crown Prince William of 
Württemberg had already acquired 
his first Oriental horse in 1810 for 
his private stud in Scharnhausen. 
In 1812, he fought in the Napoleon
ic Wars on the side of Napoleon, 
namely in his Invasion of Russia. 
The Russian Campaign was devas
tating for the Württemberg Corps, 
as of 15.800 soldiers only a few hun
dred returned home, among them 
the Crown Prince, presumably only 
because he had caught the dysen
tery disease. However, there was 
one positive aspect from this expe
rience: he realized that it had been 
the Arabian horses that endured the 
strain of cold weather, long marches 
and scarce forage best. But it was 
only after his coronation, that he de
clared in 1817 by Royal Decree his 
former stud, enlarged by some oth
er domains, to be the Royal Private 
Stud of Weil. From now on, he dedi
cated much of his time and money 
to the breeding of Oriental and Ara
bian horses.

His first major importation of de- 
sertbred Arabians (or “National Ara
bians" as they were called at the 
time) was done by Baron von Fech- 
tig in 1816, including the mare Mo
nacal db (1808), and in 1817 includ-
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Banka -fot. nr /i/
- rys./drawing by Albrecht Adam

Hasfoura -fot. nr /2/
- rys./drawing by Rudolf Kunz

Gomousch-Bourmou -fot. nr /%/
- rys./drawing by Rudolf Kunz
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. ing the stallions Bairactar db (1813) 
and Tajar db (1814). The same year, 
Katharina Pawlowna, Queen of 
Württemberg and lover of Arabian 
horses as much as her husband 
King William, heard that Rzewusky 
was already in Constantinople to set 
out to Syria. Through Court Coun
selor Butenew she dispatched a let
ter to Rzewusky, reminding him of 
their prior talks. Knowing that Rze
wusky was one of the best experts 
on Arabian horses of his time she 
asked him to procure some suitable 
horses for the Royal Stud of Weil 
and wrote to him:

“Count!

I learned from a letter of Court 
Counselor Butenew that you are 
in Istanbul and still remember our 
meeting in Radziwill. Butenew

Napoleonowi, w armii austriackiej - brat udział 
w bitwie pod Aspern (1809) w randze pod
porucznika (dowódcy szwadronu). Do cywi
la Wacław wrócił w 1811 r. Niedługo potem 
poznał austriackiego dyplomatę, a zarazem 
orientalistę, Josepha von Hammer-Purgstalla, 
wydawcę pisma „Fundgruben des Orients - 
Mines d’Orient” 1809-1818 (Kopalnie Wscho
du w znaczeniu Kopalnie w/edzy/Skarbnica 
wiedzy o Bliskim Wschodnie (przyp.red.)). 
Zainteresowanie Hrabiego Wacława Orientem 
rosło i stawało się prawdziwą pasją, nauczył 
się języka arabskiego i z czasem sam przejął 
redagowanie pismo.

W okresie wojen napoleońskich na polach 
bitew ginęły nie tylko tysiące żołnierzy, lecz 
również ich wierzchowce. W całej Europie 
dał się odczuć brak koni, co dało pretekst 
do dyskusji o celowości importu orientalnych 
ogierów, nie tylko dla zysku, lecz w celu odbu
dowy końskiego pogłowia. W tym czasie, za
nim jeszcze Rzewuski zdążył postawić nogę 
na Półwyspie Arabskim, opublikował już we 
wzmiankowanym piśmie artykuły: „Prądy 
krwi koni arabskich” i „Dolew krwi orientalnej 
do pogłowia koni w Europie”.

Rok później, w 1817, powstały Królewska 
Stadnina Weil w Niemczech i Stado Rządo
we Janów Podlaski na ziemiach polskich. 
Obie te stadniny oparły swoją hodowlę na

koniach orientalnych. Następca tronu Wir
tembergii, książę Wilhelm, pierwszego ko
nia ze Wschodu sprowadził już w 1810, do 
swojej prywatnej stadniny w Scharnhausen. 
W kampanii rosyjskiej w 1812 książę Wil
helm walczył po stronie Napoleona. Korpus 
wirtemberski został w tej wojnie zdziesiątko
wany, z 15 800 żołnierzy do ojczyzny wróci
ło zaledwie kilkuset, w tym także następca 
tronu, który ocalał może dlatego, że zacho
rował na czerwonkę. Te ciężkie przejścia 
miały jednak swoją dobrą stronę - książę 
zaobserwował wtedy, że konie arabskie 
znosiły mroźna zimę, długie przemarsze 
i niedostatki paszy lepiej od innych koni. 
Nauczony tym doświadczeniem, po swojej 
koronacji, pierwszym wydanym przez sie-
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Oddział Stadniny Weil w Scharnhausen, 
po lewej stajnie klaczy, po prawej Pałac Królewski -fot. nr /ą/ 

Scharnhausen with the mares' stable to the left 
and King’s summer chalet (Manor House) to the right 

—fot./photo Gudrun Waiditschka
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bie w 1817 r. dekretem powołał Królewską 
Stadninę Weil, do której włączył swoje pry
watne dobra powiększone o inne majątki. 
Od tamtej pory zaczął poświęcać swój czas 
i pieniądze głównie hodowli koni oriental
nych, a szczególnie arabskich.

Pierwszą partię oryginalnych arabów z pu
styni sprowadził Baron von Fechtig w 1816 
r. (w tym kl. Murana I or. ar. 1808) i w 1817 r. 
(w tej grupie znajdowały się ogiery Bairactar 
Or. ar. 1813 i Tajar or.ar. 1814). W tym samym 
roku 1817 królowa Wirtembergii Katarzyna 
Pawlowna, zakochana w koniach arabskich 
tak samo, jak jej mąż Wilhelm, dowiedziała 
się, ze Rzewuski przebywa w Konstantynopo
lu, skąd wybiera się w podróż do Syrii. Prze
kazała więc, przez Radcę Dworu Buteniewa, 
list do Rzewuskiego, w którym powoływała 
się na ich wcześniejsze rozmowy. Wiedząc, 
że hrabia jest jednym z najlepszych znawców 
koni arabskich w tamtych latach, napisała 
do niego z prośbą, aby dostarczył kilka koni 
odpowiednich dla stadniny w Weil. Oto, jak 
brzmiał ten list:

»Drogi Hrabio,

Dowiedziałam się z listu Radcy Dworu Bu
teniewa, że przebywa Pan w Istambule, 
Qme zapomniałam jeszcze naszego spotka
nia u Księcia Radziwiłła. Buteniew napisał 
mi, że nie sprawiłoby Panu kłopotu dostar
czenie mi kilku koni arabskich. Wyświad
czyłby mi Pan tym wielką przysługę. Mam 
Jaż. takie konie i zrobiłabym wszystko, aby 

poprawić ich jakość. Buteniew powie Panu, 
czego konkretnie potrzebuję, co ma Pan ku
pić i gdzie dostarczyć. Proszę tylko pamię
tać, że mają to być trzy ogiery i trzy klacze, 
najlepsze w swojej rasie i bez wad. Zapew
niam Pana, że Pańska oferta na zawsze po
zostanie w mojej wdzięcznej pamięci, nawet 
jeśli nie uda się zrealizować naszych planów. 
Pozostaję z szacunkiem, Pańska szczerze od
dana - Katarzyna”

W styczniu 1818 Rzewuski wyruszył w rejs 
rosyjskim statkiem, który płynął z Konstanty
nopola do Bejrutu. Stamtąd dalszą podróż 
odbywał drogą lądową. Zatrzymał się w zam
ku Djoum, gdzie spotkał się z Lady Esterą 
Stanhope, w której znalazł bratnią duszę, 
gdyż oboje kochali konie arabskie. Z czasem 
przeniósł się do Damaszku, skąd wyprawiał 
się w odwiedziny do koczujących w okolicy 
plemion beduińskich. W końcu zamieszkał 
wśród Beduinów i stał się jednym z nich, do 
tego stopnia, ze obwołali go Emirem i Szej
kiem. Brał udział w staczanych przez nich 

walkach, a przy tym przyglądał się bacznie 
ich koniom.

W tym czasie Beduini nie mieli zbyt dużo 
koni, chociaż nie zdziesiątkowały ich ani cho
roby, ani wojsko Mehmeta Alego. Mimo to naj
lepszych osobników nie chcieli sprzedać za 
żadne pieniądze. Rzewuski na przykład upa
trzył sobie w plemieniu Beni Sakr siwą klacz z 
czarną grzywą, wysoką, proporcjonalnie zbu
dowaną, pochodzącą z rodu Abou Arcoub.

writes me, among other things, that 
you would not see it as too much 
trouble to acquire some Arab horses 
for me. You would thus prove the 
greatest favor. I have them, too, 
quite a lot and I try every effort to 
improve their breed. What I need, 
Butenew will tell you; discuss it with 
him, what you buy and where you 
should deliver it. Just do not forget: 
three stallions and three mares of 
the best of breed, and without any 
faults. I ask you to accept the as
surance that your gracious offer 
will remain in my memory, even 
if our plans should not be realized. 
I remain with respect and devotion, 
- Yours, Katharina.”

In January 1818, Rzewusky contin
ued his journey with a Russian ship 
that brought him from Constantino
ple to Beirut. From there he traveled 
by land to the castle of Djoum where 
he met Lady Hester Stanhope, in 
whom he found a spirit companion, 
because both loved Arabian horses. 
Later, he established his headquar
ters in Damascus, from where he 
visited the surrounding Bedouin 
tribes. During these years Rzewusky 
lived with the Bedouins, was one of 
them, they even appointed him Emir 
and Sheikh and he fought with them 
and studied their horses.

At this time, neither Mehmet Ali's 
troops had decimated the stocks, 
nor the horse sickness. Yet many 
horses of high quality were not to 
buy for any money in the world. 
Rzewusky reports, for example, 
of a grey mare with black mane of 
the tribe of Beni Sakr, tall, very well 
proportioned and of the breed Abou 
Arcoub. „Her legs have impressed 
me by their beauty and strength... 
I wanted to buy the mare for Queen 
Katharina, and I offered them 4000 
francs, but they didn’t want to sell 
me the mare for that price.

Somewhere else in his notices, 
he tells how Abd el-Kader Efendi 
Gelani at Rzewuskis arrival in Da
mascus wanted to show him two 
Nejdieh mares that belonged to two 
friends of him. „I found both excel-
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lent. One belonged to the race Fer- 
egian, chestnut-colored. The other, 
slightly smaller, and the same color 
was of the strain Manakieh. I offered 
an extra significant price, because 
I wanted to buy them for the Queen 
of Württemberg. But they would not 
sell them,,

Through his excellent connec
tions, he was nevertheless able to 
buy a total of 112 of the finest Ara
bian horses of Arabia, including 12 
stallions and 13 mares for Queen 
Katharina, 3 stallions, three mares 
and two fillies for Tsar Alexander, 12 
stallions for the Grand Vizier Der
vish Pasha, and 51 stallions and 17 
mares for himself.

While being in Syria for almost two 
years, he also used these horses, 
rode and bred with them. Rzewuski 
recalls that he went with the mares 
Hasfoura, Abululu, Kabron and Man
akieh on gazelle hunting; they later 
became broodmares at Weil. He 
also rode the stallion Abou Arcoub 
(in Weil called Hurschid) over long 
distances and reports: „The Arabian 
horses urinate little, even after great 
effort, so it looks as if they would 
lose blood (editors note: i.e. dark, 
concentrated urine). When I saw this 
phenomenon in a horse that I have 
ridden in the desert the first time, it 
was Abou Arkoub, purchased for His 
Majesty the King of Württemberg, 
I was scared and saw the last hour 
of my noble racer had come already, 
and I have given myself lost, be
cause I would have been left on foot, 
alone and without provisions. We 
were only riders and had no camels 
here. The Arabs laughed and as
sured me that for a horse doing this 
after a long march is normal. After 
10 minutes we mounted our horses 
and Abou Arkoub was the old one. 
This horse is now in Stuttgart.“

As for the colors, Rzewuski writes 
that black horses are very rare in the 
desert and the black mare Kabron 
that he could buy for the Royal Stud 
of Weil was only one of four horses 
that he had ever seen in Arabia.

Early 1819, the Count had gath
ered the horses for the Queen and
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Hurschid nr /$/
- rys./drawing by Rudolf Kunz 

Boumu - fot. nr/6/
- rys./drawing by Albrecht Adam

Amurath 1881,
z Księgi Stadnej Weil - fot. nr /y/

Amurath 1881, from the Weil Stud Book

I

they were sent on their way to Livor
no. It was a total of 12 stallions and 
13 mares, of which one stallion died 
during quarantine in Livorno, and 
two others on the march from Livor
no through Northern Italy, Austria, 
Bavaria to Stuttgart. Unfortunately, 
one of them was Djezar, whom Rze
wuski valued most.

Rzewuski wrote about him, that 
uhe was called ,Eski Nejd', a rare 
horse that was given to me by Sulei
man Effendi Mutsellim of Seida. I 
have offered him to the Queen of SM 
Württemberg, but he died on the way 
just before Livorno. He was owned 
by Gezar Pasha of Acre in the last 
nine months of his life."

The horses for Queen Katharina 
arrived in Weil, but unfortunately she 
was not able to see them in the flesh, 
as she died on 9th January 1819 be
fore they arrived. In recently discov-

Szczególnie spodobały mu się jej nogi. Chciał 
ją nabyć dla królowej Katarzyny i zaoferował 
4000 franków, ale Beduini nie zgodzili się na 
jej sprzedaż za tę cenę.

W innym miejscu w swoich pamiętnikach 
Rzewuski zanotował, że zaraz po jego przy
byciu do Damaszku Abd-el-Kader Efendi 
Gelani pokazał mu dwie klacze z Nedżdu, 
należące do jego przyjaciół. Z notatki wyni
ka, że: „Obie były doskonałe. Jedna z rodu 
Feregian, kasztanka, druga tej samej maści, 
trochę mniejsza, z rodu Manakieh. Zapropo
nowałem dobrą cenę, gdyż chciałem je kupić 
dla królowej wirtemberskiej, ale właściciele 
nie chcieli ich sprzedać.”

Mimo tych trudności, dzięki swoim roz
ległym koneksjom Emir wszedł w posiada
nie 112 najlepszych koni Arabii, w tym 12 
ogierów i 13 klaczy dla królowej Katarzyny, 
trzech ogierów, trzech klaczy i dwóch mło
dych klaczek dla cara Aleksandra, 12 ogie
rów dla Wielkiego Wezyra Derwisza Paszy, 
a 51 ogierów i 17 klaczy nabył dla siebie. Pod
czas dwuletniego pobytu w Syrii użytkował te 
konie pod siodłem i rozmnażał je. W swoich 
pamiętnikach wspomina np. o klaczach Has
foura, Abululu, Kabron i Manakieh, na których 
brał udział w polowaniach na gazele, a które 
potem zostały wcielone do stada w Weil. Na 
ogierze Abou Arcoub (w Weil przemianowa

nym na Hurschid) odbywał długodystansowe 
podróże. Zaobserwował wtedy: „Konie arab
skie wydalają bardzo mało moczu, nawet po 
znacznym wysiłku. Wygląda to, jakby sikały 
krwią (skoncentrowany mocz miał ciemne za
barwienie - przyp. autorki.). Wedy pierwszy raz 
zauważyłem to zjawisko - było to w czasie po
dróży przez pustynię na ogierze Abou Arkoub, 
którego nabyłem dla Jego Wysokości Króla 
Wirtembergii - wpadłem w przestrach. Byłem 
pewien, że oto nadeszła ostatnia godzina dla 
mojego wspaniałego wierzchowca, a tym sa
mym i dla mnie, bo musiałbym wtedy dalszą 
drogę odbyć pieszo, nie mając do dyspozycji 
ani prowiantu, ani wielbłąda. Arabowie jednak 
wyśmiali moje obawy i zapewnili mnie, że ko
niom po długim marszu często się to zdarza.
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I w rzeczy samej, kiedy po dziesięciu minu
tach ponownie dosiedliśmy koni, Abou Arko- 
ub zachowywał się normalnie. W chwili obec
nej ogier przebywa w Stuttgarcie."

Co do maści koni arabskich, Rzewuski za
obserwował, że na pustyni karę konie wystę
pują bardzo rzadko. Kara klacz Kabron, którą 
udało mu się nabyć dla Królewskiej Stadniny 
w Weil, była jedną z czterech tak umaszczo- 
nych koni, które widział w Arabii.

Na początku roku 1819 Rzewuski wybrał 
konie przeznaczone dla królowej i wyprawił je 
w rejs do Livorno. Była to grupa 12 ogierów 
i 13 klaczy, z których jeden ogier padł na kwa
rantannie w Livorno, a dwa podczas marszu 
z Livorno, przez północne Włochy, Austrię, Ba
warię do Sztutgartu. Nieszczęśliwie, jednym 
z nich był Djezar, którego Rzewuski cenił naj
bardziej. Tak o nim pisał: „Nosił on wcześniej 
imię Eski Nejd' i był koniem rzadko spotykanej 
urody, którego otrzymałem w prezencie od Su- 
leimana Effendi Mutsellima z Seidy Oferowa
łem go królowej Wirtembergii, ale ogier padł 
przed przybyciem do Livorno. Przez ostatnie 

dziewięć miesięcy życia należał do Gezara Pa
szy z Acre. ”

Konie przeznaczone dla królowej Katarzyny 
przybyły do Weil, ale dostojna adresatka nie 
zobaczyła już ich na żywo, gdyż zmarła przed 
ich przybyciem 9 stycznia 1819. W niedawno 
odkrytych źródłach o pochodzeniu koni Kró
lewskiej Stadniny w WeH występują następu
jące imiona: ogierów - Goumouscb-Boumu 
(nazywany również Bournu), Padischa, Sche- 

raky, Seglavy, Bagdady, Wechaby, Dahman 
i Hurschid; klaczy - Hasfoura z córką Elkandą, 
Geiran, Aboululu, Kabron, Bagdadi, Gilfi, Ma- 
neki, Sudfech, Schakra, Mobaref, Barak (przy
była dopiero w 1820 roku jako że do trans
portu była zbyt wysoko źrebna) oraz roczna 
klaczka Araquia.

Jeśli chodzi o ich wygląd, możemy jedynie 
polegać na litografiach wykonanych przez 
Rudolfa Kuntza i Albrechta Adama, którzy 
sporządzili portrety elitarnych koni Królewskiej 
Stadniny w jej początkowym okresie działa
nia, tj. odpowiednio w latach 1823 i 1829-32. 
Spośród 25 koni sprowadzonych przez Rze
wuskiego znane są portrety 4 ogierów i 3 kla
czy a dzięki Rudolfowi Kunzowi zachowały się 
również opisy i rysunki niektórych koni.

Tak Kuntz scharakteryzował ogiera Goumo- 
usch-Bournu: „Goumousch-Bournou (Srebr
ny Nos), siwojabłkowity arabski ogier Rasy 
(rodu) Saklawi Dżedran, 9 lat, miary laskowej 
5 stóp,, 2 cale (ok. 157,48 cm). Bardzo propor
cjonalnie zbudowany jego uroda (szczególnie 
piękny kształt głowy) dowodzi szlachetnego 

pochodzenia tego ogiera czołowego z Kró
lewskiej Stadniny. Ma mocny kościec, bez 
wad pokrojowych, temperament pobudiiwy, 
lecz charakter łagodny i uległy." Goumousch 
Boumu or.ar. był z całą pewnością najwarto
ściowszym reproduktorem w tej partii, cho
ciaż w Weil przeżył tylko pięć lat. W hodowli 
użytkowany był od 1820 roku do chwili jego 
przedwczesnej śmierci w 1824 roku a jego po
tomstwo wyróżniało się większym wzrostem

ered records about the origins of 
the Royal Stud of Weil, the following 
names for the stallions were given: 
Goumousch-Bournu (also just called 
Bournu), Padischa, Scheraky, Seg- 
lavy, Bagdady, Wechaby, Dahman 
and Hurschid; for the mares Has
foura (with her daughter Elkanda), 
Geiran; Aboululu, Kabron, Bagdadi, 
Gilfi, Maneki, Sudfech, Schakra, 
Mobaref, Maktabat,Barak (who ar
rived only in 1820, as she was too 
heavy in foal for the transport) and 
the yearling Araquia. As for their ap
pearance we can rely on the litho
graphs of Rudolf Kuntz and Albrecht 
Adam, who have portrayed the most 
important horses of the foundation 
period of the Royal Stud in their 
works of 1823 and 1829-32, respec
tively. Of the 25 horses imported by 
Rzewusky, the pictures of 4 stallions 
and 3 mares are known and thanks 
to Rudolf Kuntz, descriptions of 
some of these horses are known as 
well as their pictures. He wrote, for 
example, about Goumousch Bour
nu: “Gumousch-Bournou grey, an 
Arabian stallion of the Race [strain] 
Saklawy Dschedran, 9 years old, he 
measures (with a stick) 5 ft 2 inch 
[5 Fuss, 2 Zoll = ca. 163 cm]. The 
elegant proportions of his body, his 
picturesque conformation, and es
pecially, the beautiful shape of the 
head verify the noble origin of this 
horse, a major sire in the Royal Stud. 
He has strong, completely faultless 
bones. His character is fiery, and at 
the same time very docile. ”

Goumousch Bournu db was for 
sure the most important stallion of 
this import, even though he lived 
only another five years in Weil. He 
was used as a between 1820 until 
his untimely death in 1824,, and his 
offspring were distinguished by big
ger size and strong conformation - 
something the King tried to achieve 
in his breeding.

The considerable size of Gou
mousch Bournu raised some suspi
cion later on, namely by a German 
veterinarian, Dr. Michael Schafer, 
who wrote an article in the 1970ies, 
saying that Goumousch Bournu
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„Znak firmowy" Marbach

- „Fontanna Klaczy” -fot. nr/g/ 
The land mark of Marbach - “Mares Fountain” 

-fot./photo Gudrun Waiditschka 
Marbach, stajnie ogierów 

czołowych -fot. nr /io/ 
Marbach, Chief sires stables 

-fot./photo Gudrun Waiditschka

wasn’t a true desertbred horse, but 
most likely had drafthorse ancestors 
who came to Arabia during the cru
sades. He based his theses on the 
lower jaw of Goumousch Bournu 
which he x-rayed and found out that 
the insertion of the molars (teeth) 
were similar to those of draft horses, 
but not to those of blood horses. 
Some 10 years later I studied the 
same skeleton and stumbled across 
a discrepancy: The lower jaw’s inci
sors showed an age of 5,5 years, 
while those of the upper jaw indicat
ed that the horse died at the age of 
10 years, which is exactly what can 
be found in the written records for 
Goumousch Bournu. The explana
tion was simple: Dr. Schafer based 
his assumption on a lower jaw that 
did not belong to the rest of the 
skeleton and actually was only at
tached to it with an old rusty piece 
of wire; thus the lower jaw may have 
well been of a draft horse, but it defi
nitely did not belong to Goumousch 
Bournu, which made all the findings 
and postulations of Dr. Schafer ob
solete.

Goumousch Bournu left some 
important daughters, such as Mu
rana II, Banka I and Daria III, as well 
as a son and successor, Bournu II 
1821. Even the successful experi
ment of mating half-siblings was 
made twice, resulting in two impor
tant broodmares, which underlines 
also his genetic potential. With the 
exception of Bai radar db, none of 
the stallions at Weil could establish 
a sireline, due to the simple fact that 
the King preferred to use desert- 
bred stallions every second or third 
generation. However, the blood of 
Goumousch Bournu can be found in 
the horses of Weil-Marbach breed
ing, through the damline of Murana 
I db 1808, and in other populations 
through Amurath 1881 (see below).

Of Hurschid, Dahman, Cheraky, 
and Maktabat only few descendants 
are known, and none of them had 
any major impact. This, although 
Rzewusky must have been very 
fond of Hurschid - which he called 
Abou Arcoub - as mentioned above.

Kuntz wrote about him: "Hurschid, 
dappled grey 9 years old, measures 
5 feet 4 inches; Arabian stallion of 
the Race Abu Arcoub whose mer
its are not to be missed also in this 
horse. His gaits are light and grace
ful; his temper is calm and benign." 
Dahman was a "chestnut, 8 years 
old, 5 feet 4 inches tall, Arabian stal
lion of the Race Obeyan El Hadra. All 
parts of his body are in a most perfect 
way, his neck and head in particular 
are shaped very nicely, every move
ment gives evidence of the strength 
and courage of this very noble Ori
ental horse. His character is kind.” 
It becomes evident that the King 
placed great emphasis on the char
acter of the horses, and allowed that 
everything was truly recorded, as in 
the case of Cheraky, where Kuntz 
writes: "Cheraky, named after the 
Arabian horse strain Obeian el Cher-

i mocniejszą budową - czyli tym, co król chciał 
osiągnąć w swoim stadzie.

W późniejszych latach, a konkretnie w la
tach 70-tych XX wieku, słuszny wzrost ogiera 
Goumousch-Boumou wzbudził podejrzenia 
u niemieckiego lekarza weterynarii, dr Micha
ela Schaefera. Napisał on artykuł dowodzący, 
że Gourmousch-Boumou nie był czystej krwi 
koniem pustynnym, lecz prawdopodobnie po
siadał wśród swoich przodków konie pociągo
we, sprowadzone do Arabii w czasach wypraw 
krzyżowych. Do wniosków takich doszedł ba
dając żuchwę Goumousch-Boumou, którą 
prześwietlał promieniami rentgenowskimi i wy
krył, ze osadzenie zębów trzonowych podob
ne jest raczej do tego, jakie występuje u koni 
zimnokrwistych niż u ras czystych. Mniej więcej 
dziesięć lat później oglądałam ten sam szkielet 
i zauważyłam pewną rozbieżność. Siekacze 
żuchwy wskazywały na wiek konia 5,5 lat, pod
czas gdy z siekaczy górnej szczęki można było 
odczytać, ze ich posiadacz żył 10 lat i rzeczywi
ście w takim wieku padł Goumousch-Boumou. 
Wyjaśnienie okazało się proste - dr Schaefer 
badał żuchwę, która nie należała do tego szkie
letu. a była tylko do niego przywiązana kawał
kiem zardzewiałego drutu. Mogła to być nawet 
żuchwa konia zimnokrwistego, ale na pewno 
nie Goumot/sch-Bot/mot/. Tym samym stwier
dzenia dr Schaefera stały się nieaktualne.

Goumousch-Boumou pozostawił kilka war
tościowych córek, jak klacze Murana II, Banka 
I i Daria III, a także męskiego następcę - og. 
Boumu II 1821. O potencjale genetycznym 
Goumousch-Boumou świadczą także udane 
połączenia między półrodzeństwem, z któ
rego wyszły dwie zasłużone matki stadne. 
Żaden inny ogier użytkowany w Weil, poza 
Bairactarem or.ar., nie zdołał założyć rodu 
męskiego z tej prostej przyczyny, że król wo
łał co drugie-trzecie pokolenie sprowadzać 
oryginalne ogiery z pustyni. Mimo to jednak 
krew Gourmousch-Boumou można odnaleźć 
w rodowodach koni hodowli Weil-Marbach 
poprzez linię żeńską kl. Murana I or.ar. 1808. 
a w innych populacjach poprzez og. Amurath 
1881.
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Hurschid, Dahman, Cheraky i Maktabat 
pozostawiły tylko kilkoro sztuk potomstwa, 
o którym coś wiadomo, ale żaden z nich 
nie wywarł większego wpływu na hodowlę. 
Z nich Hurschid (przez Rzewuskiego nazy
wany Abou Arcoub) był ulubionym wierz
chowcem hrabiego. Kuntz napisał o nim, co 
następuje: „Hurschid, 9 lat, srwojabłkowity, ok. 
160 cm miary laskowej. Pochodzi ze szczepu 
Abu Arcoub i posiada zalety tego rodu. Chody 
ma lekkie i pełne wdzięku, charakter spokojny 
i łagodny."

Według tegoż autora Dahman był: „ośmio
letnim ogierem, kasztanem ok. 160 cm wzro
stu, ze szczepu Obeyan El Hadra. Wszystkie 
partie ciała miał prawidłowo rozwinięte, szcze
gólnie pięknie ukształtowaną głowę i szyję. 
Ruch zdradza siłę, odwagę i szlachetność, 
charakter spokojny."

Widać stąd, ze król przykładał dużą wagę 
do charakteru sprowadzanych koni. Zakła
dając, ze opis był rzetelny, oto, jak sprawa się 
miała z ogierem Cheraky: „Cheraky imię swoje 
zawdzięczał rodowi koni arabskich Obeian El

Cheraky, z którego pochodził. Miał około 150 
cm wzrostu, poprawną budowę i chwytającą 
za oko sylwetkę. Galopował z szybkością strza
ły, ale temperament miał ognisty, a charakter 
zdradliwy.”

Spośród klaczy importowanych przez Rze
wuskiego, jedną z założycielek stada matek 
w Weil stała się Hasfoura, której linia żeńska 
utrzymała się przez dziesięć pokoleń. Kuntz 
napisał o mej:

„Hasfoura - srebrzystosiwa klacz z ciemniej
szą grzywa i ogonem, ma około 160 cm wzro
stu, co rzadko zdarza się w jej rodzie, jakim jest 
Saklawy Dshedran. Spokojna, szlachetna, ma 
regularne umięśnienie, swobodny ruch i dużą 
szybkość, co sprawia, ze jest ozdobą stadni
ny."

Hasfoura jeszcze podczas transportu do 
Weil urodziła klaczkę, Elkandę, której ojcem 
był prawdopodobnie oryginalny arab z pu
styni, może nawet z tego samego transportu 
lub innej partii koni zakupionych przez Rze
wuskiego. Do dziś jej krew jest szeroko repre
zentowana w pogłowiu koni arabskich, na
wet jeśli nie przez jej linię, która skończyła się 
w dziesiątym pokoleniu na klaczy Anisette 
1904 (nie pozostawiła potomstwa). Kontynu
atorami linii Hasfoury byli także Obeja 1862 
i Tajar 1873 - babka i ojciec og. Amurath 1881, 
nazwanego Amurathem z Weil. Ogier ten wy
warł wielki wpływ na hodowlę koni, szczegól
nie rasy Schagya i niektórych ras półkrwi, ale 
także i w czystej krwi. Przez jego syna, 35 Amu- 
ratha II, ród trafił do Polski i rozprzestrzenił się, 

dzięki szerokiemu użyciu jego syna Amuiatha 
Sahiba. Obecnie ród Bairactara, który zdążył 
już wygasnąć w miejscu swojego pochodze
nia, został reintrodukowany do Weil-Marbach 
przez użycie ogierów: Pasat (Gwarny - Parma 
(R\J)/Aswan (Raafat) (EG)) 1978 hod. Stadnina 
Koni w Janowie Podlaskim i Penthagonn (DE) 
(Pasat - Panela (DE)/D/em)1985 hod.Holger 
Ismer. Do Polski krew klaczy Hasfoura dostała 
się także przez og. Anvil (DE) (Padischah or. ar.

aky from which it is derived, a gold
en brown, 9 years old. His height is 
5 feet. It is finely constructed and 
regular, and has a very pleasing out
line; he is running at the speed of an 
arrow. His temperament is fiery, the 
character treacherous."

Of the mares, imported by Rze- 
wusky, Hasfoura became one of 
the foundation mares whose dam
line bred on for ten generations in 
Weil. Kuntz wrote about her: “Has
foura, silver-grey with dark mane 
and tail; 5 feet 4 inches tall, a rare 
size in this race [strain], 9 years old, 
descended from the famous race 
[strain] Saklawy Dschedran; docile, 
a mare of the highest nobility. The 
regular, muscular build of her body, 
the fine nuances in all her forms, as 
well as the ease and speed of her 
gaits make her a main ornament of 
the stud."

Hasfoura gave birth to a filly dur
ing transport from the desert to Weil, 
the filly was later named Elkanda 
and her sire must have been a de- 
sertbred, maybe even one of the 
same transport or of the other hors
es Rzewusky had purchased. Today, 
Hasfoura's blood is widely spread in 
Arab horse breeding, even if not as 
her damline, which became extinct 
with Anisette (1904) in 10th genera
tion, who did not leave any offspring. 
But Hasfoura's blood survived, 
for example, with Obeja 1862 and 
Tajar 1873 - sire and granddam of 
Amurath 1881 “Weil", a sire of great 
influence in horse breeding, espe
cially in the Shagya Arabian breed 
and some Warmblood breeds, but 
also in purebred Arabians. Through 
his son 35 Amurath II his blood came 
to Poland and spread with the help of 
Amurath Sahib and actually was re
introduced to Weil-Marbach breed
ing through Pasat (Gwarny - Parma 
(RU)/Aswan (Raafat) (EG)) 1975
bred by Janow Podlaski State Stud, 
and Penthagonn (DE) (Pasat - Panel 
(DE)/Diem) 1985, bred by Holger 
Ismer, when the sireline of Bairac- 
tar, who was without any doubt the 
most influential stallion of his time, 
became extinct at his place of origin.
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Rysunek autora 

z Manuskryptu Wacława 
hr. Rzewuskiego 

(Biblioteka Narodowa 
w Warszawie) - fot. nr /12/ 

Author’s drawing from the Manuscript 
of Count Wacław Rzewuski 
(Warsaw National Library)

There is another source of the Has- 
foura blood in Poland, through the 
stallion Anvil (DE) (Padischah d.b. - 
Anusa (DE) / Djerid) 1895 who was 
purchased in 1898 by Prince Witold 
Czartoryski to Pelkinie.

Of Geiran, Kuntz writes: "chestnut 
mare, 11 years old, 5 foot 1 inch tall, 
descended from the famous race 
[strain] Koheilan from Mesopotamia. 
The excellent construction of her 
front, the short, light middle part, as 
well as the regularly built hindquar
ters with the powerful hocks, enable 
her bird-fast run which distinguishes 
this mare before all of the Arabians at 
the Royal Stud. She's very fiery, and 
yet docile." Her damline however, 
could not really get established in 
Weil, nevertheless two major sires 
come from that line: Amurath I11855 
and Tajar 1851, both can be found 
in the pedigree of Amurath 1881 as 
well as the dam line of Murana I.

Another pearl among the mares of 
the Rzewusky import was Schakra. 
Here follows, what Kuntz wrote 
about her: "Schakra, Golden Chest
nut, 11 years old, 5 feet high, coming 
from the Race Koheyl from Mesopo
tamia. This mare corresponds both 
to external forms, as for their other 
properties to the ideal of an Arab of 
the noblest birth, and the excellence 
in her offspring does also manifest in 
the most satisfactory manner."

About the black mare Kabron db 
not much is known, except that she 
had around five offspring among 
them the influential sire Bournu II 
1821, mentioned above. Most of 
the “Rzewuski-mares” were used 
for breeding for the next 10 years 
at Weil and it were them and their 
daughters that formed the brood
mare band which became well- 
known and admired by visitors, ex
perts and laymen alike

Once again, a lot of effort was 
made, huge sums of money spent 
and dangerous situation mastered 
to get these horses to Europe, and 
yet, their individual impact was rela
tively small. However, history was 
merciful and of the 117 horses ex
ported by Count Rzewusky at least

those few mentioned above are still 
alive in the pedigrees of today’s 
horses, mainly in the broodmares 
of the German State Stud Marbach, 
which took over the Royal Stud in 
1932.

The Royal Stud of Weil consist
ed of three estates, “Weil” with the 
majority of mares, but mostly of car
riage breed, and during February to 
July the Chief Sires (the rest of the 
year they were at the Royal Stables 
at Stuttgart where they served as 
riding horses for the King). The sec
ond estate was "Scharnhausen”, 
where the majority of Arabian ma
res were stabled. The third estate 
was "Kleinhohenheim”, where the 
colts were raised; the fillies were 
at Scharnhausen. At "Weil” and 
"Scharnhausen” there was a sum
mer chalet, or manor house for the 
King to stay. ■

- Anusa (DE)/Djerid or. ar.) 1895, którego w 
1898 r. nabył książę W. Czartoryski z Pełkiń.

O klaczy Geiran Kuntz napisał tyle: „ 11-let
nia kasztanka, 153 cm wzrostu, pochodzi ze 
sławnego rodu Koheilan z Mezopotamii. Ma 
doskonale zbudowaną partię przodu, lekki śro
dek i regularną partię zadu, zwłaszcza dosko
nale wykształcone stawy skokowe. Dzięki temu 
porusza się z szybkością lotu ptaka, co ją wy
różnia wśród wszystkich arabów Królewskiej 
Stadniny. Temperament ma pobudliwy, lecz 
charakter łagodny." Jej linia żeńska jednak nie 
utrzymała się w Weil, natomiast wydała dwa 
zasłużone ogiery czołowe: Amurath II 1855 
i Tajar 1851, które można znaleźć w rodowo
dzie Amuratha 1881 i linii klaczy Murana I.

Kolejną perłą w partii koni sprowadzonych 
przez Rzewuskiego okazała się Schakra. We
dług opisu Kuntza była to .złota kasztanka, 
wzrostu ok. 150 cm, wywodząca się z rodu 
Koheyl z Mezopotamii. Zarówno swoim pokro
jem, jak innymi cechami, była zbliżona do ide
ału rasy arabskiej, a jej potomstwo odznacza 
się również doskonałymi manierami."

O karej klaczy Kabron or.ar. wiadomo nie
wiele, tylko tyle, ze była matką 5 sztuk potom
stwa w tym wspomnianego już ogiera Bournu 
II 1821, szeroko użytego w hodowli. Więk
szość „klaczy Rzewuskiego" używanych było 
w Weil przez 10 kolejnych lat i to one i ich cór-

ki utworzyły stado klaczy, znane i podziwiane 
zarówno przez znawców, jak i i gości licznie 
odwiedzających stadninę.

W sumie na import tych koni zostały wyda
ne ogromne pieniądze, włożony został nad
ludzki wysiłek, nieraz ocierano się o śmiertel
ne niebezpieczeństwo, podczas gdy wkład 
każdego z nich w hodowlę okazał się niewiel
ki. Wobec niektórych historia okazała się miło
sierna i ze 117 sztuk kilka, które zostały tu wy
mienione, przetrwały w rodowodach współ
czesnych koni, szczególnie wchodzących 
w skład stada matek niemieckiej Państwowej 
Stadniny Marbach, która w 1932 r. przejęła 
dawną Stadninę Królewską.

W skład Królewskiej Stadniny w Weil 
wchodziły trzy majątki: „Weil" gdzie przeby 
wała większość klaczy, głównie ras zaprzęgo 
wych natomiast w okresie od lutego do lipca 
przebywały tam ogiery czołowe, które pozo
stałą część roku spędzały w Stajniach Królew 
skich w Sztuttgarcie.służąc królowi jako konie 
wierzchowe. Drugim majątkiem był „Scharn
hausen” i tam zgromadzone były arabskie 
klacze stadne i młodzież żeńska. W trzeciej 
posiadłości „Kleinhohenheim" odchowywa 
no ogierki arabskie. Zarówno w „Weil" jak 
i w „Scharnhausen" znajdowały się letnie pa
łacyki w których król się zatrzymywał podczas 
pobytu w stadninie. ■
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P
okaz koni arabskich w Scottsda
le przywitał nas przepiękną, sło
neczną pogodą, która utrzyma
ła się przez cale 10 dni. Już kie
dyś wspominałem, że pokaz ten, 

w przeciwieństwie do innych pokazów w USA 
rośnie z roku na rok. Przyczyną tego ciągłego 
rozkwitu jest oczywiście wielki prestiż jak rów
nież okres, w którym pokaz jest rozgrywany. 
Miesiąc luty w Arizonie to prawie zawsze pięk
ne słońce, temperatury w dzień około +25 C 
wiec jest to istny raj, zarówno dla obserwa
torów jak i dla pokazujących i ich koni. Na 
początku pokazu rozgrywane są tzw Klasy 
Międzynarodowe. Sędziowanie odbywa się w 
systemie punktowym i zawsze z 5 sędziów co 
najmniej dwóch zapraszanych jest spoza Sta
nów Zjednoczonych. Zaraz na wstępie miłym 
zaskoczeniem był wybór czempiona ogierów 
młodszych. Zwyciężył kasztanowaty syn nie
znanego do tej pory ogiera AJ Thee Luca. AJ 
Thee Lucca urodził się na Florydzie ale jest 
własności Manuela Durini z Ekwadoru. Jego 
ojcem jest egipski Thee Desperado, a matka 
bardzo dobrze produkująca córka Magnum 
Psyche, HED Caramba. AJ Thee Luca ma sza
lenie efektowny front, z długą, kształtną szy
ją, piękną głową z dużym, ciemnym okiem, 
a braków w kłodzie nie przekazuje potom
stwu. Jego syn, triumfator czempionatu, Epiic 
(zmieniono imię na MD Hubal) jest synem 
klaczy Anastasiaa, która jest córką ogiera ATA 
Bey Starr, który z kolei jest synem rodowodo- 
wo czysto polskiej klaczy Krisha po F^i^or od 
Krysia po Aladdinn.

Tuż za nim uplasował się gniady Ghazwan 
Aljassimya, po Marwan Al Shaqab od Athina El 
Jamaal. Warto wspomnieć, że bliskowschod
nia stadnina Aljassimya otwarła niedawno 
swój nowy oddział w Santa Ynez w Kalifornii 
i wydzierżawiony przez ową stadninę, słynny 
ogier WH Justice spędza już drugi rok w sło
necznej Kalifornii.

Jego syn Ajman Moniscione jest ojcem 
zwycięskiej klaczki juniorki w Scottsdale, 
przepięknej kasztanki Star of Al Zobair (nazwa 
zmieniona z Star of Ajman). Jej rodowód to 
bardzo intensywna mieszanka krwi Gazala Al 
Shaqab z krwią Magnum Psyche. Ajman Mo
niscione jest również ojcem wiceczempionki - 
kasztanowatej Elle Flamenca od Allamara MA 
po Marwan Al Shagab. Jak wiec widać obie

he Arabian horse show 
at Scottsdale welcomed 
us with beautiful, sunny 
weather, which held up 
for the entire 10 days. As

have once said, this show - con-
trary to others in the US - is grow
ing with each year. The reason for 
this constant growth is of course 
the prestige that comes with it, as 
well as the calendar date. February 
in Arizona is almost always sunny, 
with temperatures reaching around 
25°C, making it a true paradise for 
both handlers and their horses. The 
first events are the so-called “Inter
national Classes". Judging is done 
by means of a point system and at 
least 2 of the 5 judges are from out
side the US.

The show began with a pleasant 
surprise, when the Junior Cham
pion Stallion title was awarded to 
the chestnut son of the little known 
sire AJ Thee Luca. AJ Thee Luca 
was born in Florida, but is owned 
by Manuel Durini of Ecuador. He 
is sired by the Egyptian Thee Des
perado and out of the well-pro
ducing Magnum Psyche daughter, 
HED Caramba. AJ Thee Luca has 
an extremely impressive front with 
a long, shapely neck, beautiful head, 
large dark eye and doesn't pass on 
his body flaws to his get. His son, 
the victorious Epiic (his name was 
change to MD Hubal) is a son of 
Anastasiaa by ATA Bey Starr, in turn 
a son of the pure Polish mare Krisha 
(Fawor - Krysia/Aladdinn). Right be
hind him placed the bay Ghazwan 
Aljassimya by Marwan Al Shaqab 
out of Athina El Jamaal.

It is worth mentioning that the 
Middle Eastern Aljassimya Stud re
cently opened its branch in Santa 
Ynez, CA. The famous WH Justice, 
leased by them to serve as chief 
sire, is currently spending his sec
ond year in sunny California. His 
son Ajman Moniscione is the sire 
of the victorious filly from Scotts

dale, the delightful chestnut Star of 
Al Zobair (name changed from Star 
of Ajman). Her pedigree is an inten
sive mixture of Gazal Al Shaqab with 
Magnum Psyche blood. Ajman Mo
niscione of also the sire of the Re
serve Champion - the chestnut Elle 
Flamenca out of Allamara MA by 
Marwan Al Shaqab. So you see how 
close these two fillies are related. 
Whereas in the senior mares cate
gory triumphed the Australian-bred, 
grey Impressa Ml (Aria Impresario 
out of Mulawa Alexa by Parkview 
Audacious). She is the youngest 
mare in the show's history that has 
won the senior mare championship 
(born in 2011).

The Senior Champion Stallion title 
went to the son of the well-known in 
Poland Enzo, the grey Edisson (out 
of Monica PGA by Monogramm). 
Unfortunately all the international 
classes were held in a cramped 
indoor arena, with bad footing and 
the presented horses were not able 
to show their trotting talent. Further
more the arena's lights made it dif
ficult for the public to observe the 
horses.

Whereas the next group of 
“halter" horses, presented in clas
sic style (evaluated by means of 
a comparative system) traditionally 
took place on the Wendell arena, 
which is a place where horses feel 
the best. The arena is very large, the 
footing is excellent, because this is 
also the place where performance 
classes are held, and most impor
tantly everytlwg is outdoors, with
out a roof or walls. The majonty of 
the horses feel splendid here and 
show off their charm, charisira and 
movement. Of course everyone anx
iously awarted the loudly heralded 
daughter of QR Marc, IWctetow's 
Wieża Mocy. After many victones 
in Europe this mare was leased to 
the US. Urfortunatety she wasn't 
presented in Scottsdale, though 
that shouldn't come as a surprise

97



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

W
H

AT
 N

EX
T?

BAAHIR EL MARWAN
Czempiort Ogierów Starszych
All Arabian Horse Show Senior Champion Stallion - Scottsdale 2014

because she had arrived on US 
territory not long before the show. 
Travels are tiresome, even for such 
a world-class mare as W/eża Mocy. 
Despite her absence the competi
tion in the senior mares classes was 
still interesting, because it included 
RH Triana (ROL Intencyty od Sylviah 
WLF po ATA Bey Starr), a mare that 
Wieża Mocy would face in August 
at the show in Las Vegas. RH Tri
ana is not a perfect horse. She has 
a phenomenal neck, but has a long 
body and poor coupling. A good 
head, but average movement. How
ever her greatest asset is her amaz
ing show charisma. I saw perhaps 
every single one of her showings 
and she has always entered the 
arena with a flagged tail, flared nos
trils and highly raised head. The fact 
that her coat color is black makes 
her even more unique. Sadly it 
wasn't Tnana’s day. The judges de
cided that the champion title would 
go to the grey Luxemere Jizette (by 
a son of Versace, KM Bugatti out 
of TA Jihana by a son of Bey Shah, 
the stallion Genesis C). Triana had 
to settle for the honors of reserve, 
but the widely gathered public bid 
her farewell with a standing ap
plause.

Whereas the senior stallion cham
pionships were held without greater 
emotions. As expected, the win
ner was the grey Baahir El Marwan 
(Marwan Al Shaqab - HB Bessolea 
by Besson Carol). It's worth men
tioning that Baahir is a full brother 
to the highly decorated Baanderos. 
Crowned as reserve was the bay 
Polidoro FC (DA Valentino - ABHA 
Palma by Marwan Al Shaqab).

The junior classes in turn were 
a real treat. The junior mares cham
pionship was won by the lovely 
black Zennyatta (name changed 
from SA Sahiba) by Victorius LD - 
out of Love Chimes LD by KM Bu
gatti. Let's take a closer look at her 
pedigree. Everyone knows the late 
Versace (Fame VF - Precious AS 
Gold by El Shaklan). He was not 
only a US National Champion him
self, but gave numerous champi-

klaczki są bardzo blisko spokrewnione. Nato
miast w czempionacie klaczy starszych trium
fowała, australijskiej hodowli, siwa Impressa 
Ml (Aria Impresario od Mulawa Alexa po Par
kview Audacious). Jest to najmłodsza klacz 
w historii pokazu, która wygrała czempionat 
klaczy starszych (ur. 2011).

Czempionem ogierów starszych został syn 
dobrze znanego w Polsce ogiera Enzo, siwy 
Edisson (od Monica PGA po Monogramm). 
Niestety wszystkie klasy międzynarodowe 
rozgrywane były w ciasnej hali, o niezbyt do
brym podłożu i pokazywane konie nie były w 
stanie rozwinąć się w kłusie, a fatalne oświe
tlenie hali zdecydowanie utrudniało publicz
ności obserwowanie koni.

Natomiast następna grupa koni „halter", 
pokazywana w stylu „classic" czyli ocenia
na metodą porównawczą, odbyła się trady
cyjnie na arenie Wendell, czyli miejscu gdzie 
konie czują się najlepiej. Arena jest bardzo 
duża, podłoże jest doskonale, bo pokazywa
ne są na tej arenie również konie w klasach 
pod siodłem no i przede wszystkim wszyst
ko jest na świeżym powietrzu, bez dachu 
i ścian. Większość koni czuje się tu świetnie 
i można się cieszyć ich gracją, wdziękiem 
i ruchem. Oczywiście wszyscy czekali w na
pięciu na pojawienie się zapowiadanej córki 
ogiera QR Marc, michałowskiej Wieży Mocy. 

Po wielu zwycięstwach w Europie klacz ta 
została wydzierżawiona do USA. Niestety 
nie wyszła na ring w Scottsdale czemu nie 
należy się dziwić, bo stosunkowo niedługo 
przed pokazem przyleciała do Ameryki. Po
dróże męczą, nawet tak światową klacz jak 
Wieża Mocy. Bardzo ciekawie zapowiadała 
się rywalizacja w klasach klaczy starszych bo 
występowała w nich RH Triana (ROL Intencyty 
od Sylviah WLF po A7A Bey Starr). Wiadomo 
było, że Wieża Mocy spotka się z tą klaczą 
w kwietniu na show w Las Vegas. RH Triana 
nie jest koniem idealnym. Ma fenomenalną 
szyję ale jest długa i słabo związana w kło
dzie. Ma dobrą głowę ale bardzo przecięt
ny ruch. Natomiast jej największym atutem 
jest jej niesamowita charyzma. Widziałem 
chyba każdy jej występ i zawsze wypadała 
na arenę z ogonem zarzuconym na grzbiet, 
z rozdętymi chrapami i wysoko uniesiona 
głową. Fakt, ze klacz jest kara czyni ją jeszcze 
bardziej unikalną. Niestety nie był to dzień 
Triany. Sędziowie zdecydowali, że czempion- 
ką zostanie siwa Luxemere Jizette (po synu 
ogiera Versace, KM Bugatti od TA Jihana po 
synu Bey Shah'a, ogierze Genesis C). Triana 
musiała zadowolić się tytułem wiceczem- 
pionki ale tłumnie zgromadzona publiczność 
pożegnała ją, gdy opuszczała arenę, owacją 
na stojąco.

98



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

W
H

AT
N

E

WIEŻA MOCY
Czempionka Klaczy Starszych
Arabian Breeders World Cup Senior Champion Marę - Las Vegas 2014

Natomiast czempionat ogierów starszych 
rozegrany został bez większych emocji. 
Zgodnie z oczekiwaniami wygrał siwy Baahir 
El Marwan (Marwan Al Shaqab - HB Besso- 
lea po Besson Carol). Warto zaznaczyć, ze 
Baahir jest rodzonym bratem utytułowanego 
Baanderos’a.

Wiceczempionem został gniady Polidoro 
FC (DA Valentino - ABH A Palma po Marwan Al 
Shaqab). W klasach juniorów było na co pa
trzeć. Czempionat klaczy młodszych wygrała 
prześliczna kara Zennyatta (imię zmienione 
z SA Sahiba) po Victoñus LD -od Love Chi
mes LD po KM Bugatti). Popatrzmy z bliska 
na rodowód tej klaczki. Wszystkim znany jest 
nieżyjący już ogier Versace (Fame VF - Pre
cious AS Gold po El Shaklan). Ogier ten nie 
tylko sam był czempionem USA ale dał rów
nież niezliczoną ilość czempionów, zarówno 
w USA jak i na całym świecie. Mrożone na
sienie ogiera Versace jest ciągle dostępne 
i od czasu do czasu widzi się w ringu roczniaki 
po nim. Zarówno ojciec jaki i matka Zennyatty 
są wnukami słynnego Versace. Wnuki wnu
kami ale jak wspomniałem można dziś zoba
czyć córki i synów tego wpływowego ogiera. 
Właśnie syn Versace, gniady Conquest BR, 
w pięknym stylu (bo jednogłośnie) został 
Czempionem Ogierków. Jego matka Lee 
Anna PSY jest po Padrons Psyche, w żeńskiej 

linii występuje Bey Shah oraz konie czysto 
egipskie i hiszpańskie. Zarówno młodzieżo
wy czempion jak i czempionka są końmi naj
wyższej jakości, ale pokonani wcale tak bar
dzo od nich nie odbiegają. Wiceczempionką 
została gniada Pitonisa AS (Ever After NA - 
Psyches Amber Dream po Padrons Psyche), 
klaczka z fenomenalną głową i uwielbiająca 
się pokazywać. Natomiast za typowym Co
nquest BR uplasował się bardzo dobry Soul 
of Marwan, którego drugie miejsce w czem- 
pionacie było również jednogłośne.

W niespełna dwa miesiące po pokazie 
w Scottsdale miłośnicy koni arabskich spotka
li się w Las Vegas. I znów miejsce rozgrywa
nia tego show przyciąga wielu gości. Słynne 
„miasto grzechu" oferuje masę spektakular
nych widowisk i zdecydowanie jest co robić 
po zakończonym dniu na końskim show. Jeśli 
nie jest się miłośnikiem hazardu to wielkie ho
tele oferują przeróżne rewie, musicale i poka
zy o charakterze cyrkowym z „najwyższej pół
ki". Np. słynne show „Reve", cieszące widzów 
od kilku lat, odbywa się częściowo w wodzie. 
Spektakularnym akrobacjom ludzkich ciał nie 
ma końca. Wszystko to, łącznie z końmi naj
wyższej jakości, może przyprawić o zawrót 
głowy i sporą „dziurę w kieszeni".

Wróćmy jednak do pokazu. Naturalnie 
znów oczy widzów zwrócone były ku Wieży

ons - both in the US and abroad. 
Versace's frozen semen is still avail
able and from time to time there are 
yearlings by him. Both the sire and 
dam of Zennyatta are grandchildren 
of the famous Versace. But never 
mind the grandchildren since we 
can still see sons and daughters of 
this influential stallion. It was none 
other than Versace’s son, the bay 
Conquest BR, that in grand style 
(unanimously) became Junior 
Champion Stallion. His dam Lee 
Anna PSY is by Padrons Psyche, 
whereas her damline includes the 
likes of Bey Shah, as well as Straight 
Egyptian and Spanish horses. Both 
the junior champion filly and colt are 
horses of the highest quality, but 
those that were left in the dust don't 
stray far from the winners. The Jun
ior Reserve Champion Mare was 
the bay Pitonisa AS (Ever After NA 
- Psyches Amber Dream by Pa
drons Psyche), a filly with a phe
nomenal head and a fondness 
for showing. Whereas behind the 
typey Conquest BR placed the very 
good Soul of Marwan, whose sec
ond place in the championship was 
also unanimous.

Just two months after the show 
in Scottsdale Arabian horse aficio
nados met in Las Vegas. And again 
the place of this show draws many 
guests The famous “Sin City" of
fers plenty of spectacles and there 
is definitely a lot of activities after the 
equine show day has come to an 
end. If someone is not a gambling 
fan then the hotels provide many 
revues, musicals and circus venues 
of the highest aesthetics. For exam
ple the famous “Reve" show, that 
has been running for several years, 
partly takes place in the water. The 
human acrobatics are truly breath
taking. All this, together with some 
of the best horses in the world, 
can make one's head spin and drain 
the wallet.

But let’s get back to the show. Of 
course everyone was once again 
looking towards Wieża Mocy. This 
time she performed! Unfortunately 
the arena was set up in such a way
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that the horses could not present 
their movement at their full poten
tial. I remember W/eża Mocy from 
Paris, where she entered the arena 
as though flying. In Las Vegas even 
if she wanted to - she couldn't. 
Luckily she still won her class with 
a score of 340 points (including five 
20s for head and four for type). Her 
great rival RH Triana earned only 1 
point less. Therefore we had to wait 
till the Sunday finals, which definite
ly belonged to Wieża Mocy. She be
sted RH Triana by being the number 
one choice on the majority of the six 
judges' score cards. Wieza's further 
show career in the States will be in
teresting to watch, but already today 
we can say she is “highly played”.

The senior stallions champion
ship was held without any surpris
es. Victorious was the 4 year old 
grey Hariry Al Shaqab (Marwan Al 
Shaqab - Whire Silkk by Drakar el 
Jamaal). In my opinion the stallion's 
greatest asset is a short and strong 
body, which is rarely seen in Arabi
an horses that win the most prestig
ious shows. Usually a long neck is 
associated with a long body and we 
see it everyday. Hariry is well cou
pled and has plenty of Arabian type, 
a good head and neck. Right be
hind him placed the son of Magnum 
Chait HVP and Major Love Affair (US 
National Champion), the grey El 
Chall WR.

Triumphant in the junior stallions 
championship was the son of Eden 
C, Ensync FMA. Much more interest
ing was the junior mares category. It 
was won by the handsome Donna 
Molta Bella by DA Valentino out of RD 
Fabreanna by Falcon BHF. RD Fab- 
reanna was a US Futurity Champion 
and is the daughter of the late sire 
Falcon BHF - a son of Bey Shah out 
of a Bey Shah daughter. Donna Mol
ta Bella bested the previously men
tioned Junior Champion from Scotts
dale, Star of Zobair. The daughter of 
Kahil Al Shaqab, Minwah, who trav
elled all the way from Europe, had to 
settle for just fourth place.

The yearling classes in Las Vegas 
are always heavily entered. That's

--------------------------------------------------------  •

ZENNYATTA
Czempionka Klaczy Młodszych/Wiceczempionka Klaczy Młodszych 
All-Arabian Horse Show Junior Champion Mare - Scottsdale 2014/Arabian Breeders 
World Cup Junior Reserve Champion Mare - Las Vegas 2014

Mocy. Wystąpiła! Niestety arena pokazowa 
urządzona była w taki sposób, że konie nie 
miały miejsca żeby dobrze zaprezentować 
się w ruchu. Pamiętam Wieżę Mocy z Pary
ża, gdy wpadła na arenę dosłownie frunąc. 
W Las Vegas nawet gdyby chciała to nie była 
w stanie. Wieża Mocy wygrała swoją klasę z 
notą 340 punktów (w tym pięć 20 za głowę 
i cztery 20 za typ). Jej wielka przeciwniczka 
RH Triana uzyskała tylko o 1 punkt mniej. Na
leżało czekać niedzielnych czempionatów 
i to był to zdecydowanie dzień Wieży Mocy. 
Pokonała RH Trian'ę większością pierwszych 
miejsc na kartach 6 sędziów/. Ciekawy będzie 
dalszy przebieg kariery tej kaczy w USA ale 
można już dziś powiedzieć, że jest „wysoko 
zagrana”.

Czempionat ogierów starszych rozegrany 
był bez niespodzianek. Czempionem został 
4 letni, siwy Hariry Al Shaqab (Marwan Al Sha
qab - Whire Silkk po Drakar el Jamaal). Moim 
zdaniem wielkim atutem tego ogiera jest krót
ka i mocna kłoda. Tak rzadko można to dziś

widzieć u koni arabskich wygrywających na 
największych pokazach. Zwykle długa szyja 
wiąże się z długą kłodą i widzimy to prawie na 
codzień. Hariry jest dobrze związany, a przy 
tym ma dużo arabskiego typu, świetną głowę 
i szyję. Zaraz za nim uplasował się syn ogiera 
Magnum Chall HVP i klaczy Major Love Affair 
(czempionki USA) siwy El Chall WR.

W czempionacie ogierów młodszych 
triumfował syn ogiera Eden C, Ensync FMA. 
Znacznie ciekawiej wyglądała czempiona- 
towa klasa klaczy młodszych. Wygrała ją 
ogromnie urodziwa Donna Molta Bella po DA 
Valentino od RD Fabreanna po Falcon BHF 
RD Fabreanna była czempionką Futurity USA 
i co ciekawe jest córką nieżyjącego już ogie
ra Falcon BHF, który byl synem Bey Shah'a 
od córki Bey Shah'a. Donna Molta Bella po
biła wcześniej wspomnianą czempionkę kla
czy młodszych ze Scottsdale, Star of Zobair. 
Przybyła z Europy córka ogiera Kahil AJ Sha
qab, Minwah musiała zadowolić się dopiero 
czwartym miejscem.
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CONQUEST BR
Czempion Ogierków Rocznych
Yearling Champion Colt -Scottsdale & Las Vegas 2014

Klasy roczniaków na pokazie w Las Vegas 
są tradycyjnie bardzo mocno obsadzone. 
Dlatego też zwycięstwo wiceczempionki ze 
Scottsdale, klaczki Pitonisa AS należy uznać 
za bardzo duży sukces. Jak wcześniej wspo
mniałem jest to klaczka, którą można określić 
jednym słowem „śliczna". Pobiła ona wiele 
bardzo dobrych konkurentek. Natomiast wy
niki czempionatu rocznych ogierków były po
wtórzeniem pokazu w Scottsdale. Wygrał do
skonały Conquest BR przed Ghazwan Aljas- 
sima. W klasach eliminacyjnych występował 
bardzo urodziwy syn ogiera Pogrom (hod. 
i wł. Stadniny w Janowie Podlaskim), który 
przebywał w dzierżawie w USA przez ostatnie 
dwa lata i w ubiegłym roku sięgnął po „trój- 
koronę”. Sir Pogrom APA, bo takie imię nosi 
ogierek; jest on bardzo urodziwym rocznia
kiem, w typie bardzo żeński. Jego matka An- 
gellinah WLF to córka ogiera Sir Fames HBV 
(wnuk słynnego Fame VF) i klaczy po ATA 
Bey Starr. Linia żeńska to mieszanka krwi 
ogierów BeyShah, Padrón i Aladdinn. SirPo-

grom APA wszedł do Top Ten, co w takiej kon
kurencji należy uznać za duży sukces.

Obserwując zmagania koni na najwięk
szych ringach USA nasuwa się pytanie „quo 
vadis hodowlo?”. Krew ogierów Gaza/ Al Sha- 
qab, Padrons Psyche i Ali Jamaal w zasadzie 
powtarza się w każdym rodowodzie koni Top 
Ten. Nie tylko trzeba zacząć rwać włosy z gło
wy nad zawężającą się pulą genów w hodowli 
ale należy również zastanowić się gdzie zmie
rza ten cały wyścig. Odpowiedź jest jedna: 
współcześni hodowcy koni arabskich zrobią 
wszystko żeby wspiąć się na szczyty czem- 
pionatów. Zastanówmy się jednak nad tym ile 
„brzydkich kaczątek” urodziło się z powtarza
jących się, tych samych krzyżówek, mających 
na celu wyhodowanie czempiona. Niestety, 
znakomita większość tych „brzydkich kaczą
tek” nie przeistoczy się w pięknego łabędzia. 
No i co z nimi robić? Światowy rynek kurczy 
się. Brak nowych nabywców, nie mówiąc już o 
hodowcach z krwi i kości. No więc raz jeszcze 
„quo vadis hodowlo koni arabskich?”. ■

why the victory of the Scottsdale 
Junior Reserve Champion Pitonisa 
AS has to be considered as a great 
success. As I already mentioned it 
is a mare that can simply be de
scribed as "pretty”. She outdid many 
very good rivals. In turn the results 
of the junior stallions championship 
were a repeat from Scottsdale. Vic
torious was the fantastic Conquest 
BR before Ghazwan Aljassima. Dur
ing the qualifying classes we also 
had a chance to see a very hand
some son of Pogrom (bred and 
owned by Janow Podlaski), which 
had been leased to the US for two 
years and claimed the American 
Triple Crown in 2013. The colt's 
name is Sir Pogrom APA and he is 
a very delightful yearling, very femi
nine in type. His dam Angellinah 
WLF is a daughter of Sir Fames HBV 
(son of the famous Fame VF) and 
a mare by ATA Bey Starr. The dam
line is a mix of Sey Shah, Padron 
and Aladdinn blood. Sir Pogrom 
APA qualified for the Top Ten, which 
among such competition has to be 
considered as great success.

Watching the struggles of horses 
at the largest show arenas in the 
US we again ask ourselves "where 
is breeding heading?”. The blood
lines of Gazal Al Shaqab, Padrons 
Psyche and AH Jamaal repeat in 
every pedigree in horses from the 
Top Ten. Not only should we start 
tearing our hairs out due to the de
creasing gene pool, but we should 
start thinking about where all this 
is heading. There is one answer: 
modern Arabian horse breeders 
will do anything to claim champion
ship titles. But let's stop for a mo
ment and thing h°w many ugly 
ducklings” were born from these 
repeated matings that were to be 
a recipe for success. Sadly the 
majority of these ducklings won’t 
turn into beautiful swans. What do 
we do wrth them? The world mar
ket is shrinking. There is a lack of 
new buyers, not to mention genu
ine breeders. So I ask once more, 
where are y°u h6adin9< Arabian 
horse breeding? ■
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Napoleon i Książę Józef Poniatowski pod Lipskiem.
January Suchodolski, (Muzeum Narodowe w Warszawie) -fot. nr/i/

Napoleon and Prince Józef Poniatowski at the battle of Leipzig, 
January Suchodolski, (National Museum in Warsaw) 

Napoleon - pomnik konny, Cherbourg - fot. nr /¿/ 
Napoleon - a horse monument, Cherbourg
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Pałac w Kamieńcu, F. Pazelt, akwarela XIX wiek -fot. nr /3/
Pałace in Kamieniec, F. Pazelt, watercolour XIXth century 

Napoleon na koniu, Piotr Michałowski, 
(Muzeum Narodowe w Warszawie) - fot. nr /ą/ 

Napoleon on a horse, Piotr Michałowski, (National Museuni in Warsaw)
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Kamieniec - powozownia widok obecny - fot. H. Sztuka nr /$/ 

The carriages building, present State 
Kamieniec - stajnia cugowa, widok obecny - fot. H. Sztuka nr /6/ 

Coach stable, present State
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lodzieżowy Czempionat 
w Białce to jeden z naj
liczniejszych i najtrudniej
szych pokazów w Euro-
pie. Trudny zarówno dla 

sędziów jak i wystawców, wymagający 
nieustającej koncentracji i niezłej kondycji
fizycznej. Dwa dni ciężkiej pracy. Otwie-
rający sezon pokazowy w Polsce, jest 
„pierwszą jaskółką" nie tylko ze względu 
na termin ale przede wszystkim na uczest
niczące w mm konie. Nigdzie indziej na 
świecie organizatorzy nie dedykowali bo
wiem całej imprezy wyłącznie młodzieży, 
a więc koniom rocznym, dwu i trzyletnim.

Od dwudziestu czterech lat buchająca 
i w pełni zadomowiona wiosna wita w Biał- ce ulubione dzieci Allaha. Dla organizato

rów to ogromne wyzwanie aby białecki po
kaz był nie tylko miejscem zaciętej rywali
zacji ale tworzył przyjazny, niemal domo
wy klimat miejsca, do którego się wraca 
z nostalgią. Bez zadęcia, z akceptowalną 
presją, serdeczny, przeprowadzany z my
ślą o hodowcach.

Oczywiście, jak każdy czempionat, po
winien być również fascynującym widowi
skiem, na które się czeka po miesiącach 
zimowego uśpienia, z pełną dramaturgia, 
faworytami i tłumem fanów. Jednak istotą 
tej imprezy jest przegląd potomstwa ogie
rów, które użyte były w polskiej hodowli 
w minionym sezonie. Ideą która przyświe
cała inicjatorom pokazu niemal ćwierć 
wieku temu, było stworzenie warunków do 
oceny synów i córek różnych reprodukto
rów, w tych samych warunkach, w jednym 
miejscu, przez tę samą komisję sędziow
ską. Nie ma innego pokazu o tak hodowla
nym charakterze jak właśnie Białka i żaden 
inny nie daje tak bezpośredniej, czasem 
nawet brutalnej odpowiedzi na pytanie 
w jakim momencie jako hodowcy i wy
stawcy się znajdujemy. Nawet jeśli nie ze 
wszystkimi werdyktami się zgadzamy, jeśli 
niektóre nas ranią lub budzą sprzeciw, to 
na ogół motywują do zastanowienia i re
fleksji.

A ponieważ w zeszłym roku w polskiej 
hodowli użyto kilka nowych ogierów, które 
w prawdzie błyszczały na najpoważniej
szych światowych pokazach ale na temat 
ich potomstwa niewiele można było po
wiedzieć, tegoroczny Czempionat, rozgry-

T
he Junior Spring Show in 
Białka is one of the most 
numerously entered and 
hardest events in Eu
rope. Difficult for both 

the judges, as well as the exhibitors, 
requiring a constant focus and good 
physical condition. It is two days of 
hard work. It inaugurates the show 
season in Poland not just because 
of its calendar date, but mainly be
cause of the horses competing in it. 
Nowhere else in the world did orga
nizers dedicate an entire event sole
ly to youngsters - yearlings, two and 
three year olds.

For 24 years the blooming Spring 
has been welcoming the favorite 
children of Allah at Białka. For the 
organizers it is a huge challenge to 
make their show not just a place of 
fierce competition, but also that of 
a homely atmosphere that everyone 
wants to return to. Without a pomp
ous entourage, with an acceptable 
dose of pressure, friendly, held pre
cisely with breeders in mind.

Of course like every champion
ship, this one should also be a true 
spectacle, that everyone waits for 
after a winter’s hibernation. A spec
tacle with drama, favorites and 
a crowd of fans. However the core 
of this event is the inspection of get 
by sires that had been used in Pol
ish breeding in the past season. 
The concept of the initiators of the 
show almost a quarter of a century 
ago was to create conditions that 
would allow to evaluate sons and 
daughters of various sires - on the 
same terms, in one place, by the 
same jury panel. There is no other 
breeding show like Białka and no 
other that would give such a direct, 
sometimes cruel answer to where 
each breeder is currently at in his 
work. Even if we don’t agree with ev
ery verdict, even if some hurt us or 
cause objections, they usually give 
us food for thought.

And because last year several 
new sires were used in Polish breed-
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OGIERKI ROCZNE

Morion - Czempion Ogierków Rocznych - fot. nr /zl

Yearling Champion Colt - SK Michałów
Pitawal - I Wiceczempion Ogierków Rocznych - fot. nr ¡2/ 

I Reserve Yearling Champion Colt - SK Janów Podlaski 
Lord ElShawan - II Wiceczempion Ogierków Rocznych - fot. nr /%/ 

Yearling Champion Colt - M.J. Pietrzak

wany w dniach 7-8 czerwca, zapowiadał 
się niezwykle emocjonująco.

Zgłoszono niemal 120 koni, które ocenia
ne były przez komisję złożoną z doświad-

Tym razem najliczniej reprezentowane 
było potomstwo dwóch „gigantów”, o któ
rych głośno było szczególnie w 2012 roku, 
za sprawą ich zaciętego pojedynku o zło-

ing - sires that had shined brightly at 
the most prestigious world shows, 
but nothing was known about their 
get - this year's championship, held 
on June 7-8th, promised to be an 
extremely exciting one.

The show saw a line-up of nearly 
120 horses, which were evaluated 
by a jury panel made up of expe
rienced and valued judges: Sylvie 
Eberhardt from Germany, Chris
tine Jamar-Demeerseeman from 
Belgium, Jaroslav Łacina from the 
Czech Republic and Mohamed 
Machmoum from Morocco.

It has to be said that Białka is 
a place where it really shows that 
separating the yearling champion
ships from the two and three year 
olds is a good decision. When the 
yearling classes are very numerous 
and usually present a higher quality 
than the other age categories, this 
allows the good and excellent hors
es to be better seen and not to be 
lost among the larger crowd.

And it is exactly the year old 
horses that best attest to the breed
ing value of their sires. This time 
the most numerously represented 
was the get of two “giants”, both of 
which made headlines in 2012 due 
to their duel for the gold during the 
World Championships in Paris. The 
bred in Qatar Kahil Al Shaqab (QA) 
(Manvan Al Shaqab (QA) - OFW 
Mishaahl (US)/Mishaah (US)) spent 
two intensive seasons at Janów 
Podlaski. Whereas the Spanish 
born Shanghai E.A. (ES) (WH Jus
tice (US) - Salymah (BE)/Khidar 
(BE)) was in turn widely used at 
Michałów and several private studs. 
As a result Białka saw the debut of 
8 yearlings by Shanghai and 23 by 
Kahil Al Shaqab..

Just as the two stallions are dif
ferent, so different are their foals. 
Kahibs get is very uniform in type 
and similar to each other. Very bal
anced, with strong, well coupled

czonych i cenionych sędziów: Sylvie Eber
hardt z Niemiec, Christine Jamar-Demeer
seeman z Belgii, Jaroslava Łacinę z Czech 
i Mohameda MachmounTa z Maroka.

Trzeba przyznać, że właśnie w Białce 
albo szczególnie w Białce, sprawdza się 
formuła oddzielenia koni rocznych od dwu 
i trzyletnich w rozgrywkach czempiona- 
towych. W przypadku kiedy klasy rocz
niaków są liczniej obsadzone i z reguły 
prezentują wyższą jakość niż pozostałych 
grup wiekowych, daje ona szansę zaist
nienia, bycia widocznym koniom dobrym 
i wybitnym, które nie giną w masie.

I to właśnie konie roczne dają najlepsze 
świadectwo jakości hodowlanej ojców. 

to podczas Czempionatu Świata w Pary
żu. Wyhodowany w Katarze gniady Kahil 
Al Shaqab (QA) (Marwan Al Shaqab (QA) 
- OFW Mishaahl (US)IMishaah (US)), spę
dził w Janowie Podlaskim dwa intensywne 
sezony. Urodzony w Hiszpanii siwy Shan
ghai E.A. (ES) (WH Justice (US) - Sylymah 
(BE)/Khidar (BE)) został z kolei szeroko 
użyty w Stadninie Koni Michałów oraz 
w kilku stadninach prywatnych. W rezulta
cie do Białki przyjechało 8 roczniaków po 
ogierze Shanghai i 23 po ogierze Kahil Al 
Shaqab.

Tak jak różne są te dwa ogiery tak róż
ne są ich źrebięta. Potomstwo ogiera Kahil 
jest bardzo wyrównane w typie, podobne
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KLACZKI ROCZNE
Galerida - Czempionka Klaczek Rocznych - fot. nr /ą/ 

Yearling Champion Filly - SK Michałów 
Prometida -1 Wiceczempionka Klaczek Rocznych - fot. nr /$/ 

I Reserve Yearling Champion Filly - SK Janów Podlaski
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do siebie. Harmonijne, o mocnych, dobrze 
związanych kłodach, pięknie wykrojonych, 
wysoko osadzonych szyjach, dobrym oku 
i bardzo suchej, eleganckiej głowie, cza-

sami zbliżonej kształtem do dziadka, ogie
ra Marwan Al Shaqab. Robią wrażenie ele
gancją, gatunkiem i solidnością. I dobrym 
ruchem. Niezależnie od jakich klaczy po
chodzą, czy urodziły się w Janowie Pod
laskim, Michałowie czy innej stadninie, 
potomstwo Kahila jest rozpoznawane, na
wet z odległości. Do prześlicznego, szla
chetnego Moriona od Mesalina po Ekstern 
ze Stadniny Koni Michałów powędrowa
ły tytuły Czempiona Ogierów Rocznych 
i Best in Show Pokazu. Mocny i energicz
ny Pitawal od Pepita po Ekstern z Janowa 
Podlaskiego wywalczył Srebrny Medal, 
a elegancki Peon od Penta po Ecaho, 
również z Janowa Podlaskiego, znalazł 

się w Top Five. W finałach klaczy rocz
nych medalowe miejsca, poza złotem, 
oraz czwarte i piąte miejsce w Top Five 
należało również do córek Kahila. Srebr

ny Medal zdobyła zjawiskowa Prometida 
od Panonia po Eukaliptus, Brązowy stał 
się udziałem klaczy Ceranova od Ceri- 
nola po Ecaho, czwarte miejsce zajęła 
piękna Al Jazeera od Alhasa po Ganges, 
a piąte Burza od Bursa po Asían. Wszyst
kie cztery klaczki zostały wyhodowane 
w Stadninie Koni Janów Podlaski.

Natomiast Złoty Medal Klaczy Rocznych 
należał do córki ogiera Shanghai E.A. - Ga- 
leridy od Galilea po Laheeb (IL) ze Stadni
ny Koni Michałów. Potomstwo Shangha- 
i’a jest mniej wyrównane, chyba później 
dojrzewające i potrzebujące więcej czasu 
na zharmonizowanie. O krótkich głowach 
i szerokim czole, szybko siwiejące, przy
ciągające oko sympatyków egipskich li
nii i koni w tym typie. Potrafią przyprawić 
o szybsze bicie serca, potrafią też przejść 
niezauważone. Z ich jednoznaczną oceną 
trzeba jeszcze poczekać.

Na swój pokazowy debiut czekały też 
źrebięta po ogierze El Omari (Enzo (US) 
- Embra/Monogramm (US), urodzonym 
w 2008 roku w Michałowie, doskonale 
zapowiadające się pod matkami, nie roz
czarowały jako roczniaki. Zamaszyste, 
z dobrym ruchem, eleganckie. Obejrzeli-

bodies, beautifully carved, highly 
set necks, good eyes and very dry, 
elegant heads, sometimes very re- 
semblant of their grandsire, Mar- 
wan Al Shaqab. Their refinement, 
elegance and quality definitely turn 
heads, as well as does their move
ment. Regardless of which mares 
they were out of, whether they were 
born in Janów, Michałów or another 
stud, Kahil's get is instantly recog
nizable. The lovely, elegant Morion 
out of Mesalina by Ekstern took 
home the titles of Yearling Cham
pion Stallion and Best in Show. The 
strong and dynamic Pitawal out of 
Pepita by Ekstern from Janów Pod
laski won the silver medal and the 
typey Peon out of Penta by Ecaho 
(also from Janów) ended up as 
a Top Five. In the yearling fillies 
championship the silver, bronze 
and remaining Top Fives also be
longed to the daughters of Kahil. 
The silver medal was awarded to 
the ethereal Prometida out of 
Panonia by Eukaliptus. The bronze 
went to Ceranova out of Cerino- 
la by Ecaho, the fourth spot to Al 
Jazeera out of Alhasa by Ganges 
and the fifth - to Burza out of Bursa 
by Aslan. All four fillies were bred at 
Janów Podlaski.

Whereas the gold medal among 
the yearling fillies belonged to the 
daughter of Shanghai E.A. - Gale- 
riada out of Galilea by Laheeb (IL) 
from Michałów Stud. Shanghais 
get is less uniform, perhaps need
ing longer to mature and to achieve 
conformational balance. With short 
heads and wide foreheads, very 
quickly turning white, appealing to 
fans of Straight Egytian lines and 
horses of that type. They can make 
the heart beat stronger, but can 
also pass without being noticed. 
We have to wait a bit longer to give 
a general opinion about them.

Another show debut was made 
by foals of El Omari (Enzo (US) -
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Eurogrant - Czempion Ogierów Młodszych - fot. nr /(>/ 
Junior Champion Stallion - SO Białka 

Złoty Medal -1 Wiceczempion Ogierów Młodszych - fot. nr /?/ 
1 Reserve Junior Champion Stallion - SK Michałów

śmy jednego ogierka i cztery klaczki, które 
plasowały się w środku stawki. Podobnie 
jak pierwszy raz pokazywane potomstwo 
po wyhodowanym w Stanach Zjednoczo- 

ra Vitorio TO użyły Stadniny w Michałowie 
i Białce oraz kilku hodowców prywatnych. 
Na pokazie mieliśmy okazję podziwiać 
jednego ogierka i dwie klaczki, różniące

Embra/Monogramm (US)), born 
in 2008 at Michałów. The foals 
looked promising when with their 
dams and did not disappoint as 
yearlings. Impressive, with great 
movement, elegant We saw one 
colt and four fillies, which placed in 
the middle of the field. Similarly to 
the first time shown get of the US- 
bred Vitorio TO (US) (DA Valentino 
(US) - Sol Natique (US)/So/sf/ce 
(US)), currently leased by Michałów 
Stud. Last year Vitorio's semen was 
used by Michałów, Białka and sev
eral private breeders. At the show 
we were able to see one colt and 
two fillies, very different from their 
peers. High-legged, with fantasti
cally long necks, very effective, they 
appeared to be needing more time 
and patience.

A nice surprise was made by the 
first harbinger of the carefully used 
in Poland, shrouded in legend and 
unfortunately late FA El Shawan (US) 
(Marwan Al Shaqab (QA) - Foxbriar 
Shaqita (US)/ZT Shakfantasy (AR)). 
Bred by Małgorzata and Józef Pie
trzak - the yearling Lord El Shawan 
out of Lady Serenada by Ekstern. 
Similar in type to the “Kahils" (he is 
a close cousin, after all) - elegant, 
typey, with a beautiful head - he 
justly gained the bronze medal, to 
the great joy of his breeders.

I n the two and three year old class
es successful were the get of sires 
that have proven their breeding po
tential many times before. The high 
marks of the daughters of Esparto 
(Ekstern - Ekspozycja/Eukaliptus) or 
Eden C (US) (Enzo (US) - Silken 
Sable (US)/Genesis C (US)) were 
the final proof of their value. After 
last year’s successes of Białka s 
graduates: Perfinka out of Perfirka 
by Gazal Al Shaqab (QA) and this 
year s stellar performance of Egiria 
out of Egira by Emigrant, who first 
won her class and several hours 
later claimed the bronze medal

nych Vitorio TO (US) (DA (Valentino (US) 
- Sol Natique (US) / Solistce (US)), dzier
żawionym obecnie przez Stadninę Koni 
Michałów. W ubiegłym roku nasienie ogie-

się od pozostałych rówieśników. Wysoko- 
nożne, z fantastycznymi, długimi szyjami, 
bardzo efektowne, robiły wrażenie wyma
gających czasu i cierpliwości.

Miłą niespodziankę sprawił pierwszy 
zwiastun, ostrożnie użytego w Polsce, 
owianego legendą i niestety już nie żyją- 
cego ogiera amerykańskiej hodowli FA 
El Shawan (US) (Marwan Al Shaqab (OA) 
- Foxbriar Shaqita (US)/ZT Shakfanta 
sy (AR)), wyhodowany przez Małgorzatę 
i Józefa Pietrzaków roczny, gniady ogie 
rek Lord El Shawan od Lady Serenada po 
Ekstern. W podobnym typie jak „Kahile" 
(w końcu bliski kuzyn), elegancki, gatun 
kowy, z piękną głową - zasłużenie zdobył, 
ku wielkiej radości hodowców, Medal Brą
zowy.

W klasach dwu i trzylatków dały o so 
bie znać ogiery, które swój potencjał ho
dowlany udowodniły już wielokrotnie. 
Wysokie noty córek Esparto (Ekstern - 
Ekspozycja/Eukaliptus) czy Edena C (US) 
(Enzo (US) - Silken Sabie (US)/Genesis 
C (US)) były jak przysłowiowa kropka 
nad „i”. Po zeszłorocznych sukcesach 
białeckich wychowanek: Perfinki od Per- 
firki po Gazal Al Shaqab (QA) i udanym

112



 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

KLACZKI STARSZE
Anawera - Czempionka Klaczy Młodszych -fot. nr /8/ 

Junior Champion Mare — SK Janów Podlaski 
Piacolla - I Wiceczempionka Klaczy Młodszych - fot. nr /g/ 

1 Reserve Junior Chapion Mare - SK Michałów

tegorocznym występie Eg/r// od Egiry po 
Emigrant, która najpierw wygrała klasę, 
a kilka godzin później zdobyła Brązowy 
Medal w Czempionacie Klaczy Młod-

Czempionacie Ogierów Rocznych, kasz
tanowatego, urodziwego Eurogranta OZ 
(IL) (Ajman Moniscione (IT) - Ekspiacja/ 
Emigrant), hodowli izraelskiej, który zmęż-
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szych, pozycja Esparto jako reproduktora 
jest ugruntowana. Zdobycie tytułu Czem- 
pionki Klaczy Młodszych przez Anawerę 
(Piaff - Altamira/ Ekstern) z Janowa Pod
laskiego, poprawną, typową i wyrazistą, 
przypomniało nam o polskich ogierach, 
które obdarzone zaufaniem, potrafią za 
to zaufanie systematycznie, przez lata 
się odpłacać. I kiedy wszystkim się wy
dawało, że lata świetności Piaff ma już 
dawno za sobą, jego córka pokazała lwi 
pazur.

Powrót na podium, i to triumfalny, ze
szłorocznego Brązowego Medalisty w 

niał i rozwinął się na tyle, żeby w tym roku 
sięgnąć po Złoto, udowadnia, że polskie 
klacze są jak cudowna forma rzeźbiarza. 
Można w niej nadać kształt wybrany i wy
myślony, używając różnych ogierów, ob
cych rodowodów i koncepcji. Ograniczać 
nas będzie jedynie nasza wyobraźnia. 
A efekt bywa zaskakujący nawet dla sa
mych „artystów”. To się nazywa wdzięcz
ne „tworzywo”!

Dla wielu koni pokaz w Białce jest 
przedmurzem dalszej kariery, dla niektó
rych jednorazowym występem i przepust
ką do łatwiejszego, spokojnego życia na 
pastwiskach. Dla hodowców, zderzeniem 
wyobrażeń i nadziei z rzeczywistością, 
czasami brutalną. Ale jak mawia Dyrektor 
Jerzy Białobok, „hodowla nie znosi senty
mentów". Do nas należy wybór, czy wycią
gniemy wnioski z własnych i cudzych do
świadczeń, czy będziemy trwać na wcze
śniej obranym szlaku, czy takie imprezy 
jak pokaz w Białce wzbogacą naszą wie
dzę, sposób spojrzenia i oceny. Czy sta
nowić będą tylko miłą rozrywkę w ciepły 
czerwcowy weekend, po której wrażenie 
i wspomnienia znikają wraz z zakończe
niem. ■

in the junior mare championship, 
Esparto's position as a sire is fully 
established. The winning of the 
Junior Champion Mare title by 
Anawera (Piaff - Altamira/Ekstern) 
from Janów Podlaski, correct, typ- 
ey and full of expression, reminded 
us about Polish sires, which when 
trusted can pay back over the 
years. And when everyone thought 
that Piaff's greatness was already 
over, his daughter showed us her 
talents.

The chestnut Eurogrant OZ (IL) 
(Ajman Moniscione (IT) - Ekspiacja/ 
Emigrant), bred in Izrael, last year's 
bronze medalist in the yearling 
stallion championships, has devel
oped and become more mascu
line, making a triumphant return to 
the podium. His winning the gold 
proves that Polish mares are like 
wonderful moulds, within which 
you can create various shapes via 
different sires, foreign pedigrees 
and breeding concepts. We are 
only be limited by our own imagi
nation. The effect is often surprising 
even for the “artists" themselves. 
That’s what you call a "rewarding” 
raw material.

For many horses the show in 
Białka is the bulwark of a further 
career, for others a one time per
formance and a pass to an easier, 
calmer life on the pastures. For 
breeders, a clash of visions and 
hopes with an often brutal real
ity. But as Director Białobok says: 
"breeding doesn't like sentiments". 
It is up to us whether we shall draw 
conclusions from our own and 
someone else's experiences or 
remain on the path we have previ
ously set on. Whether such shows 
as Białka will enrich our knowledge 
and way of evaluating or will they 
only be a pleasant way to spend 
a warm June weekend, after which 
all impressions and memories fade 
away soon after leaving the stud’s 
gates. ■
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IX Jesienny Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi 
i Sportowe Mistrzostwa Polski Koni Arabskich 

9th Autumn Arabian Horse Show 
& Polish National Championships 

for Arabian Sport Horses

10-11 października 2014 / 10th-llth of October, 2014

Organizator / Organizer-
Klub Jeździecki Janów Podlaski 

tel. (83)341 30 09 
fax (83) 341 33 60 

www.janow.arabians.pl



 12 października 2014-Stadnina Koni Janów Podlaski 
12th of October, 2014 - Janów Podlaski Stud
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The Master\s ENDURANCE Kaleidoscope

MISTRZOWSKI
rajdouy
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Kamila Kart na podium - ME 
fot. z archiwum Klubu Jeździeckiego Champion 

European Championships, Most, CZ
- photo Jrom the archives of KJ Champion
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W
żwiązku z nietypowym ter
minem ukazania się Kalej
doskopu, a równocześnie 
po największym dotych
czasowym sukcesie pol

skich rajdów wydaje się, że artykuł należy po
święcić głównej bohaterce ubiegłego sezonu. 
Rok 2013 niewątpliwie przejdzie do historii 
dyscypliny gdyż po raz pierwszy zdarzyło się, 
że polska zawodniczka „stanęła na pudle" 
Mistrzostw Europy. We wrześniu 2013 roku 
w czeskim Moście odbyły się otwarte Mistrzo
stwa Europy, na których Kamila Kart zajęła 
3 miejsce, zdobywając brązowy medal. W Mo
ście startowała na dystansie 160 km, który po
konała z prędkością 20,192 na wyhodowanej 
we Francji klaczy Raiła des Sables. Konkurs był rozgrywany w opcji zawodów otwartych, 

tak, że startowały ekipy z całego świata. Całą 
trasę najszybciej pokonał szejk Rashid Dal- 
mook Al Maktoum ze Zjednoczonych Emira
tów Arabskich, uzyskując średnią prędkość 
21,721 km/h. W klasyfikacji ME zwyciężył 
Hiszpan Jaume Punti Dachs, który w ubiegłym 
sezonie był trenerem w stajni, w której praco
wała Kamila. Polska ekipa składała się tylko 
z trzech zawodników. Poza Kamilą wystarto
wała jeszcze Olga Ciesielska na wałachu Gar
du Pintu (IT) (Ulumu (IT) - Aquila Reale (IT)/ 
Rubis de Carrere (FR)) oraz Ryszard Zieliński 
na Gandawie (Eldon - Gryzetka/Wojsław), ho
dowli SK Michałów. Niestety Gandawa zosta
ła wyeliminowana na 4 bramce za kulawiznę, 
natomiast Olga dojechała do mety zajmując 
w klasyfikacji ME 24 miejsce. Trasa była trud
na i wymagająca o czym świadczą stosunko
wo niskie prędkości uzyskiwane przez czo
łówkę rajdu jak i duża ilość eliminacji. Z 88 
zawodników na starcie do mety dojechało tyl
ko 34. Miejsce Kamili poprawiało się po kolej
nych bramkach. Warto podkreślić, że jej czasy 
wejścia na bramkę oscylowały wokół 2 minut 
co świadczyło zarówno o profesjonalizmie 
zawodniczki jak i o znakomitym przygotowa
niu konia. Od trzech lat Kamila pracuje i jeź
dzi w Dubaju ale startuje w barwach polskich. 
Swoje umiejętności jeździeckie zdobywała 
w KJ Champion, który w dalszym ciągu repre
zentuje, biorąc czasami udział w krajowych 
rajdach. Warto przypomnieć, że w roku 2002 
była Mistrzynią Polski na dystansie 2x100 km. 
Na janowskiej hodowli wałachu Elban (Balon - 
Elekta/Pa/as (RU)) uzyskała wtedy przeciętną 
prędkość 20,36 km/h.

T
he present article ap
pears in print in untypi
cal moment because of 
the greatest success of 
Polish endurance for the 

time being. The more it should be 
dedicated above all to the main char
acter from the past season. The year 
2013 would undoubtedly go down in 
history, because it was the first sea
son, when a Polish rider was placed 
"on the box" in the Championships of 
Europe. It was on September 2013, 
when at the Czech town Most held 
were the Open Endurance Champion
ships of Europe, in which Kamila Kart 
was placed 3rd, winning the Bronze 
Medal. She took part in a 160 km long 
race, which she covered with a speed 
of 20,192 km/h, mounting the French- 
bred mare Raila des Sables (.... ). It
was an open competition, so entering 
were teams from all over the World.

The best speed, reaching 21,721 
km/h, was obtained by the Sheikh 
Rashid Dalmook Al Makhtoum from 
United Arab Emirates. In the European 
Championships ranking, as the winner 
qualified was the Spaniard - Jaume 
Punti Dachs, who last year worked as 
a trainer in the same stable, as Kami
la. The Polish team consisted only of 
three riders. Apart from Kamila, started 
also Olga Ciesielska, riding the geld
ing Gardu Pintu (IT) (Ulumu (IT) - Aq
uila Reale (fT)/Rubis de Carrere (FR)), 
as well as Ryszard Zieliński, mounting 
the mare Gandawa (Eldon - Gryzetka/ 
Wo/staw). bred at Michałów Stud. Un
fortunately, Gandawa was eliminated 
at the 4th vet gate because of lame
ness, whereas Olga reached the fin
ish line, placed 24^ in the European 
Championships ranking.

The rout was difficult and demand
ing, that's why the speeds obtained 
by the leaders were relatively low 
and many horses were eliminated 
because of injuries. From 88 starting 
competitors only 34 reached the finish 
line, whereas Kamila at subsequent 
vet gates improved her position. Af
ter every loop she entered the gates
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Złota Medalistka ME na klaczy Raila des Sables (FR) -fot. nr /i/ 
-fot. z archiwum Klubu Jeździeckiego Champion 

Golden Medalist - European Championships, Most, CZ atop Raila des Sables (FR)
- photo from the archives of KJ Champion

Podczas dekoracji Kamila Kart i Raila des Sables (FR) -fot. nr /z/
-fot. z archiwum Klubu Jeździeckiego Champion 

During decoration ceremony - Kamila Kart and Raila des Sables (FR)
- photo from the archives of KJ Champion

within about 2 minutes, what was the 
proof of her high riding abilities and a 
perfect training of the horse. Kamila 
has worked and ridden at Dubai for 
three years, but in Polish colors. She 
got her riding skills in the Champion 
Riding Club and sometimes repre
sents it, taking part in endurance rac
es in Poland. For example, in 2002 she 
won the Championship of Poland on 
the distance 2x100 km. She rode the 
Janow-bred gelding Elban {Baton - 
Elekta/Palas (RU)) then, obtaining the 
average speed 20,36 km/h.

Summarizing that excellent result 
obtained by Kamila, one must add, 
that for more than a half of the sea
son 2013 she was placed first in the 
FEI ranking. In the end of the season 
she was finally placed 8th, defeating 
more than 3500 riders from all over the 
World.

The Polish Equestrian Federa
tion (PZJ) granted her with a money 
voucher, but its value was limited by 
the reservation, that the money could 
be spent only for specified purposes. 
In the beginning of 2014 accelerated 
was the date of an endurance race in 
UAE, what Kamila planned to attend. 
Required was purchasing of the FEI 
license, start permit, a registration and 
entry fee. PZJ wasn't allowed to do 
it on her behalf, whereas Kamila her
self was in Dubai at that time. Fortu
nately enough, Champion Riding Club 
helped her in transferring the entry and 
registration fees. This case pointed out 
some inconvenient procedures in PZJ, 
hindering realization of a rider' s sports 
plans, what collides with a general idea 
of a sports union, obliged to help the 
athletes and cooperate with them.

There are some more faults in the 
PZJ activities. There are several Polish 
riders employed in UAE. They are will
ing to attend some endurance races 
in Poland, but aren't allowed to start 
because without the Polish Riders' 
Badge they couldn't get a license. 
PZJ authorities should consider finding 
a solution of such untypical issues in 
a way satisfying both sides. Moreover, 
if a competitor was granted a money 
voucher, he/she should be allowed to 
spend it according to his/her will (un-

Al

Podsumowując ten znakomity wynik Kamili 
trzeba dodać, że przez ponad połowę sezonu 
2013 zajmowała ona pierwsze miejsce w ran
kingu FEI. Na koniec sezonu została ostatecz
nie sklasyfikowana na 8 miejscu pozostawia
jąc za sobą ponad 3500 zawodników z całego 
świata.

Polski Związek Jeździecki uhonorował me
dal naszej zawodniczki bonem pieniężnym 
ale wydanie tej sumy jest dość skomplikowa
ne, bo może być wykorzystana tylko na okre
ślone cele. W pierwszych dniach roku 2014 
dość niespodziewanie uległ przyspieszeniu 
termin rajdu w ZEA, w którym nasza mistrzy
ni planowała wystartować i niezbędne było 
wykupienie licencji FEI, pozwolenia na starty 
zagraniczne oraz zrobienie zgłoszenia na za

wody co mógł zrobić tylko PZJ. Okazało się, 
że pieniędzy z bonu nie można na to wyko
rzystać, a zawodniczka była w Dubaju i sama 
nic nie mogła zrobić. Gdyby nie pomoc i inter
wencja KJ Champion to opłaty i zgłoszenie nie 
zostałoby załatwione. Przypadek Kamili akurat 
uwypukla niektóre obowiązujące procedury 
w PZJ, które zdecydowanie utrudniają zawod
nikowi realizację jego sportowych planów, 
a przecież ideą związku sportowego powin
na być pomoc i współdziałanie. Jak już piszę 
o mankamentach procedur związkowych, 
to może warto jeszcze wspomnieć o jednej 
sprawie. W ZEA jest kilku polskich jeźdźców, 
którzy chętnie startowaliby w rajdach w pol
skich barwach ale są tam, a nie tu i nie mają 
odznaki jeździeckiej co uniemożliwia im uzy
skanie polskiej licencji. Może warto byłoby się 
w PZJ zastanowić jak rozwiązywać takie nie
typowe kwestie w sposób satysfakcjonujący 
obie strony. Poza tym jak wręczamy nagrodę 
pieniężną, to niech zawodnik ma możliwość 
dowolnie nią dysponować chyba, że regulują 
to przepisy nadrzędne wtedy niestety trzeba 
się dostosować.

Wspominając ubiegłoroczne ME warto tak
że podkreślić, że drugi w konkursie otwartym 
zawodnik z ZEA jechał na koniu Farak {Furiat 
- Fanaira/Cyprys) hodowli Krzysztofa Gru- 
dziąża. Start w Mistrzostwach był już trzecim, 
udanym startem Faraka na 160 km w sezonie 
2013 roku.

Mimo ogromnej popularności rajdów na ca
łym świecie w Polsce nie widać jeszcze ciągle 
masowego ruchu pro rajdowego. Warto jed-
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Mateusz Sławecki na klaczy Elana/Rajd o Puchar 
Beskidu Wyspowego (Apaczów), Mszana Dolna -fot. nr /$/ 

Mateusz Sławecki atop marę Elana/Amateur Endurance Competition, Mszana Dolna 
Sports Endurance Małopolska Cup -fot. nr /4/ 

Zwycięzcy: Czesław Pożdał klacz Musli; Marek Ptaszek 
- klacz Jagoda; Szymon Kowalski - ogier Atut -fot. nr /g/ 
The winners: Czesław Pożdał - marę Musli; Marek Ptaszek - marę Jagoda;

Szymon Kowalski - stallion Atut

nak podkreślić, że w bieżącym sezonie poja
wił się cykl zawodów amatorskich rozgry
wanych na zasadach pucharowych. Jest to 
I Towarzyski Puchar Małopolski w Sportowych 
Rajdach Konnych. Cykl pięciu rajdów rozpo
czął się 25 kwietnia Rajdem o Puchar Beskidu 
Wyspowego, a kończy 25 października pod
czas II Towarzyskich Zawodów w Sportowych 
Rajdach Konnych. Ogromnym wyzwaniem 
dla Komisji Rajdów PZJ będzie odpowied
nie zmotywowanie najlepszych amatorów 
aby zainteresowali się rajdami sportowymi. 
W ostatnich latach w kraju wyraźnie widoczny 
jest zarówno wzrost liczby zawodów sporto
wych z dystansami do 80 km jak i liczba star
tujących zawodników. Niestety w dystansach 
najdłuższych widać drastyczny spadek liczby

uczestników czym także powinna zająć się 
Komisja rajdów aby cofnąć ten niekorzystny 
trend przez kierowanie właściwym szkole
niem i odpowiednim planowaniem startów 
młodych zawodników.

Kolejnym etapem rozwoju dyscypliny 
w Polsce powinien być wzrost liczby organi
zowanych imprez rangi CE11* i 2*. Szczegól
nie istotne są zawody 1 * gdyż zawodnikom 
z kraju organizatora pozwalają startować na 
paszportach krajowych i jest to możliwość 
sprawdzenia przydatności konia do dyscypli
ny bez ponoszenia dodatkowych kosztów na 
paszport FEI. Możliwość pierwszego zagrania 
konia w kraju niewątpliwie także spowodowa
łaby, że więcej polskich koni byłoby widocz
nych na światowych trasach rajdowych. ■

less it was subject to certain superior 
rules, what should be observed).

As far, as last year ' s Championships 
of Europe were concerned, it should 
be emphasized, that the UAE rider 
placed second in the Open competition 
rode the horse Farak (Furiat - Fanaria/ 
Cyprys), bred by Krzysztof Grudziąż. 
The start in the European Champion
ships was his third successful start for 
160 km in the season 2013.

Despite great popularity of endur
ance all over the World, it wasn't ac
companied by a mass movement of 
endurance supporters. It should be, 
however, emphasized, that in the cur
rent season a cycle of amateur com
petitions appeared. It was a row of five 
amateur endurance events, belong
ing to the Friendly Endurance Sports 
Cup of Małopolska. This cycle began 
with the Beskid Mountains Endurance 
Cup, held on April 25th, whereas it is 
planned to be closed with the llnd 
Friendly Sports Endurance Riding 
Competition on Oct. 25th. It seems to 
be a great task and challenge for the 
PZJ Endurance Committee, how to 
encourage the best amateur riders to 
take part in those events.

Recently noticed was an increase of 
the number of events up to 80 km, as 
well as of starting riders. Unfortunately, 
at the same time the number of atten
dants of the longest distance events 
drastically decreased. The Endurance 
Committee should take care of this 
problem and try to stop that trend. It 
might be solved by a proper training 
of young riders and a careful planning 
of their starts schedule.

As a next stage of the development 
of endurance in Poland, desirable 
would be a growth) of the number of 
CEI 1* and 2* events. Especially im
portant are 1* competitions, because 
the riders from the organizing country 
may ride horses with national pass
ports. This way a horse’s endurance 
predispositions couW be tested wttod 
incurring additional costs for FEI pass
porte. Possibilities of organizing first tri
als for horaes in their country of origin 
would undoubted^ cause increasing 
of the number of Polish horses appear
ing on foreign endurance routes. ■
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• Echo Apollo - Sławomir Przybysz i Cytra - Danuta Konończuk

/llstorically IDYLLICALLY, Colorfully

HISTORYCZNIE,
----------------------------- -------------------------------•---------------------------------------------------------------—

bajkowo, kolorowo

K
iedy kilka lat temu podczas 
Sportowych Mistrzostw Polski 
Koni Arabskich wśród licznych 
konkurencji znalazła się kla

sa „Polski Strój Historyczny" zachwytom 
uczestników i zgromadzonej publiczności 
me było końca. I tak jest do dziś i to nie 
tylko na zawodach ale również na specjal
nie organizowanych pokazach, bo jakże 
nie zachwycić się pięknymi amazonkami 
i jeźdźcami zupełnie jakby „wyjętymi" 
z obrazów naszych wielkich malarzy lub 
z kart utworów naszych wieszczów.
Jak napisała autorka artykułu „Polski 
Strój Narodowy": „O ile mężczyźni gusto
wali w stroju narodowym, uważając go za 
najbardziej reprezentacyjny, zamożne ko
biety wołały kopiować w swych ubiorach 
wzory zachodnie" ale zawsze w tym stroju 
widoczne były elementy polskie i były to 
stroje piękne, o czym świadczy zamiesz
czona galeria zdjęć. ■

S
ome years ago, among many 
other competitions of Arabi
an Horse Sports Champion
ships of Poland, introduced 

was also a class named “Polish His
torical Costume”. Both participants 
and viewers enjoyed the idea, be
cause not only sports events, but also 
specially organized shows attended 
by riders resembling the characters 
from famous art works or poems - 
aroused admiration lasting until now. 

The author of the article "Polish Na
tional Attire" pointed out, that: "Men 
preferred traditional attire, consider
ing it as the most representative one, 
whereas ladies picked rather western 
dress patterns." Nevertheless, their 
gowns always contained Polish ac
cents and, above all, were beauti
ful, referring to an enclosed picture 
gallery. ■
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Metropolis NA — Aleksandra Owerko

Kabsztad - Aneta Powroznik

• Prado - Weronika Raczkowska

• Saracen - Joanna Szymko

El Azem - Jagoda Florczak

Elsar — Krzysztof Karczmarz

• »*



  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

Ekipa szwedzka
team from Sweden —fat. nr /l/

Ekipa z Austrii 
team from Austria — fat. nr fa/

Złoty medal dla Polski
Polish golden medal - Walor i/and Daria

Klimecka —fat. nr /$/

Autor: Alina Sobieszak
Tłum./Transl.: Krystyna Chmiel 

Zdjęcia/Photos: Lidia & Wiesław Pawłowscy

ECANO 
EUROPEAN CHAMPIONSHIPS 
FOR ARABIAN SPORT HORSES

II 2B* H Itfr l»talMlidg
FUJMB

W
 dniach 18-20 lipca br.

w Stadninie Koni w Ja
nowie Podlaskim roze
grane zostały XI Spor
towe Mistrzostwa Eu

ropy Koni Arabskich. Przy pięknej pogo
dzie w znakomitej atmosferze i przy udziale 
licznie zgromadzonej publiczności o miej
sca w finałach i medale walczyli zawodni
cy z Austrii, Danii, Niemiec, Szwecji i Polski 
w konkurencjach klasycznych i westerno
wych. O medalach w dziewięciu konkuren
cjach indywidualnych zdecydowały prze
jazdy zawodników w rozegranych ostat
niego dnia konkursach finałowych (Mono

European Championships FOR \rabian Sporł 11 arses

SPORTOWE 
MISTRZOSTWA EUROPY 

Koni Czystej Krwi Arabskiej

Final). Klasyfikację All Around Classic wy
grała Viktoria Palmaer ze Szwecji startują
ca na ogierze Bimaal. Całe podium Ali 
Around Western zajęli zawodnicy z Austrii 
- złoty krążek odebrała Leona Dries, do
siadająca klaczy Baikal’s Shangrila. Wśród 
zwycięzców byli również Polacy. Mistrzo
stwa zakończyła w niedzielę wieczorem 
parada wszystkich uczestników zawodów.

Szczegółowe wyniki na stronie: http:H 
www.janow.arabians.pl/pl/pokazy/me- 
2014/wyniki.php

A to opinia Gudrun Waiditschka z Nie
miec: „Uważam, że było to wspaniałe 
wydarzenie, znakomita atmosfera, wielu 
szczęśliwych ludzi i dobrych jeźdźców".

Prezes Stadniny Marek Trela gratulując 
zwycięzcom, dziękując wszystkim uczest
nikom, sędziom, współorganizatorom i pu
bliczności powiedział: „Do zobaczenia za 
rok w tym samym miejscu na kolejnych Mi
strzostwach Europy!" ■

n 18-20th of July at 
Janów Podlaski Stud O 
held were XI European 
Championships for Ara- > 
bian Sport Horses. The "2

organizers, contestants and viewers •£ 
were lucky to have beautiful weather. 
Combined with a friendly atmosphere, 
it attracted crowds of public. The riders \ 
from Austria, Denmark, Germany, Swe
den and Poland struggled for medals 
and high ranking places in Classic and 
Western competitions. The Mono Final 
rounds in nine individual competitions, 
taking place last day, decided about 
medals and places for the riders. The 
All Around Classic ranking was won 
by Viktoria Palmaer from Sweden, rid
ing the stallion Bimaal. In All Around 
Western classification the whole Top 
Five was occupied by Austrian riders - 

the Gold was granted to Leona Dries, 
mounting the mare Baikal's Shangri- O 
la. Some competitions were, however, LL 
won by Polish riders. The final accent 
of the Championships, ending on Sun
day evening, was the Flag Parade of all 
participants.

Detailed results are available on the 
website: http://www.janow.arabians.pl/ 'I 
pl/pokazy/me-2014/wyniki.php

According to the opinion of Gudrun ? 
Waiditschka from Germany: "I thought 
it was a lovely event, great atmo
sphere, with lots of happy people and 
quite good rides".

The Stud Director, Marek Treia, con
gratulated the winners, thanked to the 
participants, judges, co-organizers 
and viewers, and announced: "See 
you next year at the same place in the 
next Championships of Europe!" ■
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