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ZAMIAST WSTĘPU
/INTROD UCT ION

Szanowni Państwo, 
Drodzy Przyjaciele,

Przepraszając dwa razy, nie wybacza 
S S dwakroć, lecz czyni przeprosiny 

dwa razy trwalszymi”
- Wiliam Szekspir

Pragnę po dwakroć przeprosić naszych 
Czytelników za tak znaczne opóźnienie 
w publikacji kolejnego numeru 
Araby Magazine, którego 
ukazanie się obiecane było 
Państwu przed Nowym
Rokiem. Zdarza się, że los bywa
nieubłagany i „vis major” decyduje 
o naszych poczynaniach i często zmienia 
nasze plany. Zapewniamy Państwa, że nie brakuje 
nam pasji do pracy nad kontynuowaniem dalszego wydawania 
Araby Magazine w formule dwóch numerów rocznie: z okazji 
Dni Konia Arabskiego w sierpniu w Janowie Podlaskim oraz w końcu roku. 
Gdyby z jakichkolwiek przyczyn nam się to nie udało, na pewno Państwa 
powiadomimy, a informacja ukaże się na Facebooku Araby Magazine.

Chciałabym też w imieniu Redakcji najserdeczniej podziękować 
wszystkim naszym Czytelnikom za ich cierpliwość, reklamodawcom 
i osobom współpracującym z nami, dzięki którym wydawanie naszego pisma 
jest w ogóle możliwe, za ich wsparcie oraz życzyć aby rok 2015 
był dla wszystkich Państwa pomyślny, pełen sukcesów i spełnionych marzeń.

/
Izabella Pawelec-Zawadzka 
Redaktor Naczelny

Ladies and Gentlemen, Dear Friends
A A Apologizing twice does not render double forgiveness, K K but makes the apology twice as lasting”

- William Shakespeare

I wish to apologize twice to our Readers for such a delay in the publication 
of this issue of Araby Magazine, which we promised would appear 
before the New Year. However, sometimes a „higher power” determines our 
actions and often changes the best of our plans. We would like to assure you 
that we do not lack the passion to continue the publishing of Araby Magazine 
in the shape of two issues per year: on the occasion of the Arabian Horse 
Days in August in Janów Podlaski and at the end of the year. If for some 
reason we should not succeed, we will definitely inform you through 
our fanpage on Facebook.

On behalf of the Staff I would also like to sincerely thank all our Readers 
for their patience, our advertisers and contributors, thanks to whom 
the publication is at all made possible, for their support and to wish 
everyone a successful 2015 - may all your dreams come true.

/
Izabella Pawelec-Zawadzka
Chief editor .
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2014 UNITED STATES NATIONkSK^

UNANIMOUS CHAMPION SENIOR MARE 
PRESENTED BY DAVID BOGGS

We are honored and forever gratefid to Michalow Stud from 
the glorious country of Poland for allowing ns to lease your 
most, precious treasure, *Wieza Mocy. She has brought joy 

and memories that will last a lifetime.

Her legacy in the United States is just beginning...

MIDWEST TRAIN I NG & BREEDING STATIONS
David Boggs: hl2.32S.S3l2» midwest@sbwirelcss.net | Nate While: 5h3.hh3.73S3» natemidwest@sbwirelcss.net
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WIADOMOŚCI Z POKAZÓW Ą
opracowanie: redakcja

tłumaczenie/transl.: Krystyna Chmiel

...we Francji ...w Belgii

P
o sierpniu w Caen we Fran
cji odbyła się najważniejsza 
impreza jeździecka sezonu 
-Światowe Igrzyska Jeździeckie, 

W wyścigu na 160 km o mistrzo
stwo w rajdach walczyło 170 par. 
Bieg ukończyło zaledwie 38; dwoje 
polskich zawodników niestety od- 
padło. Polskim akcentem był tytuł 
Wicemistrzyni Świata Marijke Visser 
zdobyty na klaczy Laiza de Jalima 
-wnuczce janowskiego Pirueta. ■

ajlepszym Koniem Pokazu Narodowego Belgii sędziowie zgodnie wybra
li zwyciężczynię czempionatu klaczek rocznych Estokadę K.A. - córkę 
michałowskiej Espadrilli. Tytuł Wiceczempionki Klaczek Rocznych otrzy

mała Paris J - córka pochodzącej z Janowa Palabry oraz ogiera Emerald J
od michałowskiej Emandorii. Czempionem Ogierków Rocznych został inny poto
mek tego młodego reproduktora - Gallardo J, którego matka Gomera J ma pol
ski rodowód. Złoto w kategorii klaczy młodszych zdobyła Penelope K.A. - córka 
michałowskiej Polonii. W finale ogierów młodszych wiceczempionem został Naif 
Athbah - syn polskiej klaczy Ermina sprzedanej na aukcji Pride of Poland 2010. 
Czempionem Ogierów Starszych został syn michałowskiej Palangi - Profen
der K.A., który rok wcześniej tryumfował w kategorii juniorów. ■

...w Czechach ...w Braz^lî^i

W
rześniowy pokaz Prague InterCup (afiliowany przez ECAHO) przyniósł 
sukces janowskiej stadninie: złoty medal w kategorii klaczy młodszych 
zdobyła Axara (po Kahil Al Shaqab); czempionem ogierów młodszych 
został Peon (po Kahil Al Shaqab). W czempionacie klaczy starszych srebro zdoby

ła Bernadetta (po Ganges), a brąz Sefora (po Ekstern); z tytułem wiceczempiona 
ogierów starszych i srebrnym medalem wrócił Palatino (po Pesal).

W czempionacie nieafiliowanym przez ECAHO Axara i Peon powtórzyły swoje 
tytuły; Bernadetta i Palatino zdobyły złoto, a Sefora srebro w kategorii koni star
szych. Bernadetta zdobyła również nagrody specjalne: dla najlepszej klaczy poka
zu i za najlepszy ruch. ■

W
 Czempionacie Brazy
lii w Indaiatuba w Czem
pionacie Ogierków Młod

szych (odpowiedniku europejskiego 
czempionatu ogierków rocznych) 
tytuł Top Ten zdobył Ambar Prime
ro - syn ogiera PrimeroMarc hodowli 
Zalia Arabians Katarzyny Dolińskiej- 
Witkowskiej i Roberta Witkowskiego. 
Ogierek ten wcześniej wygrał jedną 
z klas. ■

...na Bliskim Wschodzie

W
Ajmanie odbył się pierwszy pokaz 2015 r. - Ajman Arabian Horse Show. Impreza, jak inne rozgrywane w Emira
tach, nie ma afiliacji ECAHO. Czempionem Ogierów Starszych został wyhodowany w Janowie Podlaskim Pero. Wi
ceczempionem Ogierów Młodszych został zwycięzca jednej z klas ogierków dwuletnich - Lord El Shawan hodowli 
Małgorzaty i Józefa Pietrzaków. Swoje klasy wygrały białeckiej hodowli Peron oraz Clarissima hodowli Marka Kondrasiuka. 

Półsiostra tej czteroletniej klaczy, pochodząca z Białki Camilia zajęła drugie miejsce w klasie klaczy 5-6-letnich. Trzecia 
lokata w klasie to wynik janowskiej hodowli czteroletniego ogiera Pater oraz dwuletniego ogierka Ghazi Al Khazna hodowli 
Pawła Rutkowskiego. ■

W
 dniach 5-6 lutego w Kuwejcie odbył się pokaz klasy B - International Championship Kuwait. Złoty medal klaczy 
starszych zdobyła - z najwyższą oceną pokazu 93,2 punktu Alia E.A. - córka janowskiej Arabeski. Drugą lokatę 
w klasie czempionki, klaczy 7-10-letnich (B) uzyskała janowskiej hodowli Nimba, sprzedana w 2010 roku, (20 za 
ruch). Na trzecim miejscu uplasowała się pochodząca ze stadniny Bełżyce Arabians Flotka. Inna wychowanka pp. Wojtowi

czów, Mambulka zajęła drugie miejsce w grupie A klaczy 7-10-letnich. W klasie najstarszych klaczy drugie i trzecie miejsce 
zajęły michałowskiej hodowli Filistia i Diorama, a wyprzedziła je pochodząca z Belgii Faraula J - córka Eksterna i kurozwęc- 
kiej Fity. Polskie akcenty znalazły się także w klasach ogierów. Syn janowskiej Nimby, wyeksportowany in utero Nader Zaman 
Al Shajer zajął trzecie miejsce w klasie. ■



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

   

 
 
 
 

 
 
 
 
 

POŻEGNANIA

Mikę Nichols

W
 listopadzie świat obie
gła wiadomość o śmier
ci słynnego reżysera, 

Mikę Nicholsa - laureata Oscara 
za film „Absolwent". Zmarł 19 li
stopada w wieku 83 lat. Podziwia
ny i ceniony jako twórca filmowy 
i teatralny był także, o czym nie 
wszyscy wiedzą, hodowcą koni 
arabskich. Bywalec janowskich au
kcji nabył blisko 40 polskich koni. 
W barwach jego stajni wygrywały 
potem pokazy w USA i Kanadzie. 
Najsłynniejszymi były michałow- 
skie klacze Elkana (Czempionka 
USA i dwukrotna Wiceczempionka 
Kanady) i Fantazja (wielokrotna lau
reatka Top Ten czempionatów USA 
i Kanady w kategoriach halter i En- 
glish Pleasure), oraz janowskie 

Metropolis -fot./photo: G. Preizner 
(arch. Araby Magazine)

ogiery Elkin (Czempion USA i Ka
nady) i Enos (Czempion Polski). 
W latach 2002-2004 Mikę Nichols 
wydzierżawił z Michałowa Kwestu
rę, Gangesa i jego córki - Drzewi
cę i Diasporę. Kwestura zdobyła 
wtedy tytuł Czempionki USA Kla
czy, a Ganges - Wiceczempiona 
USA Ogierów. W tym samym cza
sie z Janowa dzierżawił Eulę. Po 45 
latach od czasu, gdy nabył pierw
sze konie z SK Janów Podlaski 
przekazał tej stadninie ogiera Me- 
tropolis NA - najbardziej utytułowa
nego araba użytkowanego sporto
wo w Polsce.

W minionym półwieczu Mikę Ni
chols wyhodował blisko 500 koni. 
Choć żegnający go świat będzie 
mówił o jego wielkim wkładzie 
w historię kina, pamiętajmy także 
o karcie, którą zapisał w dziejach 
hodowli koni czystej krwi. ■

Patricia Lindsay 

W dniu 17 lutego 2015 r.
w wieku 87 lat zmarła

Patricia Lindsay - ikona 
światowej hodowli konia arabskie
go, właścicielka znanej na całym 
świecie Stadniny Holmes Farm, któ
rą założyła 65 lat temu. Całe swoje 
życie poświęciła koniom arabskim, 
które były w jej życiu najważniejsze. 
Polska hodowla szczególnie wiele 

fot./photo: Urszula Sawicka

zawdzięcza Patricii Lindsay, bo
wiem to Ona „odkryła" polskie ko
nie arabskie po II Wojnie Światowej 
i ich walory. To Ona wprowadziła 
polskie konie na rynki europejskie 
i światowe. Jako pierwsza spośród 
hodowców zza Żelaznej Kurtyny 
odwiedziła polskie stadniny w 1958 
roku. Owocem Jej pionierskich wi
zyt był zakup fenomenalnych córek 
Witraża klaczy Celina i Karramba 
jak też Navarry po Trypolis, Lata
wicy po Wielki Szlem i Lafiryndy 
po Miecznik oraz ogierów Grójec 
po Comet i Gerwazy po Doktryner. 
Mało, że konie te podbiły Anglię 
zdobywając najbardziej prestiżowe 
trofea na brytyjskich pokazach, to 
rozsławiły one imię polskiej hodow
li, a krew ich odnaleźć można w ro
dowodach wielu znanych koni na 
wszystkich kontynentach. W roku 
1961 Patricia „sprowadziła" do Pol
ski grupę hodowców amerykań
skich, wśród nich Sheilę Varían i dr. 
Eugene La Creoix'a. Dzisiaj, trudno 
byłoby wyobrazić sobie hodowlę 
amerykańską gdyby nie zakupio
ne w tamtych latach przez Ame
rykanów polskie konie. Związki jej 
z Polską nigdy nie ustały, wielokrot
nie wracała do Polski. Konsekwent
nie używała polskie ogiery - Ba- 
nata, Edeona, Ekwipunka, Salara. 
Patricia była zakochana w polskich 
koniach arabskich, zafascynowana 
ludźmi i naszym krajem. Biegle mó
wiła po polsku! Wybitna znawczyni 

koni czystej krwi arabskiej, wytraw
ny sędzia, szanowana i ceniona 
przez wszystkich. Była Honorowym 
Członkiem Polskiego Związku Ho
dowców Koni Arabskich. Oddaje- 
my cześć Jej pamięci. ■

Z OSTATNIEJ

CHWILI...

...Qatar, Doha

th Qatar International 
Arabian Horse Show - 
kolejny mocny akcent 

polskich koni: Piacolla (Enzo (US)
- Polonica) Czempionką Klaczy 
Młodszych, Orla Turnia (Shanghai 
E.A. (ES) - Orlanka) - Top Five 
w tej kategorii. Norma (Gazal Al 
Shaqab (QA) - Nina) - Czempion
ką Klaczy Starszych, Pinga (Gazal 
Al Shaqab (OA) - Pilar) - 2. Wice- 
czempionką Klaczy Starszych; Pin
ga jest w dzierżawie w Al Jawza 
Stud. Białecka Perfinka (Esparto
- Perfirka), dzierżawiona przez Al 
Muawd Stud, wygrała swoją klasę. 
Inna wychowanka SO Białka, El- 
mina (Harbin - Elżunia) zdobyła 
srebrny medal w konkursie pod 
siodłem w kategorii klaczy. Brązo
wą medalistką klaczek rocznych 
została córka, dzierżawionej rów
nież przez Al Muawd Stud janow
skiej Primery (Eden C (US) - Preria)
- Hajer Al Muawd po Emerald J. 
Więcej na str.: http://www.janow. 
arabians.pl/pl/pzhka/aktualnosci. 
php ■

...w USA 

S Scottsdale - Wieża Mocy 
(QR Marc (US) - Wieża Ma
rzeń), hod. i wł. SK Michałów, 

trenowana przez Davida Boggsa 
w Midwest Arabians do swojej 
amerykańskiej kolekcji dołożyła 
3. tytuł - Czempionki Klaczy Star
szych pokazu All Arabians Horse 
Show Scottsdale 2015. sędziowie 
byli jednomyślni. Więcej na str.: 
http://www.janow.arabians.pl/pl/ 
pzhka/relacje/scottsdale2015. 

php ■



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

FROM

THE SHOWS

AND EVENTS

...in France

n August, at Caen in France, 
took place the most important 
equestrian event of the season 

- World Equestrian Games (WEG). 
Within that event held was a long
distance race of 160 km. Compe
ting were 170 pairs, but only 38 
from them finished the race. Two 
Polish riders were eliminated, but 
there was one Polish accent left. 
The World Reserve Champion title 
was won by Marijke Visser, riding 
the mare Laiza de Jalima, a grand
daughter of Janow-bred Piruet. ■

...in Belgium

A
t Lier held was the Belgian
National Show. As the Best 
In Show horse elected was 

the Yearling Champion Filly Esto- 
kada K.A., a daughter of Espadrilla 
from Michałow. The title of Yearling 
Reserve Champion Filly was gran
ted to Paris J, a daughter of Janow- 
bred Palabra and sired by Emerald 
J, out of Michałów-bred Emandoria. 
Another son of this young producer, 
Gailardo J, out of Gomera J with 
a Polish pedigree, became the Year
ling Champion Colt. The Gold in Ju
nior Mares went to Penelope K.A., 
out of Michałów-bred Polonia. In 
Junior Stallion Finals the Reserve 
Champion claimed was Naif Ath- 
bah - a son of Polish mare Ermina, 
sold at the Pride of Poland Sale in 
2010. The Senior Champion Stallion 
elected was a son of Michałów-bred 
Palanga - Profender K.A., who last 
year won the Junior class. ■

...in Czech Republic

T
he Prague Intercup Show, 
affiliated by ECAHO, held in 
September, proved success
ful for the Janów Stud. In Junior 

Mares the Gold Medal was won by 
the filly Axara (by Kahil Al Shaqab), 
whereas the colt Peon (by Kahil Al 

Shaqab) was claimed the Junior 
Champion Stallion. In the Senior 
Mares Championship Bernadetta 
(by Ganges) got the Silver and Se- 
fora (by Ekstern) - the Bronze. Pala- 
tino (by Pesal) came home with the 
Senior Reserve Champion Stallion 
title and the Silver Medal.

In another championship, not 
affiliated by ECAHO, Axara and 
Peon gained the same titles once 
more, Bernadetta and Palatino won 
the Gold, whereas Sefora - the Si
lver in Senior categories. Moreover, 
Bernadetta earned special awards 
- for the Best Mare in Show and for 
the Best Movement. ■

...in Brazil

n the Brazil Nationals, held at In- 
daiatuba, in Junior Stallion Cham
pionship (equivalent to Yearling 

Colts Championships in Europe), 
the Top Ten title was granted to Am
bar Primero, a son of the stallion Pri
mero Marc, bred by Zalia Arabians 
(Mr. & Mrs. Witkowski). The colt won 
his age group before. ■

...in the Middle East

A
t Ajman held was the first 
show in 2015 - Ajman Ara
bian Horse Show. As other 
events organized in the Emirates, it 

had no ECAHO affiliation. The Se
nior Stallions Championship was 
won by Janow-bred Pero. The ti
tle of Junior Reserve Champion 
Stallion was granted to the winner 
of one of classes for 2-y.o. colts - 
Lord El Shawan, bred by Małgorza
ta and Józef Pietrzak. Bialka-bred 
Peron and 4-y.o. Clarissima, bred 
by Marek Kondrasiuk, won their 
age groups. Half sister of the latter, 
Bialka-bred Camilia, was placed 
second in the class for 5-6-year-old 
mares. 4-y.o. Pater from Janów and 
2-y.o. Ghazi Al Khazna (bred by Pa
weł Rutkowski) were placed third in 
their classes.

O
n Feb. 5-6th, in Kuwait, took 
place a B-Class show - In
ternational Championship 
Kuwait. Its Gold Medal in Senior 

Mares, together with the highest 
total point score of the show, got 
to Alia E.A., a daughter of Janow- 
bred Arabeska. In the same class 
(of 7-10-y.o. mares) second placed 
was Janow-bred Nimba, sold in 
2010 (20 for movement). Third pla

ced was, bred at Bełżyce Arabians, 
Flotka. Another charge of Mr. & Mrs. 
Wojtowicz, Mambulka, was pla
ced second in the “A” group of the 
class for 7-10-y.o. mares. In the ol
dest mares class second and third 
placed were, respectively, Micha
łów-bred Filistia and Diorama, out
distanced only by Faraula J, born in 
Belgium, a daughter of Ekstern and 
Kurozwęki-bred Fifa. Some Polish 
accents were found also in stallions 
classes. Nader Zaman Al Shajer - 
a son of Janow-bred Nimba, expor
ted in utero - was placed third in 
his class. ■

FAREWELLS

Mike Nichols

I n November around the World 
went the news about the death of

I the famous film director Mike Nich
ols, awarded with the Oscar for the 
movie “The Graduate”. He passed 
away on Nov. 19th, in the age of 83. 
He was highly esteemed as the film 
and theatre creator, but also a tal
ented Arabian horse breeder. He 
often visited Janów Auction Sales, 
purchasing about 40 Polish horses. 
In the colors of his stable they were 
later winning shows in the US and 
Canada. The most famous proved 
the Michałów-bred mares Elkana (the 
US National Champion Mare, twice 
Canadian Reserve Champion Mare) 
and Fantazja (multi-awarded with Top 
Ten titles of the US and Canadian Na
tionals in the categories Halter and 
English Pleasure); as well as Janow- 
bred stallions Elkin (US and Canadi
an Champion Stallion) and Enos (the 
Champion of Poland). In the years 
2002-2004 Mike Nichols leased from 
Michałów Kwestura, Ganges and his 
daughters Drzewica and Diaspora. 
At that time Kwestura won the title 
of the US National Champion Mare, 
whereas Ganges - The US National 
Reserve Champion Stallion. Mike 
Nichols leased also Eula from Janów 
and after 45 years from his first pur
chase of a Polish horse - he passed 
to Janów the stallion Metropolis NA 
from his breeding, who proved the 
most highly awarded Arabian sport 
horse in Poland. Within the last half 
century Mike Nichols bred nearly 
500 horses, so, apart from his mer
its in the history of film, don't forget 
about his great contribution to the 
Arabian horse breeding. ■



 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

Patricia Lindsay

..—, n Feb. 17th 2015 passed 
'•away. In the age of 87, Pa- 
tricia Lindsay - the icon of 

worldwide Arabian horse breeding, 
the owner of world - renowned Hol
mes Farm, established by her 65 
years ago She devoted her whole 
life to Arabian horses, who were 
very important to her.

Polish breeding owes especially 
much to Patricia Lindsay, because 
it was her. who “discovered” Polish 
Arabian horses after the World War 
II. She introduced Polish horses to 
European and world markets. She, 
as the first breeder from behind the 
Iron Curtain, visited Polish studs in 
1958. From Poland she purchased 
two unique Witraż daughters - 
Celina and Karramba, Navarra by 
Trypolis. Latawica by Wielki Szlem, 
Lafirynda by Miecznik, as well as 
the stallions Grójec by Comet and 
Gerwazy by Doktryner. They con
quered not only England, capturing 
the most prestigious show awards 
- moreover, they rendered Polish 
breeding famous throughout all 
continents, their names could be 
found in the pedigrees of many 
outstanding horses. In 1861 Patri
cia brought to Poland a group of 
American breeders, including Shei
la Varian and Dr. Eugene LaCroix. 
Today one could hardly imagine 
American breeding without Polish 
horses imported by them in those 
years.

Patricia never broke her con
tacts with Poland. She often visited 
our country and consistently used 
Polish stallions, as Banat, Edeon, 
Ekwipunek or Salar. She fell in love 
with Polish Arabian horses, being 
so fascinated with our country and 
people, that she learned to speak 
Polish fluently. She became an ac
knowledged expert of purebred 
Arabian horses, highly valued as 
a judge, respected and esteemed 
by everybody. Polish Association 
of Arabian Horse Breeders granted 
her with a title of Member of Honor. 
Herewith we d like to pay a tribute 
to her. ■

LAST

MINUTE

NEWS...

.„Qatar, Doha

D
uring the24th Qatar Interna
tional Arabian Horse Show 
Polish horses distinguished 
themselves with another strong ac

cent - Piacolla (Enzo (US) - Poloni
ca) became the Junior Champion 
Mare, Orla Turnia (Shanghai E.A. 
(ES) - Orlanka) entered the Top 
Five in the same category. Norma 
(Gazal Al Shaqab (QA) - Nina) won 
the title of Senior Champion Mare, 
whereas Pinga (Gazal Al Shaqab 
(QA) - Pilar), leased by Al Jawza 
Stud, was nominated the llnd Re
serve Senior Champion Mare. Biał
ka-bred Perfinka (Esparto - Perfir- 
ka), leased by Al Muawd Stud, won 
her class, whereas another Białka 
charge, Elmina (Harbin - Elzunia), 
won the Silver Medal in a compe
tition for mares under saddle. The 
Bronze in yearling fillies was given 
to a daughter of Janow-bred Prime
ra (Eden C (US) - Preria), leased 
also by Al Muawd Stud - Hajer Al 
Muawd by Emerald J. More info on 
the website: http://www.janow. 
arabians.pl/pl/pzhka/aktualnosci. 
php ■

...in the US

n the Scottsdale Show the Po
lish mare Wieża Mocy (QR Marc 
(US) - Wieża Marzeń), bred and 

owned by Michałów Stud, trained 
by David Boggs in Midwest Ara
bians, added the third title to her 
Americam collection - of All Ara
bians Horse Show Scottsdale 2015 
Senior Champion Mare. The jud
ges took the decision unanimously. 
More info on the website: http:// 
www.janow.arabians.pl/pl/pzhka/ 
relacje/scottsdale2015.php ■

KALENDARZ
POKAZÓW

2015

Calender of the shows affiliated by ECAHO
- International cat. A and Title

ECAHO

afiliowanych przez ECAHO
— Międzynarodowych kategorii A i “Title"

13- 14.06 - Championnat de la Mediterran-
nee et des Pays Arabes
- Menton (FR) - (A)

29-30.08 - UKHIAS - Addington, Bucking
hamshire (GB) - (A)

17-19.09 - Middle East Championships
- Amman (JOR) - (Title)

26- 27.09 - All Nations Cup - Aachen (DE)
- (Title)

14- 15.10 - International A Show
- El Jadida (MOR) - (A) 

07-08.11 - European Championships
- Verona (IT) - (Title)

27- 29.11 - World Arabian Horse Champi
onships - Paris (FR) - (Title)

16-18.12 - K/ng Abdul Aziz Arabian Horse 
Center Championship Show 
Dirab - Riyadh (SA) - (A)

SPORT
05-07.06 - Open Austrian&Open Lower 

Austrian Championships
- Wiener Neustadt (AT) 

11-13.09 - Open European Champion
ships for Sport Arabian Horses
- Janów Podlaski (PL)

POLSKA/POLAND
05-07.06 - Młodzieżowy Pokaz Koni

Arabskich/Junior Spring Show
- Białka (B Nat.)

20- 21.06 - Sportowe Mistrzostwa Polski
Koni Arabskich/Polish National 
Champonships for Arabian Sport 
Horses - Michałów

27-28.06 - Polska Arabia 2015 - Warsaw
Championships - Buksza (B Int.)

14-16.08 - Polski Narodowy Pokaz Koni 
Arabskich Czystej Krwi/Polish 
National Championships - 
Janów Podlaski (N)

21- 22.08 - Al Khalediah European Arabian
Horse Festival - Nowe Wrońska 
(B Int.)

Wszystkie pokazy/all shows: 
http://www. ecaho. org/images/pdf/2015/ 
calendar_web 2015_short. pdf



 
 

Gardeja (Kiiu/u Klimecku) i/aml Kabsztad ineta Powroźnik)

The aftermalh of łhe C/iampions/iips...

PO________ •_______
mistrzostwach

Autor: Wacław Pruchniewicz 
Tłum./Transl.: Joanna Krawczyk 

Zdjęcie/Photo: Lidia & Wiesław Pawłowscy
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O
d paru lat obserwuję starania 
środowiska hodowców koni 
arabskich o rozszerzenie pa
lety użytkowania tego pięk
nego zwierzęcia. Marzeniem 

każdego hodowcy jest uzyskanie champio
na pokazu. Polski lub Świata. Niestety, nie 
każdemu jest to dane i powstaje pytanie, co 
zrobić z końmi, które nie są wybitne. Aby 
znalazły nabywców powinny potwierdzić 
swoją klasę w innych dziedzinach. Zwykle 
konie arabskie kojarzą się nam z wyściga
mi płaskimi lub z udziałem w sportowych 
rajdach długodystansowych. Warto prze
konać wszystkich, że koń arabski jest nie 
tylko piękny, szybki i wytrzymały, ale z po
wodzeniem może być użytkowany także 
w innych dyscyplinach sportu.

W janowskiej stadninie oprócz spo
tkań o charakterze hodowlanym odbyły się 
w tym roku dwie typowo sportowe imprezy. 
Pierwszą były Sportowe Mistrzostwa Euro
py Koni Arabskich Czystej Krwi w dyscypli
nach klasycznych i westernowych przepro wadzone po raz jedenasty w Europie, a po 

raz pierwszy w Polsce. W dniach 18-20 lipca 
2014 r. ze zgłoszonych 65 koni wystartowa
ło 55, z czego 19 dosiadali jeźdźcy z Austrii, 
Danii, Niemiec i Szwecji. Drugą - VI Spor
towe Mistrzostwa Polski Koni Arabskich 
Czystej Krwi, przeprowadzone tylko w kon
kurencjach klasycznych. Chęć startu w tych 
zawodach rozgrywanych w drugi weekend 
października zadeklarowało 41 par.

Wyniki Mistrzostw Europy i Mistrzostw 
Polski, osoby zainteresowane znajdą z ła
twością na stronie internetowej janowskiej 
stadniny. Cieszy powiększająca się grupa 
polskich par koń-jeździec, byłoby dobrze, 
gdyby ich liczba i poziom sportowy jeszcze 
szybciej wzrastał.

Perfekcyjnie przygotowane obie impre
zy, urok Janowa oprawiony pięknem nad- 
bużańskiej przyrody i złotą, polską jesienią 
nie wymagają komentarza, gdyż „jaki jest 
koń, każdy widzi". Walory te sprawiły, że 
w 2015 roku Janów będzie organizatorem 
kolejnej edycji Mistrzostw Europy.

Chciałbym podzielić się natomiast kil
koma refleksjami dotyczącymi regulamino
wych stron zawodów.

Po pierwsze - pytanie - Mistrzostwa 
Koni Arabskich czy też Mistrzostwa na Ko
niach Arabskich? W pierwszym przypadku

F
or several years I have 
been observing the at
tempts of Arabian horse 
breeders to broaden the 
usage of this beautiful 

animal. Every breeder's dream is 
to obtain either a Polish National or 
World Champion on the show are
na. Unfortunately, this will not come 
true for everyone and therefore the 
question is what can be done with 
horses that don't look like show 
stars. In order to find buyers they 
should confirm their class in other 
disciplines. Usually Arabian horses 
are associated with flat racing or 
endurance. Of course it is worth
while convincing everyone that the 
Arabian is not only beautiful, fast 
and resilient, but can also be used 
in other types of sports.

In 2014 Janów Podlaski Stud, 
apart from breeding shows, held 
two purely sportive events. The 
first were the European Champi
onships for Arabian Sport Horses 
in classic and Western disciplines, 
held for the 11th time in Europe 
and for the first time in Poland. Dur
ing July 18-20th 55 horses (out of 
65 initially entered) appeared in 
Janów, among which 19 were rid
den by competitors from Austria, 
Denmark, Germany and Sweden. 
The second event were the 4th 
Polish National Championships 
for Arabian Sport Horses with only 
classic disciplines in the program. 
The registration for the Polish Na
tionals saw 41 sport pairs.

The results for both the Europe
an and Polish Championships can 
easily be found by those interested 
on the website of Janów Podlaski 
Stud. It is with pleasure that we 
saw the growing number of Polish 
horse-rider pairs and it would be 
great if their number and sport level 
increased even quicker.

A perfect organization of both 
events, the charm of Janów and 
the beauty of its natural surround
ings need no commentary, be-
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cause these are obvious facts. 
These assets caused Janow to 
again become the organizer of the 
European Championships in 2015.

However I would like to share 
my opinions regarding the rules 
and regulations of the competi
tions.

First thing - should the event be 
called „Championships for Arabian 
horses” or „Championships on Ara
bian horses”? In the first case the 
titles and medals should be award
ed to horses and not the riders - for 
example the Arabian stallion Pegaz 
was named champion under Ka
sia Kowalska. In the second case 
- Kasia Kowalska, competing atop 
Pegaz, was named Polish National 
Champion. During inspections, 
breeding shows, championships, it 
is obvious that it is the horse that 
receives the title, regardless of 
who was presenting him. There are 
many opportunities to gain such 
titles. In sport competitions the title 
and medal should be awarded to 
the contestant, because the result 
in each of the disciplines depends 
on the most part on the skill and 
talent of the rider, not on the qual
ity of the horse. Obviously a good 
horse, cooperating with a rider, 
well-trained by him, enables the 
achieving of a good result. Various 
riders competing atop the same 
horse achieve different results, the 
same final scores in dressage or 
show jumping are highly unlikely. 
We should honour the contestant 
in a more evident way, his long
term training work, in order to raise 
the schooling level of the horse to 
the highest possible.

Second - the regulations. The 
competitions are held in accor
dance with ECAHO, PAHBS (Polish 
Arabian Horse Breeders Society) 
and PZJ (Polish Equestrian Feder
ation) rules, which naturally leads 
to certain problems regarding the 
interpretation of some clauses. 
The judges and contestants must 
receive clear rules beforehand, 
thanks to which they will correctly 
prepare themselves for the event.

El Salamon (Marya Hoene) i/and Padrons Must (Tove Roy)

tytuły i medale powinny być przyznawane 
koniom, a nie jeźdźcom - np. mistrzem 
został ogier arabski Pegaz startujący pod 
Kasią Kowalską. W drugim - Mistrzynią 
Polski została Kasia Kowalska startująca na 
ogierze Pegaz. Na przeglądach, pokazach 
hodowlanych, championatach jest oczy
wiste, że tytuł otrzymuje koń, niezależnie 
od tego, przez kogo był prezentowany na 
ringu. Możliwości zdobycia tych tytułów 
jest wiele. W zawodach sportowych tytuł 
i medal powinien być przyznawany zawod
nikowi, gdyż wynik w każdej z dyscyplin 
zależy w większym stopniu od umiejętno
ści i talentu zawodnika, a nie od jakości 
konia. Oczywistym jest również to, że do
bry koń, łatwo współpracujący z jeźdźcem, 
dobrze przez niego wyszkolony, ułatwia 
osiągnięcie dobrego wyniku. Różni za
wodnicy startujący na tym samym koniu 
uzyskają inne rezultaty, wyniki identyczne 
w ujeżdżeniu lub skokach są mało prawdo
podobne. Powinniśmy w bardziej wyraźny 
sposób uhonorować zawodnika, jego dłu
gą pracę treningową, aby stopień wyszko
lenie konia podnieść na możliwie wysoki 
poziom.

Almanzor
(Agnieszka Kolek-Kowieska)

Po drugie - regulaminy. Zawody są roz
grywane według zasad ECAHO, PZHKA 
i PZJ co siłą rzeczy prowadzi do pewnych 
problemów z interpretacją niektórych zapi
sów. Sędziowie i zawodnicy muszą wcze-
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śniej otrzymać jasne zapisy, gdyż umożliwi 
to prawidłowe przygotowanie do zawodów.

Warto zadbać również o wpisanie zawo
dów koni arabskich do oficjalnego kalen
darza Polskiego Związku Jeździeckiego.

Podniesie to rangę zawodów i da jeźdźcom 
możliwość spełnienia norm do zdobycia 
klas sportowych

Kolejno - termin i propozycje zawodów. 
Już teraz powinien być ustalony ich do
kładny termin, a wstępne propozycje po
winny jak najszybciej trafić do wszystkich 
europejskich Związków Hodowców Koni 
Arabskich, które będą mogły zaplanować 
udział i poczynić odpowiednie przygoto
wania.

Przygotowania

M
istrzostwa Polski pokazały grupę par, 
które powinny być objęte przygoto
waniem do startu w kolejnych ME. W tych 
zawodach w konkursach zaliczanych do 

klasyfikacji Mistrzostw powinni startować 
zawodnicy reprezentacji kraju, a nie pary, 
których udział jest przypadkowy. Wcze
śniejsze konsultacje szkoleniowe oraz za
wody kontrolne pozwolą na bardziej po
prawne wykonywanie programów, zapo
biegną powstawaniu „głupich” błędów 
i równocześnie zapewnią opiekę większej 
grupie zawodników. Przekazanie informacji

It would also be worthy to try and 
include the Arabian competitions 
in the official calendar of the Pol
ish Equestrian Federation. It would 
raise the significance of the event 
and give riders a chance to meet the 
norms for obtaining sport classes.

Next - the date and proposi
tion of the competition. Already 
today the date of the next event 
should be known and the prelimi
nary propositions should be sent 
out to all European Arabian Horse 
Breeders Societies, which could 
plan their participation and prepare 
accordingly.

Preparations

T
he Polish National Champion
ships showed a group of pairs 
that should be included in a prepa
ration program to compete in the 

next European Championships. 
The people competing in this 
event should be representatives 
of the national team and not pairs 
whose participation is accidental. 
Earlier schooling consultations 
and control contests would allow 
for a more correct performance 
of the programs, prevent „stupid" 
mistakes and would also provide 
supervision to a larger group of 
contestants. Letting the organiz
ers know about the expectations of 
the judges would help in long-term 
planning and translate to a general 
increase of the sport level, while at 
the same time raising the interest of 
others riding Arabian horses.

The horses

D
uring the European Champi
onships riders from Germany 
and Sweden competed on Ara
bian horses in a sport type, much 

different than our show ones. Yet 
we also have these kind of hors
es - Alert (Piaff - Andaluzja) and 
Almanzor (El Nabila B - Alantina) 
from Janow Podlaski Stud have 
a full right to fight for the podium 
next year, however under two con
ditions - that their training will be
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systematic and that the schooling 
work will be done properly.

And the last thought - the re
sults of the events published on 
websites should include their full 
versions, with detailed marks for 
each element from every judge. 
This allows the contestants to an
alyze the good and bad points of 
each performance and to draw 
conclusions on how to eliminate 
mistakes. In the long-term the con
testants would be able to see their 
progress - or regress - and assess 
how well prepared they are.

I wish all horse owners and 
contestants lots of satisfaction and 
pleasure from cooperating with an 
Arabian horse and those who have 
the competitive gene - to achieve 
the best results. And the breeders 
- they will always be happy when 
their „beloved children” will be spo
ken of well. ■

o oczekiwaniach sędziów pomoże w dłu
gofalowych przygotowaniach i zaprocentu
je ogólnym podniesieniem poziomu spor
towego, a tym samym większym zaintere
sowaniem innych jeżdżących na koniach 
arabskich.

Konie

P
odczas ME amazonki z Niemiec 
i Szwecji dosiadały koni arabskich w ty
pie spe rtowym.innychyiż kon ie „płytowe”. 
Tego typu konie są również u nas - Alert 

(Piaff - Andaluzja) i Almanzor (El Nabiła B - 
Alantina) ze Stadniny Koni w Janowie Pod
laskim mają pełne prawo walczyć o wyso
kie miejsca za rok, pod jednym wszakże 
warunkiem - że trening będzie systema
tyczny i praca szkoleniowa nie zejdzie 
z prawidłowej linii.
I ostatnia uwaga - opublikowane na stro
nie internetowej wyniki zawodów powinny 
zawierać pełną ich wersję, z dokładnymi 
ocenami za poszczególne elementy od 
każdego z sędziów. Pozwala to zawod

nikom na analizę dobrych i słabych stron 
przejazdu i wyciągnięcie wniosków co zro
bić, aby błędów było jak najmniej. W dłuż
szym okresie zawodnicy na tej podstawie 
mogą wyciągnąć wnioski dotyczące postę
pu - lub regresu - treningowego i ocenić 
poziom przygotowania pary.

Życzę wszystkim właścicielom koni 
i zawodnikom satysfakcji i przyjemności 
ze współpracy z koniem arabskim, a tym, 
którzy czują w sobie chęć rywalizacji spor
towej - osiągnięcia jak najlepszych wyni
ków. A hodowcy - no cóż, oni będą zawsze 
szczęśliwi, gdy o ich „ukochanych dzie
ciach” będzie się dobrze mówiło. ■

- Wyniki Mistrzostw Europy/European
Champioship results: http://www.janow. 
arabians.pl/pl/pokazy/me-2014/wyniki .

Pp
- Wyniki Mistrzostw Polski/Polish Cham

pionship results: http://www.ianow.ara- 
bians.pl/pl/pokazylmpa-2014/2014_mpa_ 
relacja.php

SPORTOWE
MISTRZOSTWA EUROPY----------------------- •-----------------------

Koni Arabskich Czystej Krwi
- II obieklyirie LidiiW lliesłaira Pairłoicskich -
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Gardeja (Kinga Klimecka) - fot. /l/ Barbaoossa (Katarzyna Stawiska) - fot. ///
Perseusr (Danuta Konończuk) - fot. /2/ Elsar (Sylwia Cieplucha)-fot. /4/
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  Echo Adonis ( Kaja I )embińska) -Jot. /g/ Janiool (Josefina Lekander-Uggla) - fot. /n/
Baikal's Shangrila (Leona Dries) -Jot. io Musca teals Saphir ( Doi is PJami) -fot./12/



 

 
 

PRIDE OF POLAND 2015
POLISH NATIONAL SHOW & SALE

14/15/16.08.2015

37lh POLISH NATIONAL SHOW
Janów Podlaski Stud / August 14-15-16th, 2015

16/17.08.2015

46,h PRIDE OF POLAND & SUMMER SALES
Janów Podlaski Stud / August 16-17th, 2015

1 7/18.08.2015

OPEN DAYS AT THE STATE STUDS: 
JANÓW PODLASKI, BIAŁKA, MICHAŁÓW
August 17-18th, 2015

INFORMATION: POLTURF
Al. Wyścigowa 4-B/84, 02-681 Warsaw, Poland 
phone (48) 22 857 76 44, fax (48) 22 857 76 47 
biuro@polturf.pl

www.prideofpoland.pl



 
 

the show goes on...

kwestura sold at Pride of Poland 2009
2014 All Nations Cup Senior Champion Mare
2014 World Platinum Senior Champion Mare 
forAjman Stud, UAE

PRIDE OF POLAND SALE



 

Autor:
Tłum./Transí:

<¡uardians oj a liova! ! lerilapr

STATE STUD MARBACH

NA STRAŻY



 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

tylko ( 
kultur 
niebem.

i prawi
arabski, 
mentó 
Bair a

2014 minęła pięćsetna 
rocznica założenia 
stadniny w Marbach. 
Już sama ta liczba 
świadczy, że to nie 

hodowlany, lecz skarbiec 
idowej i muzeum pod gołym 
arbcu tym znajdują się także 
lejnoty dla miłośnika koni 

najstarsze na świecie udoku- 
ustynne rody: męski og.

i żeński kl. Murana I or.ar.

swojej prywatnej stadniny. Ł 
rvł nndwalinv nnd nrnnram

adnina ivKrólewsk

ról Wirtembergii Wilhelm I 30 wrze- 
\śnia 1817 wydał dekret o założeniu 

w dobrach Weil, Scharnhausen i Klein- 
-Hohenheim $
Akt ten położył podwaliny pod program 
hodowlany koni orientalnych, których zna
czenie i wpływ na inne rasy koni w Europie

n 2014, the Marbach stud 
celebrates its sooth anniver
sary. The stud thus embodies 
a living museum, a cultural 
treasure of a special kind. The 

friend of Arabian Horses, howe
ver, will find another cultural gem 
that has no less historic roots: 
The (almost) 200 years old lines 
of Murana I db and Bairactar db, 
the oldest proved desert bred dam 
and sire lines in the history of the 
Arabian breed..

nie zmalało wraz z upływem czasu. Mało 
tego, król Wilhelm zastrzegł w testamen
cie obowiązek kontynuacji tego programu. 
Stąd w 1932, po 115 latach „królewskiej 
hodowli" w landzie Wirtembergii znalazło 
się 13 klaczy i 4 ogiery sprowadzone przez 
księżniczkę Wied, córkę króla Wilhelma II.

W tym okresie, kiedy ciągle jeszcze 
odczuwało się skutki I wojny światowej 
i Wielkiego Kryzysu, prowadzenie takiej 
hodowli nie było łatwe. Dodatkowe utrud
nienie stanowiła zawężona pula genowa 
stada, gdyż wszystkie matki wywodziły się 
z rodziny Murana /, a o świeżą krew było 
trudno. Wprawdzie na pierwszy rzut oka 
stado podstawowe wydawało się dość 
liczne, ale trzy klacze przekroczyły już 16 
lat, więc nie rokowały zbyt wielkich nadziei 
hodowlanych. Cztery spośród młodych 
klaczy w nadchodzących latach sprze
dano do Traken, a trzy ogiery zakończy
ły karierę reproduktorską. Z dzisiejszego 
punktu widzenia pozbycie się czterech 
potencjalnie wartościowych matek wydaje 
się dziwną decyzją, w tamtych latach jed
nak za wiodącą stadninę uważano Trake- 
ny i najwyraźniej im przyznano prawo pier
wokupu. Toteż w momencie wybuchu II 
wojny światowej materiał zarodowy w Weil 
ograniczał się tylko do 9 klaczy i jednego 
ogiera - Jasira.

y decree of September 30,1817 
King William I of Württemberg 

declared the domains Weil, Scharn
hausen and Klein-Hohenheim as 
his private stud - with this act, the 
foundation was laid for an oriental 
horse breeding program, whose 
significance and impact on other 
breeds in Europe should survive 
the centuries to come. In addition, 
King William I. declared in his tes
tament that the breeding program 
should not be abolished, and there
fore, after 115 years of "royal breed 
ing", a group of 13 mares and four 
stallions were transferred in 1932 
by Princess of Wied, the daughter 
of King William II., to the State of 
Württemberg.

It was not an easy task to main
tain and develop the breeding pro 
gram in those years. Not only were 
the consequences of World War 
I and the Great Depression still pal
pable, but also the breeding stock 
was on a tight gene pool - all mares 
were members of the damline of 
Murana I - and new blood was dif
ficult to obtain. While it may seem 
at first glance that the breeding 
stock appears big enough, one has 
to consider that three of the mares 
were already 16 years old and older 

one could not expect too much 
from them anymore -, four of the 
best fillies were sold within a few 
years to Trakehnen, and three of the
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ogier/stallion H-Halef (Towarzysz Pancerny) 
(Enwer Bey - Kasztelanka) -fot. /1/ 

fot./photo: ca 1960 - Archiv dr. Frielinghaus 

ogier/stallion Jasir (Mabrouk Manial — Negma) - fot. /2/ 
fot./photo: arch. Studbuch Weil - Marbach 

klacz/mare Jatta (Jasir - Soldateska) - fot. /3/ 
fot./photo: arch. Studbuch Weil - Marbach

stallions were retired. From today's 
perspective, it may seem incompre
hensible that the broodmares were 
reduced by four of the best fillies, 
but obviously the director had to 
fulfill the desire of Trakehnen, which 
had the first place among the state 
studs at that time. Thus, at the out
break of World War II, the breeding 
population had shrunk to 9 mares 
and the stallion Jasir.

Damline Murana I db - 200 
years of breeding tradition

O
riginally from Egypt, the stallion
Jasir (Mabrouk Manial/Nigma) 

was a blessing for Weil Stud and 
later Marbach, although he left only 
about 40 offspring over a period of 
15 years. However, the low number 
of offspring was due to the econom
ic and political situation, not due to 
Jasirs quality or the quality of his 
offspring. Because even though the 
number of his offspring was low, the 
quality of his daughters was undis- 
putedly high, and these mares have 
taken the breeding into the 1940s: 
Jacaranda and Isabella (out of Cae
sarea), Jaita (out of Soldateska), 
Jena (out of Caesarea) and Jadine 
(out of Dinarsad) were the pillars of 
that breeding program.

Unfortunately, World War II and 
the difficult economic situation in 
the post-war years made the ac
quisition of a successor difficult. 
Through various circumstances 
a number of Polish Arabian stal
lions reached Germany, among 
them Halef,J and Wind 2), and later 
Karmin 3> and Kanzler.4' Especially

1. W Polsce nosił imię Towarzysz Pancerny gn. 
1937 (Enver Bey - Kasztelanka/Koheilan I), 
hod. SK Janów Podlaski.

2. W Polsce nosił imię Wyrwidąb gn. 1938 (Ofir 
- Jaga ll/Koheilan I (hod. SK Janów Podlaski.

3. Karmin gn. 1952 (Witraż - Canaria/Trypolis), 
hod. SK Albigowa.

4. Kanzlers. 1941 (Lowelas - Khamza/Fetysz), 
hod. Trakeny.

1. In Poland was named Towarzysz 
Pancerny bay, 1937 (Enver Bey
- Kasztelanka/Koheilan I), bred 
by Janów Podlaski State Stud.

2. In Poland - Wyrwidąb bay, 1938 
(Ofir - Jaga ll/Koheilan I), bred 
by Janów Podlaski State Stud.

3. Karmin bay, 1952 (Witraż - Canaria 
ITrypolis), bred by Albigowa State 
Stud, Poland.

4. Kanzlergrey, 1941 Lowelas
- Khamza/Fetysz), bred by 
Trakeny State Stud, Germany.

200 lat rodziny 
kl. Murana 1 or.ar.

O
gier Jasir (Mabrouk Manial - Nigma), 
hodowli egipskiej, okazał się praw
dziwym błogosławieństwem dla stadni
ny w Weil, potem w Marbach, mimo że 

w ciągu 15 lat pozostawił tylko ok. 40 szt. 
potomstwa. W tamtych latach jednak trud
na sytuacja polityczna i gospodarcza nie 
pozwalała na intensywniejsze jego użycie. 
Poza tym, mimo ograniczonej liczby, jego 
córki charakteryzowały się wysoką jako
ścią. W latach 40-tych wcielono do stada 
m.in. klacze: Jacaranda, Isabella (od Ca 
esarea), Jatta (od Soldateska), Jena (od 
Caesarea) i Jadine (od Dinarsad), które 
stały się filarami programu hodowlanego. 
Niestety II wojna światowa i ciężka sytu

acja w latach powojennych spowodowały 
trudności w odnalezieniu odpowiednie
go reproduktora. W tym okresie jednak 
w Niemczech przebywała grupa polskich 
ogierów, które znalazły się tam w różnych 
okolicznościach, a wśród nich takie, jak 
Halef, Wind1 2, a później Karmin3 i Kan- 
zler'. Szczególnie Halef dobrze łączył się 
z żyjącymi córkami Jasira. Na takich jego
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ogier/stallion Wind (Wyrwidąb) (Ofir - Jaga II) -fot. /4/
fot./photo: Archiv Horz

Stajnie Główne — dziedziniec -fot. /s/
Court of the Main Stahles, fot./photo: Gudrun Waiditschka
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córkach, jak Hamdi, Haita, Hajar, Haifa, 
Hathor i Halisa, opierał się nowy program 
hodowlany.

Współcześni fanatycy kierunku „Asil 
Arabians" krytykują użycie polskich ogie
rów, ale w owym czasie sytuacja gospo
darcza powojennych Niemiec nie po
zwalała na import ogierów z zagranicy, 
a w Niemczech pogłowie koni arabskich 
było szczupłe - Marbach posiadało naj

większą ich populację. Zresztą wtedy nie 
dzielono arabów na „Asil" i „nie Asil", liczy
ło się tylko to, że były końmi czystej krwi. 
A w programie hodowlanym Marbach 
dolew krwi polskiej nie stanowił nowości, 
już w 1918 do stadniny, wówczas kierowa
nej przez króla Wilhelma II, sprowadzony 
został og. Dardżiling (Mazepa - Omega), 
ojciec cennych klaczy Carmen i Doris. 
Ta ostatnia, wraz z córkami, należała do 
grupy założycielskiej przekazanej do Mar
bach w 1932.

Wszystkie konie należące do rodziny 
kl. Murana cechują się wytrzymałością 
i spokojnym charakterem. Kierownictwo 
Marbach przykłada dużą wagę do tych 
cech. Potencjalne rozpłodniki muszą zdać 
próbę dzielności dla ogierów, zaś klacze 
przechodzą sprawdziany pod siodłem lub 
w zaprzęgu. Według słów aktualnego dy
rektora Stadniny Państwowej, doktora von 
Welsen-Zerweck: „Nie osiągniemy dobrej 
wartości użytkowej naszych koni bez pod
dawania ich próbom dzielności. Rodowód 
nie może być celem hodowlanym samym 
w sobie."

Weilowskie konie „Asil”
- klejnot szczególnej wartości

W
 grupie klaczy sprowadzonych 
w 1932 r. wyodrębniły się trzy sub- 

linie: „C", wywodząca się od Carmen (póź-

Halef bred very well with the exist
ing Jasir daughters and created 
a new base: Hamdi, Haita, Hajar, 
Haifa, Hathor and Halisa were the 
mares on which the (new) breeding 
program was built on.

Today, you can hear some criti
cism by friends of the “Asil Arabi
ans", that Polish stallions were used 
at that time. But we must not lose 
sight of the then economic and ge
opolitical situation: The economic 
situation of the post-war Germany 
did not allow to purchases stallions 
from abroad, and Arabian horses 
were rare - in Germany, Marbach 
was the largest breeder. Apart from 
that, back then there was no differ
ence between “asil" and "non-asil" 
Arabs - there was only "purebred 
Arabians". And the supply of Polish 
blood was indeed not new - it was 
already part of the breeding pro
gram: The stallion Dardziling (Maz- 
epa/Omega) came into the stud in 
1918, then under the leadership 
of King William II, and brought the 
precious brood mares Carmen and 
Doris, who were with her daughters 
in the breeding group, which was 
handed over to Marbach in 1932.

All horses of the Murana dam
line, however, have one thing in 
common: they are powerful and 
cool. And these are characteristics 
on which Marbach places spe
cial value - the Marbach stallions 
need to take a stallion performance 
test, the mares are being ridden or 
driven. “You cannot get perform
ance without testing and proving it, 
" says State Stud director Dr. von 
Velsen-Zerweck, “simply breeding 
by pedigree cannot be a breeding 
goal".

“Asil Weil horses” 
-A special gem

T
he mares acquired in 1932 split 
into three branches within the 
Murana damline: The C line through 
Carmen - which became lost in 

the meantime - the D-line through 
Doris and the S-line via Soldateska. 
Based on the described difficulties
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ogier/stallion Karmin (Witraż - Canaria) -fot. /6/ 
fot./photo: Archiv Scheub 

klacz/mare Sahmet (Hadban Enzahi - Jatta) - fot. /?/ 
fot./photo: Archiv Scheub 

klacz/mare Hathor (Halef — Jatta) -fot. /8/ 
fot./photo: Archiv StudbuchWeil-Marbach

of finding suitable stallions during 
and after the war, all the horses had 
received a certain amount of Polish 
blood in the 1950s, with one excep
tion: The old Soldateska foaled at 
the age of 22 years the mare Jatta 
(by Jasir), which, in turn gave birth 
to her last - and the only "asil" foal, 
at the age of 24, - the legendary 
Sahmet (by Hadban Enzahi). Today, 
all “asil Weiler” tail back to Sahmet 
and embody some 200 years of 
European breeding tradition based 
solely on proven desert Arabians 
and Egyptians.

Sahmet (Hadban Enzahi/Jatta), 
born 1957, was long regarded as 
the ideal of beauty of the Arabian 
horse and embodiment of the 
“Weil-Marbach Arab” par excel
lence. But she was an outspoken 
mother of stallions: she brought 
a total of 15 foals, but only three 
mares. The first two foals, Samiha 
and Sesostris, were of Polish stal
lions and were sold, assuming this 
young mare will have many more 
fillies. But only her second last 
foal that she had at the age of 19 
years, was again a filly: Sandara 
(by Gharib).

Sandara brought a total of five 
“asil" fillies, of which only Sadana 
remained in the stud. She was in- 
bred to Sahmet, because her sire 
was Saher (Ghazal/Sahmet). From 
her were two “asil" fillies: Sachi- 
da (by Nasrodin) and Souha (by 
Nami.). Souha was a great beauty 
with elegant neck; and with in
creasing age, she developed the 
typical fleabitten grey colour. Un
fortunately Souha died completely 
unexpected in 2011 at the age of 
16 years without any ‘asil’ daughter 
as successor. With her death, the 
existence of the “Weil Asil horses" 
were hanging by a thread, because 
there was only the three-year-old 
Sarafine left at stud. By happy co
incidence, however, one year later 
Marbach succeeded to repurchase 
Saadawi (Nami/Sac/i/da), who 
was sold as a foal, and who was 
a three-quarter sister of Souha. 
But she was already 17 years, and

niej utracona dla hodowli); „D" od Doris 
i „S" od Soldateski. Z powodu wspomnia
nych już trudności w pozyskaniu odpo
wiednich ogierów w czasie wojny i zaraz 
po niej, w latach 50-tych wszystkie konie 
z tych linii posiadały pewien dolew polskiej 
krwi. Wyjątkiem była Soldateska, która 
w zaawansowanym wieku 22 lat urodziła 
klaczkę Jatta (po Jasir). Ta zaś, jako 24-let- 
nia, wydała na świat swój ostatni przychó
wek - jedyne źrebię zakwalifikowane jako 
„Asil”, uwiecznianą już w legendach klacz
kę Sahmet (po Hadban Enzahi). Wszystkie 
dzisiejsze weilowskie konie „Asil” wywo
dzą się od niej i uważane są za kontynu
ację europejskich tradycji hodowlanych, 
polegających na wyłącznym użytkowaniu

oryginalnych arabów z pustyni, jak rów
nież egipskich.

Sahmet 1957 (Hadban Enzahi - Jatta), 
przez dłuższy czas uchodziła za ideał uro
dy konia arabskiego, kultywowanej i udo
skonalanej w Weil-Marbach. Okazała się 
jednak zdecydowaną matką ogierów, gdyż 
na 15 szt. jej potomstwa przypadały tylko 
3 klaczki. Pierwsze dwie, Samiha i Seso- 
stris, po polskich ogierach, przeznaczono 
do sprzedaży, gdyż można było przypusz
czać, że tak młoda klacz urodzi jeszcze 
więcej żeńskiego przychówka. Tymcza
sem dopiero w wieku 19 lat udało się jej 
urodzić następną klaczkę, Sandara po 
Gharib, która okazała się jej przedostatnim 
źrebięciem. Dała pięć córek „Asil”, z któ-
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ogier/stallion Pasat (Givarny - Parma) -fot. /g/ 
fot./photo: Maximilian Schreiner 

klacz/mare Souha (Nami - Sadana) -fot. /io/ 
fot./photo: Gudrun Waiditschka 

klacze/mares Saahida, Sadana, Sandara - fot. /li/ 
fot./photo: Gudrun Waiditschka
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rych jedynie Sadana weszła w skład stada 
matek stadniny. Była wysoko zinbredowa- 
na na Sahmet, gdyż pochodziła z pokrycia 
jej własnym synem, og. Saher (Ghazal 
~ Sahmet). Urodziła dwie córki zaliczone 
do „Asil' Sachida (po Nasrodin) i Souha 
(po Nami). Souha wyrosła na piękną klacz, 
o długiej szyi, a z wiekiem jej siwa maść 
pokryła się hreczką. Niestety, padła nagle 
w wieku zaledwie 16 lat, nie pozostawiając 
córki, która kwalifikowałaby się do stada 
nAsil Wraz z jej śmiercią dalsza egzysten
cja „weilowskich” koni „Asil" zawisła do
słownie na włosku, gdyż jedyną kontynu
atorką tego odłamu okazała się trzyletnia 
Sarafine. Na szczęście już w następnym 
roku udało się sprowadzić z powrotem do

Marbach i siostrę Souhy, Saadawi (Nami 
- Sachida), uprzednio sprzedaną jako źre
bię. Tyle, że miała już 17 lat, z czego przez 
ostatnie 11 lat nie urodziła ani jednej sztuki 
potomstwa. Dlatego zdecydowano się na 
zastosowanie technologii transplantacji 
zarodków, a ponieważ szczęście sprzy
ja odważnym - w 2013 urodziły się dwie 
córki Saadawi, obie po KP Maryoom. Jako 
biorczyni dla WM Saziye posłużyła klacz 
półkrwi, a WM Sahaabah rozwijała się w ło
nie samej Saadawi.

Powrót rodu Bairactar or.ar.

R
ód ogiera Bairactar or.ar., podobnie 
jak rodzina kl. Murana Or.ar., współ-

hasn’t had any foals for 11 years. It 
was therefore decided to use em
bryo transfer - and happiness was 
with the brave: 2013 two fillies were 
born out of Saadawi, both by KP 
Maryoom: WM Saziye was carried 
by a Warmblood mare, and WM 
Sahaabah by Saadawi itself.

The return 
of the Bairactar-line

M
uch like the damline of Mura
na db I, the si reline of Bairac
tar db belongs to Weil’s breeding 
history, for both horses belonged 

to the 1817 foundation stock of 
the Royal Private Stud of Weil. The 
famous Amurath 1881 “Weil” was 
the last major representative of the 
Bairactar line in Weil, but was sold 
in 1895 to Radautz. With the sale of 
his grandson Nana Sahib / in 1918 
to Poland, the sireline Bairactar 
died out at Weil. It survived only by 
lucky circumstances in Poland, and 
came during World War II to Rus
sia, and thus there is today a Polish 
and a Russian branch, with Gwarny 
and Arax at the base.

At the beginning of the 1990s, 
Marbach tried to get back the 
Bairactar-Wne through the use of 
the stallion Penthagonn (by Pasat), 
but no worthy successor was born. 
Therefore, the stud bought the stal
lion Pamir I (Penthagonn/Shams 
El Inaza) in 1994, after he had fin
ished an outstanding stallion per
formance test as winner against 
Warmblood stallions. Pamir is also 
one of the few purebred Arabian 
stallions that were used in warm
blood breeding. He was used both, 
at the State Stud Redefin (Meck
lenburg-Vorpommern) and until 
his death at the private Trakehner 
stud Rehfeld. Two of his purebred 
Arabian sons are chief sires at Mar
bach today: Dschehim and Said, 
both belonging to the Murana- 
line, both with an above average 
performance test and recognized 
for warmblood breeding, German 
Riding Ponys and Trakehners. And 
both stallions are also talented
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ogier/stallion Said (Pamir I - Sadana) -fot. /12/ 
fot./photo: Gudrun Waiditschka 

ogier/stallion Pamir I (Penthagonn - Shams El Inaza) - fot. /13/ 
fot./photo: Gudrun Waiditschka 

ogier/stallion Dschehim (Pamir I - Dschiham) - fot. /14/ 
fot./photo: Gudrun Waiditschka

dressage horses that have been 
advertising the Arabian horse out
side its own fan base. It is a stated 
goal of the Marbach management, 
to encourage Warm blood breeders 
to use Arabian stallions, because 
the stallion Amurath 1881 had 
a great influence on the German 
Sport Horse Breeding: Whether the 
Show Jumper Cornet Obolensky, 
whose descendants won already 
euro 469.057, or Ramzes-descen- 
dant Rembrandt, under Nicole Up- 
hoff Olympic champion in dressage 
- they all have Amurath 1881 and 
thus Bairactar several times in their 
pedigrees. But not only Bairac
tar, also Murana had influence on 
the Warmblood scene: From the 
above-mentioned four mares that 
were sold in 1935 to Trakehnen, 
Dongola founded a line whose off
spring now often begin their names 
with “Donau": Donauwalzer, Don- 
auschimmer, Donaustern, Dernier 
Cri, Donaufeuer, Dvorak, the cham
pion stallion Donauruf, the premium 
stallion Dürrenmatt and numerous 
sport horses are among them. But 
Marbach also is leading by exam
ple: For the second time the pure
bred Arabian mare Saabirah (Pamir 
l/Sarina) had a Trakehner foal by 
Herbstkonig.

Moreover, Dschehim proves 
with his daughter Sevinc (from 
the “asil Weil” mare Sarina) that 
a talented dressage horse may 
also have performance genes for 
long-distance riding: Sevinc was 
2013 German Champion in Endur
ance with Melanie Arnold, and also 
took a 10th place at the European 
Championship in Most, Czech Re
public.

Che Egyptians

T
he famous “Silver herd” in Mar
bach, which has long been the 
hallmark of the stud, was primarily 
due to the stallion imported from 

Egypt: Hadban Enzahi. Of the 18 
mares standing at stud in 1973 
12 had Hadban Enzahi as their 
sire. Even though he had some

• — ■ .. ..

tworzą historię Weil, gdyż oba te konie na
leżały do stada założycielskiego Królew
skiej Stadniny. Ostatnim ważniejszym re
prezentantem tego rodu był sławny ogier 
,.Amurath z Weil" 1881, sprzedany w 1895 
do Radowiec. Sprzedaż jego wnuka, og. 
Nana Sahib /, w 1918 do Polski, oznacza
ła wygaśnięcie rodu Bairactara w Weil. 
Na szczęście zachowały się jego odgałę
zienia w Polsce i w Rosji, poprzez ogiery 
Gwarny i Arax.

Na początku lat 90-tych XX wieku stad
nina Marbach podjęła próby odzyskania 
rodu przez użycie ogiera Penthagonn (po 
Pasat), ale nie urodził się po nim godny 
następca. W 1994 został nabyty Pamir 

/ (Penthagonn - Shams El Inaza), który wy
grał niemiecką próbę dzielności dla ogie
rów w konkurencji z ogierami lokalnych 
ras półkrwi. Nic więc dziwnego, że Pamir, 
jako jeden z niewielu ogierów arabskich, 
był używany w takich ośrodkach hodow
li ras gorącokrwistych, jak państwowa 
stadnina Redefin w Meklemburgii i pry
watna stadnina Rehfeld, utrzymująca 
konie trakeńskie, gdzie stacjonował do 
samej śmierci. Do dziś w Marbach kryją 
jego dwaj synowie czystej krwi: Dschehim 
i Said, wywodzące się z rodziny żeńskiej 
kl. Murana. Oba te ogiery pozytywnie 
zdały test użytkowości i zostały zakwali
fikowane do użycia w hodowli gorącokr
wistych ras półkrwi, niemieckich kuców 
wierzchowych i trakenów. Wykazały się też 
zdolnościami ujeżdzeniowymi, co sprzyja 
upowszechnieniu użytkowania koni arab
skich poza wąskim kręgiem ich miłośni
ków.

Kierownictwo Stadniny Marbach posta
wiło sobie bowiem za cel propagowanie 

posiłkowania się reproduktorami arab
skimi wśród hodowców sportowych koni 
gorącokrwistych. Już „Amurath z Weil" 
1881 wywarł istotny wpływ na osiągi Nie
mieckiego Związku Hodowców Koni Spor
towych. Potomstwo wybitnego skoczka, 
og. Cornet Obolensky, łącznie wygrało 
sumę 469 057 euro, a wywodzący się 
od polskiego Ramzesa Rembrandt, dosia
dany przez Nicole Uphoff, zdobył olimpij
skie mistrzostwo w ujeżdżeniu. W rodowo
dach tych ogierów kilkakrotnie występuje 
Amurath 1881, reprezentujący ród Ba
iractara. Także potomstwo klaczy Murana 
zaznaczyło się w hodowli koni półkrwi 
- spośród wspomnianych czterech klaczy
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ogier/stallion Gharib (Anter - Souhair) -fot. /15/ 
fot./photo: Gudrun Waiditschka 

klacz/mare Nadja (Nazeer - Nefisa) -fot. /16/ 
fot./photo: Archiv Scheub
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sprzedanych w 1935 r. do Traken, Dongola 
założyła linię, której przedstawiciele często 
nosili imiona zaczynające się na „D" lub 
z przedrostkiem „Donau". I tak, wśród nich 
znalazły się: Donauwalzer, Donauschim- 
mer, Donaustern, Dernier Cri, Donaufeu- 
er, Dvorak, czempion ogierów Donauruf, 
licencjonowany ogier Durrenmatt i wiele 
koni sportowych. Stadnina Marbach rów
nież daje przykład takiego użytkowania 
arabów - klacz czystej krwi Saabirah (Pa
mir I - Sanna) urodziła już drugie źrebię po 
trakeńskim ogierze Herbstkoenig.

Dschehim udowodnił także przez swo
ją córkę Sevinc (od Sari na w typie „we- 
ilowskich koni Asil”, że ogier uzdolniony 
ujezdzeniowo może również przekazywać 
geny wytrzymałości, niezbędne w rajdach 
długodystansowych.

W 2013 r. Sevinc, dosiadana przez 
Melanie Arnold, wygrała Mistrzostwa Nie
miec w Rajdach, a w Rajdowych Mistrzo
stwach Europy w Most (Czechy) zajęła 10 
miejsce.

———. ---------------------------- -----------— —-----———----•

pochodzenia egipskiego

Oławne „srebrne stado" z Marbach, które
Przez długie lata było żywą reklamą stad

niny, wywodzi się od importowanego z Egip
tu ogiera Hadban Enzahi. Był on ojcem 12 
spośród 18 klaczy tworzących stado matek 
zarodowych w stadninie. Oceniany według 
dzisiejszych kryteriów posiadał pewnie wady, 
ale w tamtych latach jego uroda uchodziła za 
»egzotyczną”. Cechami, jakimi „stemplował" 
swoje potomstwo, była głównie alabastrowo 
siwa maść w połączeniu z długim, jedwabi
stym owłosieniem grzywy i ogona. Wzbudza
ło to podziw, a co za tym idzie - ponowny 
wzrost zainteresowania końmi arabskimi.

Razem z ogierem Hadban Enzahi 
przybyła z Egiptu również klaczka Nad- 
ja (Nazeer - Nefisa). Okazała się wybit
ną klaczą stadną i założyła własną linię 
żeńską o imionach zaczynających się na 
„N”. Obecnie linia „N" w egipskim stadzie 
w Marbach ma dziewięć przedstawicielek, 
co czyni z niej najsilniej reprezentowaną 
linię żeńską w tej stadninie. Za najwybit
niejsze uważane są karę klacze Namije 
i Napirai (obie po NK Bolbol).

W 1966 do stada w Marbach dołączyły 
trzy klacze należące przedtem do księcia 
Knyphausen - Malacha, Masarrah i Mohe- 
ba II, wywodzące się od klaczy Moheba 
I (Sid Abouhom - Halima), hodowli El Za- 
hraa. Masarrah miała w rodowodzie także 
polskich przodków przez ojca, og. Haladin 
(po Towarzysz Pancerny).

Z biegiem czasu konie posiadające 
dolew polskiej krwi zostały wyprzedane 
i teraz reprezentantów linii „M" zalicza 
się także do „czysto egipskich". Najbar
dziej zasłużyła się dla tej linii gniada klacz

Maaza, matka ogiera czołowego Musab, 
młodego ogiera Mamlakee i klaczy Mas- 
someh.

Następcą ogiera Hadban Enzahi zo
stał egipski reproduktor Gharib, którego 
rola w programie hodowlanym polegała 
na poprawie ruchu i ram. Wskutek tego 
populacja nosząca silne piętno Hadbana 
Enzahi zyskała więcej cech wierzchowych. 
Gharib został także sporadycznie użyty 
w pogłowiu koni trakeńskich. Wprawdzie 
jego syn Agent, urodzony w Marbach, nie 
wywarł większego wpływu, ale bardziej 
trwałe ślady pozostawił jego wnuk Polar- 
geist (poprzez arabskiego ogiera Daemon 
po Gharib).

faults from today’s understanding, 
he was for his time very exotic in 
its overall appearance: Alabas
ter white with silky long hair he 
knew how to fascinate people 
and brought the Arabians back 
into the focus of horse lovers. 
Together with Hadban Enzahi came 
a filly, Nadja (Nazeer/Nefisa) to 
Marbach, which developed into an 
outstanding broodmare and found
ed her own family in Marbach - the 
N-line. Today, the Straight Egyptian 
N-line is the strongest mare family 
in Marbach with nine representa
tives, under which the two black 
mares Namije and Napirai (both by 
NK Bolboi) are of the greatest sig
nificance.

In 1966, additionally three mares 
Malacha, Masarrah and Moheba II 
from the possession of the Prince 
of Knyphausen came into the stud; 
they all tail back to the El Zahraa- 
mare Moheba I (Sid Abouhom/ 
Halima), but Masarrah had some 
Polish blood through her sire Hala
din. Representatives of this branch 
with Polish influence were sold in 
the meantime and thus also the 
mares of the M-line are “Straight 
Egyptians". The most important 
representative of this family is the 
bay mare Maaza, the mother of 
chief sire Musab and the young 
stallion Mamlakee, as well as the 
mare Massomeh.

As a successor to Hadban En
zahi the Egyptian stallion Gharib 
was chosen whose influence on 
the breeding program was in im
proving movement and frame - 
in short, he brought more riding 
horse points into the herd stamped 
by Hadban Enzahi. Incidentally, 
Gharib was used in the Trakeh- 
ner breed as well, although his son 
Agent, born at Marbach could not 
achieve a lasting influence. Howev
er, his grandson Polargeist (via the 
Arabian stallion Damon by Gharib) 
was more successful.

After Gharib's death in 1990, 
many different, mostly Egyptian 
stallions from private breeders 
were used. This had the advan-
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ogier/stcdlion Hadban Enzahi (Nazeer — Kamla) - fot. /17/ 
fot./photo: Archiv dr. Frielinghaus

A Weil (w.XIX c.) —fot. /18/ 
ilustracja/illustration: A. Greiner

tage to broaden the genepool, but 
on the other hand, the broodmare 
band lost its uniform appearance, 
that it had at times of Hadban En- 
zahis and Gharib, who were used 
at stud for around 20 years - a pe
riod that no other stallion after them 
reached.

Only beautiful *is not enough

K
ing William I. was an avid rider 
and driver of his Arabian horses 
- this fact is taken in Marbach as 
a model. “Our Arabians should be 

beautiful, powerful and with riding 
horse points. Equally important to 
us is the preservation of the differ
ent lines, " explains Dr. von Velsen- 
Zerweck. Marbach finds their cus
tomers among the pleasure riders 
with higher demands and endur
ance riders. For this clientele, it is 
not important that the horses corre
spond with the modern show horse 
type. More importantly, they must 
have movements. The Marbach 
Arabians also have good bodies, 
toplines and croups, although they 
represent a more old-fashioned type 
- what is meant quite positive. What 
is lacking at times - and the man
agement at Marbach is aware of this 
- is the (modern) typey head, the 
Arabian expression, or the beautiful 
big eye. These features are hoped 
to be improved by private stallions 
such as DF Malik Jamil, KP May
room, Al Lahab and SI Sidi Rayyan, 
which were used in recent years. 
“We are convinced that beauty and 
performance are compatible, as has 
been demonstrated by our sires 
Dschehim and Said. We strongly 
believe that to be only ‘beautiful’ is 
not a ‘task’ for a horse,” says the 
State Stud director. ■

Po śmierci Ghariba w roku 1990 w Mar
bach używano różnych ogierów, przeważ
nie pochodzenia egipskiego, z hodowli 
prywatnej. Zaowocowało to poszerzeniem 
puli genowej, ale skutkiem ubocznym była 
utrata takiego wyrównania stada matek 
pod względem pokroju, jakie udało się 
osiągnąć w czasach użytkowania Had- 
bana Enzahi i Ghariba, które stacjonowa
ły w Marbach przez około 20 lat. Po nich 
żaden inny ogier nie zajmował już boksu 
czołowego przez tak długi okres!

Sama uroda to nie wszystko

K
ról Wilhelm I z upodobaniem dosiadał 
swoich koni arabskich lub powoził nimi. 
Od tamtych czasów tę metodę postępowa
nia przyjęto w Marbach jako obowiązującą. 

„Nasze araby powinny być zarówno urodzi
we, jak wytrzymałe i jezdne. Jest to równie 
ważne, jak zachowanie ich różnorodności 
genetycznej" głosi dyrektor, Dr von Vel- 
sen-Zerweck. Konie z Marbach znajdują 
odbiorców wśród jeźdźców uprawiających 
bardziej ambitną rekreację lub rajdy dłu
godystansowe. Dla takiej klienteli nie liczy 
się uroda odpowiadająca współczesnym 
wymogom pokazowym, dużo ważniejszy 
jest ruch. Araby z Marbach mają również 
poprawne kłody, linie górne i zady, a to, że 
są w „starym typie", jest uważane raczej 
za ich zaletę. Nie zawsze natomiast mają 
głowy w pożądanym, nowoczesnym typie 
pokazowym, tj. z przesadnie szczupaczym 
profilem czy dużym, wyrazistym okiem, ale 
kierownictwo Marbach zdaje sobie z tego 
sprawę. Jest nadzieja, że użycie ogierów 
hodowli prywatnej, takich jak DF Malik Ja
mil, KP Mayroom, Al Lahab czy SI Sidi Rayy
an, poprawi poziom tych cech. „Wierzymy, 
że uroda może iść w parze z dzielnością 
użytkową, czego dowiodły nasze ogiery 
Dschehim i Said" przekonuje dyrektor stad
niny. „Od konia powinno się wymagać wię
cej niż tylko tego, aby był piękny.” ■
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Małopolska Hodowla Roślin HBP Sp. z o. o. 
w Krakowie
Oddział Stado Ogierów w Białce
Białka, 22-300 Krasnystaw
tel. 82 577 12 00 
tel./fax. 82 577 12 01 
office@biaika arabians pł 
bialka@hbp pi 
www.bialka.arabians pl 
www.hbp.pl

• REKLAMA •

Prowadzimy
działalność w zakresie:
- hodowli koni czystej krwi 

arabskiej i angloarabskiej
- usług rozrodu koni: krycie 

naturalne, sztuczna 
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świeżym, chłodzonym, 
mrożonym

- leczenia niepłodności u koni
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To breathe a sigh ofrelief
z
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pełną piersią
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Kuhailan Afas Maidaan 
dar Króla Bahrainu dla polskiej 

hodowli -fot. /i/ 
a special gift of the King of Bahrain 

to the Polish breeding

S
ierpień jest dla polskich ho
dowców koni czystej krwi arab
skiej miesiącem przełomowym. 
Z wielu powodów. Kończy się 
sezon stanówki i wyźrebień, 

żniwa też już niemal ogarnięte, wszyscy 
z zapartym tchem czekają na Narodowy 
Pokaz oraz Aukcję Pride ot Poland i zbliża 
się jesienny okres najważniejszych poka
zów na świecie, tzw. „Title show”, z Pu
charem Narodów, Czempionatem Europy 
i Świata na czele. Nie ma się więc co dzi
wić, że bezpośrednio zainteresowani dra
pią się frasobliwie w głowę i zastanawiają, 
kiedy będzie można wreszcie odpocząć, 
odetchnąć pełną piersią.

Emocje, napięcie i gorąca atmosfera 
towarzyszące Dniom Konia Arabskiego ra
czej nie sprzyjają odpoczynkowi. Nie o to

A
ugust is a breakthrough 
month for Polish Ara
bian horse breeders. 
For many reasons. The 
breeding and foaling 

seasons come to an end, the harvest 
is almost over, everyone awaits the 
Polish Nationals and the Pride of Po
land Sale and the autumn period of 
the title shows (All Nations Cup, Eu
ropean and World Championships) is 
drawing near. No wonder that those 
directly involved are scratching their 
heads with anticipation and waiting 
for the moment when they will be 
able to breathe a sigh of relief.

The thrills, the tension and the 
hot atmosphere accompanying the 
Arabian Horse Days do not allow 
for relaxation. That's not what the 
organizers intended for anyway. 
But they can definitely guarantee 
a pleasant spending of your time, 
among friendly faces.

Everyone could experience it for 
themselves on Sunday morning in 
Janów Podlaski. Especially since 
this year’s edition of the show was 
full of unique events. The 36th Pol
ish National Arabian Horse Show 
and the 45th Pride of Poland Sale, 
a duo forming a perfect marriage 
for four decades, were separated 
by an extraordinary ceremony - 
the official presenting of a Bahrain- 
bred stallion to Polish breeding - 
Kuhailan Afas Maidaan.

Of course the beginning of this 
story dates back very far, as far as 
the 30s of the 20th century. Prince 
Roman Sanguszko, the owner of 
Gumniska Stud near Tarnów, orga
nized an expedition in autumn of 
1930 to the Middle East to purchase 
desert-bred Arabians. It was prob
ably the last expedition for Arabian 
horses to the place of their origin. 
It was led by Bogdan Ziętarski, the 
stud's manager. The route of the 
expedition began in Egypt and led 
through Beirut, Damascus, Bagdad 
and Basra to Bahrain. This resulted 
in the purchase of 8 horses - 4
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Morion - Czempion Polski Ogierów Młodszych - fot. /2/ 

Polish National Junior Champion Stallion - 2014, SK Michałów 
Pitawal - Wiceczempion Polski Ogierów Młodszych - fot. /s/

Polish National Reserve Junior Champion Stallion - 2014, SK Janów 
Gotieo - 2. Wiceczempion Polski Ogierów Młodszych-Jot. 4/ 

2. Polish National Reserve Junior Champion Stallion - 2014, MArabians

mares and 4 stallions, which in the 
spring of 1931 arrived through Bei
rut and Constanza at Gumniska.

Among the purchased stallions 
was the yearling Kuhailan Afas d.b. 
1930 (Kuhailan Wadan - Kuhailat 
Afas), bred by Emir Al-Khalifa of 
Bahrain. Kuhailan Afas established 
a sire line which is thriving and 
valued till this day. The line was 
prolonged by his grandson Comet 
1953 and his successors - Dar, Po- 
haniec, Probat and their sons.

Almost one hundred years later, 
the king of Bahrain decided to ac
knowledge Polish Arabian horse 
breeding and its services to breed
ing worldwide by gifting the Polish 
studs a modern representative of 
the Kuhailan Afas sire line. The des
ert-bred bay stallion, Kuhailan Afas

Maidaan, stepped on Polish soil at 
the beginning of August. What just 
several months earlier seemed un
imaginable: transport logistics, vet
erinary preparations, the horse's 
adjustment to a new place - be
came a fact. On Sunday, August 
17th, Poland welcomed the grand
son of the King of Bahrain, HH 
Sheikh Isa bin Salman Al-Khalifa. 
He presented the stallion as a gift 
from Bahrain to Polish breeding. 
This beautiful, touching gesture, 
besides its breeding significance, 
is also proof of a periodicity in the 
universe. 80 years of history have 
come full circle. For us 2014 was 
special also due to other aspects.

zresztą organizatorom chodzi. Za to cu
downie spędzony czas, w niepodrabialnej 
atmosferze, jest niemal gwarantowany.

Można się było o tym przekonać, choć
by w niedzielne, wczesne popołudnie, wła
śnie w Janowie Podlaskim. Tym bardziej, 
że tegoroczna edycja imprezy obfitowała 
w niecodzienne wydarzenia. Trzydziesty 
szósty Narodowy Pokaz Koni Arabskich 
Czystej Krwi i 45-ą aukcję Pride of Poland, 
tworzące od czterech dekad „małżeństwo 
prawie doskonałe”, rozdzieliła bowiem wy
jątkowa uroczystość - oficjalnego przeka
zania polskiej hodowli, urodzonego w Bah
rajnie ogiera - Kuhailan Afas Maidaan.

Oczywiście początek tej historii sięga 
czasów odległych - lat 30-tych XX-wieku. 
Książę Roman Sanguszko, właściciel stad

niny koni w Gumniskach pod Tarnowem, 
zorganizował jesienią 1930 roku wyprawę 
na Bliski Wschód po zakup oryginalnych, 
pustynnych koni. Była to zapewne ostatnia 
ekspedycja po konie arabskie do miejsca 
ich pochodzenia. Pojechał namaszczony 
przez Księcia Bogdan Ziętarski, kierow
nik Stadniny. Trasa wyprawy rozpoczętej 
w Egipcie przebiegała przez Bejrut, Dama
szek, Bagdad, Basrę do Bahrajnu. Efektem 
poszukiwań był zakup 8 koni - 4 klaczy i 4 
ogierów, które wiosną 1931 roku przybyły 
przez Bejrut - Konstancę do Gumnisk.

Wśród zakupionych ogierów znalazł 
się roczny Kuhailan Afas or.ar. 1930 (Ku
hailan Wadnan - Kuhailat Afas) hodowli 
Emira Al-Kalifa z Bahrajnu. Kuhailan Afas 
założył czynny po dziś dzień ród, bardzo 
rozwinięty i ceniony, który rozbudował 
jego prawnuk Comet 1953 i następcy - 
Dar, Pohaniec, Probat oraz ich synowie.

Niemal 100 lat później Król Bahrajnu 
zdecydował, że w dowód uznania dla po
ziomu, zasług i wpływu polskiej hodowli 
koni arabskich na hodowlę światową po
daruje polskim stadninom współczesne
go przedstawiciela rodu Kuhailana Afasa. 
Urodzony na pustyni gniady ogier Kuha
ilan Afas Maidaan na początku sierpnia 
przyjechał do Polski. To, co jeszcze kilka 
miesięcy wcześniej wydawało się nie-
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Patema - Wiceczempionka Polski Klaczy Młodszych - fot. /s/ 
Polish National Reserve Junior Champion Marę - 2014, SK Janów

Al Jazeera - Czempionka Polski Klaczy Młodszych - fot. /&/ 
Polish National Junior Champion Marę - 2014, SK Janów 

Pustynia Kahila - 2. Wiceczempionka Polski Klaczy Młodszych - fot. /?/ 
2. Polish National Reserve Junior Champion Marę - 2014, SK Michałów
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Our domestic shows resembled 
a scene from the Western movie 
"High Noon", where gunmen stood 
opposite each other, ready to fire. 
On one end we had the junior 
classes, with the get of two world 
class sires competing against each 
other: Shanghai E.A. (ES) (WH Jus
tice (US) - Salymah (BE)/Khidar 
(BE)) and Kahil Al Shaqab (US) 
(Marwan Al Shaqab (QA) - OFW 
Mishaahl (US)/Mishaah (US)). Their 
use opened new doors of progress 
in Polish breeding.

On the other end everyone 
awaited the “clash of the titans", 
which was none other than the 
meeting of Pogrom (QR Marc (US) 
- Pçtla/Visbaden (RU)) and Equator 
(QR Marc (US) - Ekliptyka/Ekstern) 
in the senior stallions class.

możliwe: pokonanie trudności transporto
wych i weterynaryjnych, logistyka całego 
przedsięwzięcia, wreszcie aklimatyzacja 
konia w nowym miejscu, stało się faktem. 
W niedzielę 17 sierpnia br. przyleciał do 
Polski wnuk Króla Bahrajnu, HH Sheikh 
Isa bin Salman Al-Khalifa i przekazał ogie
ra jako dar Bahrajnu dla hodowli polskiej. 
Ten piękny, wzruszający gest, oprócz 
znaczenia hodowlanego, jest dowodem 
na cykliczność losów we wszechświecie. 
Osiemdziesiąt lat historii zatoczyło krąg.

Dla nas samych rok 2014 był z wielu in
nych względów specjalny. Rodzime czem- 
pionaty przypominały w tym roku piasz
czystą ulicę, dzielącą ustawione frontem 
budynki rodem z westernu

,.W samo południe". Na ulicy tej, w słoń
cu, stali zwróceni do siebie twarzami „re
wolwerowcy". Z jednej strony, w klasach 
młodzieżowych, rywalizowało ze sobą po
tomstwo dwóch światowej klasy reproduk
torów, których użycie otworzyło kolejne 
drzwi postępu w polskiej hodowli: Shan- 
9hai E.A. (ES) (WH Justice (US) - Salymah 
(BE)IKhidar (BE)) i Kahil Al Shaqab (US) 
(Marwan Al Shaqab (QA) - OFW Mishaahl 
(US)IMishaah (US)). Z drugiej wszyscy 
czekali na sierpniowe starcie „gigantów" 
czyli spotkanie w klasie ogierów starszych 
Pogroma (QR Marc (US) - Pętla/Visbaden

(RU)) i Equatora (QR Mar (US) - Ekliptyka/ 
Ekstern).

Już podczas Młodzieżowego Czem- 
pionatu w Białce na wiosnę, roczniaki po 
Kahilu zwracały uwagę i budziły entuzjazm 
urodą, szlachetnością, wyrównaniem, 
pięknie wykrojonymi szyjami i suchością 
tkanki. Kahil, użyty zarówno w Janowie 
Podlaskim jak i Michałowie, w obydwu 
stadninach pozostawił bardzo obiecują
ce źrebięta. Zaufano mu jak się okazało 
słusznie. Shanghai E.A., który został wy
korzystany w Stadninie Koni Michałów, 
otrzymał również poważny kredyt zaufa
nia w postaci doskonałej stawki klaczy 
do zaźrebienia. Nie mniej jednak jego 
potomstwo wymaga chyba więcej czasu, 
aby znaleźć „swoje miejsce we wszech-

Already during the Junior 
Spring Show in Białka the yearlings 
by Kahil turned heads with their 
good looks, refinement, beauti
fully carved necks and dryness of 
tissue. Kahil, used in Janów Pod
laski and Michałów, left very good 
get at both studs. A lot of faith 
was put into him and it turned out 
to be the right decision. Shanghai 
E.A., who was used at Michałów, 
was also given the benefit of the 
doubt in the shape of a group of 
excellent mares. However his get 
require perhaps more time to find 
their place in this world and to be
come more balanced. Risk is a part 
of a breeder’s life, every breeder’s.
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Pepita - Czempionka Polski Klaczy Starszych, Najlepszy Koń Pokazu - fot. /&/

Polish National Senior Champion Mare, Best in Show - 2014, SK Janów 
Georgia - Wiceczempionka Polski Klaczy Starszych - fot. /g/

Polish National Reserve Senior Champion Marę - 2014, SK Michałów

Being able to see the future may be 
possible at a fortuneteller’s booth, 
but in the real world you obtain 
results by trial and error. But if you 
don’t risk, you don’t drink cham
pagne. The wide use of both sires 
gave answers to several breeding 
questions. The performances in 
Janów Podlaski only confirmed the 
earlier observations. The victories 
in the junior championships un
questionably belonged to the get 
ot Kahil Al Shaqab (US). The Junior 
Male Championship had its favor
ite who didn’t disappoint from his 
first entrance upon the arena till the 
very end. The judges were unani
mous in their choices and gave the 
champion title to the phenomenal 
Morion (Kahil Al Shaqab (US) - Me- 
salinalEkstern) from Michałów, the 
winner of the yearling colts class. 
The victory in Janów is probably 
just the beginning of his long and 
successful show career. The title 
of Reserve Champion was hand
ed to the yearling Pitawal (Kahil 
Al Shaqab (US) - Pepita/Ekstern) 
from Janów Podlaski. Pitawal, 
similarly to Morion, captivates with 
his exquisite refinement, dryness, 
splendid type and large dark eye. 
The bronze medal went to the two 
year old Larando (QR Marc (US) - 
Laranda/Ekstern) from Michałów, 
a stallion with stellar movement 
and plenty of type. The Top Five 
also consisted of two three year 
olds: the robust Cefir (Eryks - Celi
na/Metropolis NA (US)) from Białka 
and the elegant Gotico (WH Justice 
(US) - Ginga/Galba (DE)), bred by 
Piotr Podgórny.

A similar situation took place in 
the junior female championships. 
The gold was awarded to Janow’s 
Al Jazeera (Kahil Al Shaqab (US) - 
Alhasa/Ganges), who literally flew 
over the ground. The silver medal 
also remained in Janów due to 
the extremely feminine, two year 
old Paterna (Eden C (US) - Pinga/ 
Gazal Al Shaqab (QA)). Michalow’s 
Pustynia Kahila (Kahil Al Shaqab 
(US) - Pustynna Malwa/Ekstern) 
took the bronze. The remaining

świecie" i się zharmonizować. Ryzyko jest 
wpisane w życie hodowcy - każdego. Ja- 
snowidztwo występuje tylko w salonach 
czarnej magii, w realnym świecie docho
dzi się do wyniku metodą prób i błędów. 
Ale kto nie ryzykuje ten nie pije szampana. 
Szerokie użycie obydwu reproduktorów 
udzieliło odpowiedzi na kilka hodowla
nych pytań. Występ w Janowie Podlaskim 
tylko potwierdził wcześniejsze spostrzeże
nia. Bezwzględnie wygrane w młodzieżo

wych czempionatach należało do potom
stwa ogiera Kahil Al Shaqab. Czempionat 
Polski Ogierów Młodszych miał swojego 
faworyta, który nie zawiódł od pierwszego 
pojawienia się na placu pokazowym do 
końca. Sędziowie byli w swych wyborach 
jednomyślni, zjawiskowy Morion po Kahil 
Al Shaqab od Mesalina po Ekstern z Mi
chałowa, zwycięzca klasy ogierów rocz
nych, został Młodzieżowym Czempionem 
Polski. Wygrana w Janowie Podlaskim
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Equator - Czempion Polski Ogierów Starszych - fot. /io, 
Polish Nationa Senior Champion Stallion - 2014, SK Michałów 
Pogrom - „Przepraszam Cię.....n Wiceczempion Polski

Ogierów Starszych -fot. /11/ 
I’m sorry../ Polish National Reserve Senior Champion Stallion - 2014, SK Janów

Top Five included two yearlings, 
Janów’s Ceranova by Kahil Al 
Shaqab (US) and Forgissima by Vi
torio TO (US) from Michałów.

The awaited battle between Po
grom and Equator took place as 
early as in the class where both of 
them performed. Equator's class 
win deprived Pogrom of the chance 
for the gold in the finals. As usual 
during such spectacular clashes 
the victory is determined by many 
factors, starting with quality and 
ending with luck and the condition 
on that given day. Pogrom did ev
erything to lose in class to Equator. 
He was aroused, restless and did 
not want to cooperate with his pre
senter. It has to be said that Equator

to zapewne dopiero początek sukcesów 
i długiej pokazowej kariery tego niepraw
dopodobnie urodziwego i szlachetnego 
ogierka. Na tytuł Wiceczempiona zapraco
wał roczny Pitawal po Kahil Al Shaqab od 
Pepita po Ekstern z Janowa Podlaskiego. 
Pitawal, podobnie jak Morion, oczarowuje 
niezwykłą szlachetnością, suchością, do
skonałym gatunkiem i ogromnym ciem
nym okiem. Brązowym medalistą miano
wany został dwuletni Larando po QR Marc 
(US) od Laranda po Ekstern, wyhodowany 
w Stadninie Koni Michałów, ogier o kapi
talnym ruchu i dużym wyrazie. W finałowej 
piątce znalazły się również dwa trzylatki: 
zamaszysty Cefir po Eryks od Celina po 
Metropolis NA (US) z Białki i elegancki 
Gotico po WH Justice (US) od Ginga po 
Galba (DE), hodowli Piotra Podgórnego.

Podobnie sytuacja wyglądała w czem- 
pionatach klaczy młodszych. Młodzieżową 
Czempionką Polski została janowska Al 
Jazeera po Kahil Al Shaqab od Alhasa po 
Ganges, dosłownie płynąca w powietrzu. 
Srebrny Medal również pozostał w Jano
wie Podlaskim za sprawą szalenie żeń
skiej, dwuletniej Paterny po Eden C (US) 
od Pinga po Gazal Al Shaqab (QA). Micha
łowska Pustynia Kahila po Kahil Al Shaqab 
od Pustynna Malwa po Ekstern wywalczyła 
brąz. W nagradzanej piątce znalazły się 
jeszcze dwie roczne klacze, wyhodowana 
w Janowie Ceranowa po Kahil A! Shagab 

i Forgissima po Vitorio TO (US) z Michało
wa.

Rozstrzygnięcie oczekiwanego poje
dynku Pogroma z Equatorem nastąpiło 
właściwie już na poziomie klasy, w któ
rej obydwaj występowali. Zajęcie przez 
Equtora pierwszego miejsca, pozbawiło 
Pogroma szans na walkę o Złoty Medal 
w finałach. Jak to zwykle bywa podczas 
takich spektakularnych starć, o wygranej 
decyduje cała gama czynników, poczyna
jąc od jakości, a skończywszy na szczę
ściu i właściwej dyspozycji danego dnia. 
Pogrom zrobił wszystko żeby walkę w kla
sie przegrać. Był pobudzony, niespokojny 
i zdecydowanie nie chciał współpracować 
ze swoim prezenterem. Trzeba przy tym 
przyznać, że Equator wyglądał rewelacyj
nie i prezentował się tak, jak tego od niego 
oczekiwano. W samym czempionacie, dwa 
dni później, kiedy przysłowiowa „para" już 
trochę z Pogroma uszła, a nadmiar bodź
ców spowszedniał, sytuacja wyglądała 
nieco inaczej. Ale było już pozamiatane. 
Czempionem Polski Ogierów Starszych 
został Equator, a Pogrom powędrował do 
stajni z tytułem Wiceczempiona.

Na tytuł Czempionki Polski Klaczy Star
szych, a chwilę później Najlepszego Ko
nia Pokazu - Best in Show - zapracowała 
niezwykle urodziwa i zniewalająco żeńska, 
janowska Pepita po Ekstern od Pepesza 
po Eukaliptus. Srebrny Medal pojechał do

looked great and presented himself 
as was expected of him. In the fi
nals, two days later, Pogrom had let 
off some "steam" and the amount 
of stimuli became common. The 
situation looked different, but it 
was already over. The title of Polish 
National Senior Champion went to 
Equator and Pogrom had to settle 
for the Reserve.

The title of Polish National Senior 
Champion Mare, and a moment
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Echo Apollo i Kaja Dembińska - zwycięzca trofeum WAHO - fot. /12/

Echo Apollo and Kaja Dembińska - WAHO Trophy winner - 2014
Owacja na stojąco dla siwych piękności-fot. /13/

Standing ovation for the grey beauties

later the Best in Show trophy, went 
to the hard-working and charming 
Pepita (Ekstern - Pepesza/Euka
liptus) from Janów. The silver was 
awarded to Michalow’s 20 year old 
(!) Georgia, one of the very few last 
daughters of Monogramm (US). 
The six year old Pilarosa (Al Ad- 
eed Al Shaqab (QA) - Pilar/Fawor) 
from Janów closed off the podium 
with a bronze. The remarkable 
Top Five was completed with two 
mares from Michałów: Espadrilla 
by Monogramm (US) and Zigi Zana 
by QR Marc (US).

It is not easy to find balance 
between the ethereal, beautiful, 
romantic and the harsh rational re
ality, expressed in numbers. Para-

doxically this marriage of two differ
ent worlds has worked well in the 
case of Arabian horses, which are 
the embodiment of absolute beau
ty with a very precise value. There 
is definitely nothing ethereal about 
their prices.

The Pride of Poland Sale has 
been doing a great job of putting 
the two - art and economy - to
gether, as a one of a kind show 
which draws loyal supporters ev-

Michałowa za sprawą dwudziestoletniej 
(!) Georgii, jednej z niewielu już ostatnich 
córek ogiera Monogramm (US). Sześcio
letnia Pilarosa po Al Adeed Al Shaqab (QA) 
od Pilar po Fawor z Janowa Podlaskiego 
znalazła się również na podium, z Brązo
wym Medalem. Niezwykłą, finałową piąt
kę uzupełniały dwie klacze z Michałowa: 
Espadrilla po Monogramm i Zigi Zana po 
QR Marc).

Nie łatwo jest znaleźć pomost, swoistą 
równowagę, między tym co ulotne, udu
chowione, piękne i romantyczne, a rze
czywistością, chłodną, racjonalną i ubra
ną w liczby. Paradoksalnie udaje się ten 
mariaż w przypadku koni arabskich, które 
są pięknem absolutnym, określonym kon
kretnymi bardzo sumami. Policzalnymi, 
namacalnymi i z całą pewnością rzeczy
wistymi.

Janowska Aukcja Pride of Poland po
rządkuje ten pachnący mezaliansem zwią
zek artyzmu z ekonomią w ramy spektaklu, 
przyciągającego od lat wiernych kibiców. 
Obiecuje możliwość „zakupu marzenia” 
i pozostaje od ponad 40 lat wiarygodna, 
bo przyjeżdżający do Polski klienci wierzą 
w jakość oferowanych do sprzedaży koni. 
Największy wysiłek organizatorów skon
centrowany jest zresztą właśnie na tym, 
aby zaufania nie zawieść, aby przez lata 
utrzymać poziom i proponować nieprze
ciętną jakość w przyjaznej cenie.

I znowu się udało, bo tegoroczna au
kcja oprócz pozytywnego wyniku finanso
wego, była kapitalnym wydarzeniem towa
rzyskim, podczas którego, co niezwykle 
ważne, wszyscy dobrze się czuli i bawili.

Z 28 klaczy przedstawionych w ofer
cie głównej, zaledwie dwie nie znalazły 
nabywców. Cztery najdrożej sprzedane 
klacze osiągnęły ceny powyżej 200.000 
euro. Najwyższą kwotę uzyskała Piacol- 
la po Enzo (US) od Polonica po Ekstern, 
którą nabył klient z Arabii Saudyjskiej za 
305.000 euro. Dwie kolejne ceny Aukcji 
to zeszłoroczna Czempionka Polski Nor
ma po Gazal Al Shaqab (QA) od Nina po 
Monogramm (US), sprzedana również do 
Arabii Saudyjskiej za 250.000 euro i Ceno- 
za po Ekstern od Celna po Alegro, która 
pojechała do Anglii, zakupiona za 240.000 
euro. Swoje 5 minut miała wreszcie Białka, 
przez lata próbująca się przebić w grupie 
silnych towarzyszy i udowodnić wysoką 
jakość hodowanych koni. Jedna z najlep
szych klaczy jakie kiedykolwiek urodziły 
się w stadninie, fantastyczny koń poka
zowy i matka czempionów - Perfirka po 
Gazal Al Shaqab od Perforacja po Ernal, 
przeprowadziła się za ocean, do Stanów 
Zjednoczonych, zakupiona za 220.000 
euro. Najdrożej sprzedanym koniem ho
dowli prywatnej okazała się siwa Fortycja 
po Pegasus od Florencja po Oset, hodowli 
Andrzeja Wojtowicza. Klacz nabył klient
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Piacolla - 305.000 Euro - najwyższa cena aukcji - fot. /14/ 
The highest selling mare 

Cenoza - 240.000 Euro - fot. /15/ 
Fortycja - 80.000 Euro -fot. /16/
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z Arabii Saudyjskiej, za niebagatelną kwo
tę 80.000 euro.

Aukcja Pride of Poland uzupełniana 
jest przez poniedziałkową Summer Sale, 
podczas której oferowano 27 klaczy i czte
ry ogiery. Rekordową cenę uzyskała Elpe- 
ra po Psytadel (US) od Eiffla po Ekstern, 
hodowli Lecha Błaszczyka, zakupiona do 
Arabii Saudyjskiej za 42.000 euro, drugą 
cenę aukcji osiągnęła michalowska Espa 
(Kulig - Espadrilla/Monogramm (US))t 
która pojedzie w tym samym kierunku co 
Elpera. W grupie liderów cenowych znala
zła się również Emberiza (Al Maraam (IL) - 
Empiryka/Monogramm (US)) z Michałowa, 
sprzedana do Wielkiej Brytanii za 26.000 
euro. Obydwie aukcje przyniosły łącznie 
2.500.000 euro. Czy można w obliczu ta
kich faktów mówić o sukcesie? Z pewno
ścią tak. W dzisiejszych, ciężkich czasach, 

w oparach szalejącego kryzysu i nadpro
dukcji koni na rynku, polskie konie czystej 
krwi po raz kolejny udowodniły, że są „to
warem" luksusowym, pożądanym i poszu
kiwanym.

Wydawałoby się, że po takim wysiłki 
wreszcie będzie można odpocząć, usiąść 
w ulubionym fotelu i nie myśleć o niczym. 
Nie ma co się oszukiwać każdy o tym 
marzy. Nic bardziej błędnego. Niewiele 
ponad miesiąc później przez janowską 
bramę znów zaczęli przejeżdżać goście. 
Rozpoczęły się bowiem VI Sportowe Mi
strzostwa Polski Koni Arabskich Czystej 
Krwi i Jesienna Aukcja.

Przekonywanie koniarzy do sportowego 
użytkowania arabów przypomina orkę na 
ugorze i to pełnym kamieni. Ciężko, wybo- 
iście, a efekty mało widoczne. Trwająca od 
kilku lat krucjata przeciwko powszechnej

ery year. It promises the chance 
to "buy your dreams" and has re
mained credible for more than 40 
years, because the clients visiting 
Poland believe in the quality of the 
offered horses. That is actually the 
organizer’s greatest task, not to be
tray this trust and to maintain the 
quality of the horses at a friendly 
price.

And again they succeeded, be
cause this year’s auction beside 
a positive financial outcome was 
also a tremendously pleasant so
cial gathering, during which every
one had great fun.

Out of the 28 mares in the main 
sale only two did not find buyers. 
The four of the top priced mares 
surpassed 200 thousand Euro. The 
highest sum was paid for Piacolla 
(Enzo (US) - Polonica/Ekstern), 
305 thousand Euro by Saudi Arabi
an clients. The next two top prices 
belonged to last year's Polish Na
tional Champion Norma (Gazal Al 
Shaqab (QA) - Nina/Monogramm 
(US)), also to Saudi Arabia for 250 
thousand Euro and Cenoza (Ek
stern - Celna/Alegro), who headed 
off to England for 240 thousand 
Euro. Finally the time came for 
Białka Stud to also reap rewards 
for their hard work, remaining for 
many years in the shadow of its 
larger colleagues. One the best 
mares that was ever foaled in their 
barns, a fantastic show horse and 
dam of champions - Perfirka (Gazal 
Al Shaqab (QA) - Perforacja/Ernal), 
travelled across the pond to the 
US, purchased for 220 thousand 
Euro. The highest sold private bred 
horse was the grey Fortycja (Pe
gasus - Florencja ¡Oset) of Andrzej 
Wojtowicz. She was purchased by 
a client from Saudi Arabia for the 
staggering amount of 80 thousand 
Euro.

The Pride of Poland Sale is 
complemented on Monday with 
the Summer Sale, during which 27 
mares and 4 stallions were offered. 
The record price was achieved 
by Elfera (Psytadel (US) - Eiffla/ 
Ekstern) of Lech Błaszczyk, pur-
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Norma - 250.000 Euro - fot. /17/ 
Perfirka - 220.000 Euro - fot. /18/ 

Gamelia - najwyższa cena Aukcji Letniej -fot. /19z 
The highest price of Summer Sale

chased by Saudi Arabia for 42 
thousand Euro. The second top 
price belonged to Espa (Kulig - Es- 
padrilla/Monogramm (US)), whose 
travel destination is the same as 
Elfera’s. Also a top seller was Em- 
beriza (Al Maraam (IL) - Empiryka/ 
Monogramm (US)) from Michałów, 
sold to the UK for 26 thousand 
Euro. Both sales brought in 2,5 
million Euro. Can we deem this as 
successful? Definitely yes. In to
day’s hard times, amidst an econo
my crisis and an overproduction of 
horses on the market, Polish Ara
bians once again proved that they 
are a luxury good, highly coveted 
and in demand.

It would seem that after such 
an exertion there would finally 
come time to rest, to sit in your 
favorite chair and not think about 
anything at all. We all dream about 
such a peaceful moment. Yet just 
a month later Janów Podlaski again 
welcomed visitors. This time for the 
6th Polish National Championships 
for Arabian Sport Horses and the 
Autumn Sale.

Trying to persuade horsemen 
that Arabians can be used in sports 
is an exercise in futility. Although 
the crusade to promote Arabians 
as horses that can be used in vari
ous sport disciplines has been go
ing on for several years, the results 
can be seen only under the micro
scope. The method of “small steps 
at a time” is not discouraging, but 
not easy. And even the fact that this 
year it was Poland that organized 
the European Championships for 
Arabian Sport Horses did little to in
crease the number of competitors. 
That’s why we should be extremely 
grateful for the loyal contestants 
that showed up at Janów in mid
October (11-12th). In total there 
were 42 horse-rider pairs, so not 
bad at all. This was made possible 
thanks to people that are truly de
voted to this matter, who dedicate 
a lot of time, energy and money in 
creating breathtaking costumes for 
both the Native and Historic Cos
tume classes. Genuine enthusiasts

opinii o trudności w zagospodarowywaniu 
koni czystej krwi w różnych dyscyplinach 
jeździeckich przynosi efekty widoczne tyl
ko pod mikroskopem. Metoda drobnych 
kroczków na szczęście nie zraża, ale łatwo 
nie jest. I nawet fakt organizowania w tym 
roku w Polsce Sportowych Mistrzostw Eu
ropy dla Koni Czystej Krwi Arabskiej, nie 
wpłynął na gwałtowny wzrost frekwencji. 
Tym większe uznanie należy się gronu 
stałych, niezawodnych uczestników, któ
rzy w połowie października (11-12) zje
chali do Janowa Podlaskiego. W sumie 
uzbierały się 42 pary, jeździec-koń, a więc 
całkiem nieźle. Sprawili to ludzie oddani, 
dobrze przygotowani technicznie, poświę
cający mnóstwo czasu, pieniędzy i wysiłku 
w tworzenie zapierających dech w pier
siach kostiumów, zarówno do klasy Native 
jak i Historyczny Strój Polski. Prawdziwi 
fanatycy sprawy.

W tym roku z programu usunięte zosta
ły klasy western, do których w minionych 
latach było zbyt mało zgłoszeń. Natomiast 
w pozostałych konkurencjach walka to
czyła się zacięta i porywająca.

W ujeżdżeniu i klasach pleasure kró
lowali starzy bywalcy: Mandragora pod 
Magdą Kowaluk i Edinet dosiadany przez 
Martę Matysik w klasach juniorskich oraz 
Agnieszkę Romszycką w klasach senio
rów. Złotym Medalistą Classic Pleasure 
został janowski Almanzor dosiadany przez 
Agnieszkę Kolek-Kowieską. Tradycyjnie 
już, niezwykle widowiskowa konkurencja 
Ladies Side Saddle, należała do niepo
konanej Danusi Konończuk, dosiadającej 
Ekiera.

Było miło, spokojnie, bez napięć, 
w niemal rodzinnej atmosferze, bo taki 
też charakter miały te zawody. Swojski. 
Stały się elementem współtworzącym
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Radość... bliskość... napięcie... - fot. / 20-24/
•Joy... intimacy... tension
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of the Arabian horse.
This year the Western classes 

were removed from the program 
due to very few entries in previous 
years. But the remaining disciplines 
experienced fierce rivalry.

In the dressage and Classic 
Pleasure classes the winners were 
well-known to the public: Man
dragora under Magda Kowaluk 
and Edinet with Marta Matysik (in 
the junior classes) and Agnieszka 
Romszycka (in the seniors). The 
gold medal of the Classic Pleasure 
class went to Janow’s Almanzor 
under Agnieszka Kolek-Kowieska. 
Traditionally the extremely showy 
competition of Ladies Side Saddle 
belonged to the unbeaten Danuta 
Kononczuk atop Ekier.

It was pleasant, peaceful, with 
no stress, in a homely atmosphere, 
because that is the nature of this 
event. It has become a staple in the 
autumn weekend devoted to Ara
bian horses, whose second part 
includes the sale. Perhaps the Ara
bian disciplines are not developing 
as fast as we would want them to, 
but the Autumn Sale that is known 
for its bargains is doing absolutely 
great. It has its regular supporters
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Parada SK Janów - klaczki - fot. '25/ 
Janów Podlaski Stud breeding parade - fillies
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and newly found enthusiasts. Each 
time it delivers new possibilities 
for both sellers and buyers. It is 
intended for those that are a little 
put off with the August glamour, for 
many reasons, offering good hors
es at relatively low prices. And the 
offer is extremely divers. Among 
the 71 horses offered for sale this 
year were broodmares and sires, 
youngsters, geldings, saddle hors
es, sport and racing prospects. 
More than half of the horses found 
new owners for a sum of almost 
100 thousand Euro. Both buyers 
and sellers left Janow’s indoor 
arena with a feeling of satisfaction.

Does this mean that the time has 
come to finally relax? The season 
of attractions in the Polish Arabian 
horse calendar has come to an 
end. But there’s more! The All Na
tions Cup in Aachen, the European 
Championships, this year in Lier, 
Belgium and the World Champion
ships in Paris. In breeding there is 
no vacation or sick days. Maybe 
a couple of days in December, to 
catch some breath. And then Janu
ary will come around with the foal
ing season, later the breeding sea
son will start with full force. And so 
the new year will begin breathing 
with the rhythm of responsibilities.

But as Director Marek Treia 
says: “Working with horses is not 
work, it is a pleasure". ■

jesienny weekend poświęcony koniom 
arabskim, którego drugą częścią składo
wą stała się Aukcja ' o ile dość trudno jest 
mówić o intensywnym rozwoju dyscyplin 
jeździeckich, w których udział biorą konie 
arabskie, o tyle Jesienna Aukcja o tro
chę wyprzedażowym charakterze, ma się 
świetnie. Ma swoich stałych sympatyków 
i nowych zainteresowanych. Odsłania za 
każdym razem nowe możliwości zarówno 
dla sprzedających jak i kupujących. Skie
rowana do tych, których sierpniowy szum 
aukcyjny zniechęca z różnych względów, 
oferuje dobre konie w relatywnie niskich 
cenach. A oferta jest przebogata. Wśród 
wystawianych w tym roku 71 koni znalazły 
się klacze i ogiery hodowlane, młodzież, 
wałachy, konie użytkowe, rekreacyjne, 
sportowe i wyścigowe. Właścicieli zmieni
ła mniej więcej połowa oferty, sprzedana 
łącznie za niemal 100.000 euro. Zarów
no kupujący jak i sprzedający opuści
li w niedzielne popołudnie piękną halę 
w Janowie Podlaskim z uczuciem błogie
go zadowolenia.

Czy to oznacza, że nadszedł wreszcie 
czas odpoczynku? W końcu sezon atrak
cji polskiej sceny arabskiej się zakończył. 
Ależ skąd! Jeszcze Puchar Narodów - Ali 
Nations Cup w Aachen, Czempionat Euro
py, w tym roku w Lier w Belgii i Czempio
nat Świata w Paryżu. W hodowli nie bierze 
się urlopów ani zwolnień lekarskich. Może 
kilka dni w grudniu, na złapanie oddechu. 
A później przyjdzie styczeń i wyźrebienia, 
a później sezon stanówkowy ruszy pełną 
parą. I nowy rok zacznie oddychać utar
tym rytmem obowiązków.

Ale przecież, jak mawia Marek Trela, 
- „Praca z końmi to nie praca to przyjem
ność". ■

• Wyniki czempionatu/Championship 
results http://www.janow.arabians.pl/pl/ 
pokazylcj-2014/wyniki. php

• Wyniki aukcji/Pride of Poland & Sum- 
mer Sale results: http://www.janow.ara- 
bians.pl/pl/aukcje/2014/
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Zdjçcia/Photos: z archiwum CzesSawa Langa 
/from the archives ofCzeslaw Lang

(hi the seat and in the saddle
CZESLAW LANG - KNOWN AND UNKNOWN
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C
zesław Lang - polski kolarz 

torowy i szosowy, wicemistrz 
olimpijski oraz dwukrotny me
dalista szosowych mistrzostw 
świata. Właściciel firmy Lang 

Team. Dyrektor Generalny Tour de Pologne 
- w krótkim czasie doprowadził nasz naro
dowy wyścig do kolarskiej ligi mistrzów.

Dwukrotny olimpijczyk: w Montrealu 
(1976) zajął 5. miejsce w drużynowym wy
ścigu torowym na 4 km, w Moskwie (1980) 
wywalczył srebrny medal w szosowym 
wyścigu indywidualnym. 9-krotny Mistrz 
Polski, zwycięzca Tour de Pologne (1980). 
Dwukrotny medalista MŚ w drużynie na 
100 km: 1977 - brąz, 1979 - srebro. Czte
rokrotnie startował w Wyścigu Pokoju.

Był pierwszym zawodowcem w polskim 
kolarstwie. Odznaczony Krzyżem Kawaler
skim (2000), Oficerskim Orderu Odrodze
nia Polski (2010) oraz odznaką honorową 
„Bene Merito".

Sportowiec, menedżer, biznesmen, dzia
łacz społeczny — tyle wiemy o nim z oficjal
nych źródeł. Dlaczego trafił na łamy nasze
go magazynu? Chcemy przedstawić „drugą 
twarz’ Czesława Langa, od kilku lat stałego 
gościa w stadninie w Janowie Podlaskim 
- widujemy go na pokazach, aukcjach, za
wodach i czasem po prostu w stadninie - 
zawsze uśmiechnięty i zapatrzony w konie 
Ostatnio okazało, że jest również właścicie
lem kom, na których jeździ w wolnych chwi
lach, i klubu jeździeckiego.

C
zesław Lang - Polish 
road racing cyclist, an 
Olympic silver medalist 
and a double medal
ist from the UCI Road 

World Championships. Owner of 
the Lang Team, a general director of 
the Tour de Pologne - in a very short 
time he raised our national race to the 
ranks of a championship league.

He competed twice at the Olympic 
Games: in Montreal (1976) he placed 
5th in the team event over 4 km and 
in Moscow (1980) he won the silver 
medal in the individual event. A 9 time 
Polish national champion, winner of
the Tour de Pologne (1980). A dou
ble World Championship medalist in 
the team event over 100 km: 1977 - 
bronze, 1979 - silver. He competed 
four times in the Peace Race.

He was the first professional ath
lete in Polish cycling. Awarded with 
the Knight's Cross (2000). the Of
ficer's Cross of the Order of Polonia 
Restituta (2010) and an honorary 
„Bene Merito" distinction.

An athlete, manager, business
man, activist - that's what we know 
about him from official sources.

Why is he featured in our maga
zine? We want to show Czeslaw 
Lang's „other face”. For several years 
a frequent guest at Janów Podlaski 
Stud, we often see him at shows, auc
tions, competitions and sometimes 
simply inside the barns - always smil
ing, with his gaze fixed on the horses. 
Recently we have discovered that he 
also owns horses, which he rides in 
his free time, as well as a riding club.

We tried to arrange an interview 
several times, but it is hard to find 
some spare time In a such a busy 
man's schedule. The chance came 
up with the recently organized 
events, which Czesław Lang was 
the author of - the 1st Cycling Race 
along Manors and Boarding Houses 
by the Bug River and the 2nd Fam
ily Cycling Race. Both of these events 
started and finished on the grounds of 
Janów Podlaski Stud. Czesław Lang
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participated in both as a contestant. 
For many people the chance to ride 
side by side a champion cyclist was 
an extraordinary experience.

Finally we were able to find out 
some more about Lang's other pas
sion - the horses.

•r hi w d-d ‘k: •
r . hfo?

Cz.L.: Horses have been present in 
my life since early childhood. I was 
born in the countryside, my father 
was a director of a state-owned ag
ricultural farm and an equine enthu
siast. Those were post-war times, 
when agriculture wasn't as mecha
nized as it is now and many horses 
were working in the field. My father 
rode horseback and also drove a car
riage. I, aged six, often accompa
nied him in these trips. I knew how 
to drive a carriage since I was a lit
tle boy. Later I found an older horse 
and if I had some free time I used to 
jump on his back and ride off. I loved 
walking into the stable, I knew all the 
horses, I loved their scent. From the 
very beginning horses fascinated me 
as beautiful, large, intelligent animals, 
obedient towards man.

Cz.L.: The Arabian horse is the 
most beautiful of all equines, to me 
its perfect. Thats why I'm fascinated 
with them. Many years ago I dreamt 
of owning an Arabian. I went to the 
Janów sale and bought two horses - 
the mare Bajarka (Balon - Bajeczka/ 
Bandos) and the gelding Elas (Wach- 
larz-Elestora/Europejczyk). I instantly 
fell in love with them. Now, whenever 
I have some spare time, I like to visit 
Janów.

f ir your cmd? How
■-oy nJ horses d

Cz.L.: I have always dreamt of own
ing a horse. It just so happened that

Kilkakrotnie umawialiśmy się na wy
wiad, ale - u tak zajętego człowieka - trud
no wygospodarować czas na rozmowę. 
Bodźcem do realizacji zamierzonego wy
wiadu były ostatnie imprezy zorganizo
wane z inicjatywy i z udziałem Czesława 
Langa - I Wyścig Rowerowy Szlakiem 
Nadbużańskich Dworów i Pensjonatów 
i II Rodzinny Rajd Rowerowy, obie te im
prezy start i metę miały na terenie janow
skiej stadniny. W obu imprezach Czesław 
Lang wystartował jako zawodnik; dla wie
lu uczestników jazda „koło w koło" z Mi
strzem była wspaniałym przeżyciem.

W końcu udało się dowiedzieć trochę 
więcej o poza kolarskiej pasji - czyli ko
niach.

A.S: Panic Czesiami- ko.i, izicdy i jak 
pojawił się w Panu życiu?

Cz.L.: Konie są obecne w moim życiu od 
samego dzieciństwa. Urodziłem się na 
wsi, mój ojciec był kierownikiem PGR-u, 
a jednocześnie pasjonatem koni. To były 
czasy powojenne, kiedy rolnictwo nie było 
tak zmechanizowane i dużo koni pracowa
ło w polu.

Ojciec jeździł konno, a także powoził 
bryczką i ja, jako sześcioletni chłopiec, 

często mu towarzyszyłem aby oglądać 
pola. Bryczką umiałem powozić od ma
łego. A potem znalazłem sobie takiego 
starszego konia i jak była wolna chwila, to 
wskakiwałem na oklep i jeździłem. Uwiel
białem wchodzić do stajni, znałem wszyst
kie konie, kochałem ich zapach.

Od początku konie mnie fascynowały 
jako piękne, duże, mądre i uległe człowie
kowi zwierzęta.

A.S.: o tafascynacja doprowadziła Panu 
da janowskiej stadniny? A czym urzekh, 
Pana konie arabskie?

Cz.L.: Koń arabski jest chyba najpięk
niejszym koniem, dla mnie to ideał. Stąd 
to zauroczenie. Wiele lat temu zamarzy
łem sobie, żeby mieć konia arabskiego. 
Pojechałem na aukcję właśnie do Ja
nowa i kupiłem dwa konie - klacz Bajar- 
kę (Balon - Bajeczka/Bandos) i wałacha 
Elas (Wachlarz- Elestora/Europejczyk). Za
kochałem się w nich od razu. Teraz w każ
dej wolnej chwili, kiedy tylko mam czas, 
chętnie jadę do Janowa.

A.S.: /A skcjd pomysł na własny stadninę? 
tle i jakie konie ma Pan u sienie?
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Cz.L.: Posiadanie własnego konia było 
moim marzeniem od zawsze. Tak się stało, 
że kupiłem od skarbu państwa majątek - 
były PGR z dworkiem. Wyremontowałem 
wszystko i potem aż się prosiło, żeby były 
tam również konie. Jest to Park Krajobra
zowy Dolina Słupi, a więc przepiękne tere
ny, w których koń i rower są naturalnymi 
środkami lokomocji. I tak zacząłem kupo
wać konie, obecnie mam ich czternaście, 
wśród nich konie arabskie, wielkopolskie, 
śląskie, amerykańskie Quarter’y i kucyki 
rasy Szetland. Głównie pod siodło, do re
kreacji.

u j. przeniosła się
YW” ' "' zawodniczkę Pana

--./.'=?<>• Ewelinę Żołnę wi- 
■* ucs--tników Sportowych 

His; i /, • :n>py Koni Arabskich, które
•-«; w lipcu w Janowie Pod-

• ‘ 8 • • ■ ynnysł i plany na przy-

I purchased a former state-owned 
farm with a manor from the govern
ment. I renovated it and horses were 
literally calling to be placed there. It is 
located in the Landscape Park of the 
Słupia Valley, so they are beautiful 
lands, where the horse and bicycle 
are natural forms of transportation. 
And so I started buying horses, today 
I have 14 of them, including Arabi
ans, Wielkopolska horses, Silesian, 
Quarter horses and Shetland ponies. 
Mainly for recreational riding.

A.S.: J r
Voh'C ^ -:
er from yon. eh J : J-. /■ f-
comp.. 7i(
unships /Lr .=•’.<>.<• Sc..-;
which ur. ,. h in
Pod^ki - Jl e : -

'.titre

Cz.L.: Cieszę się bardzo, że trafiła do 
mnie dziewczyna z Janowa Podlaskiego, 
która skończyła Technikum Hodowli Koni. 
To wielka pasjonatka, świetnie jeździ 
konno. Przez kilka lat pracowała w stad
ninie koni w Janowie, a potem trafiła do 
mnie. Zajęła się końmi właśnie pod ką
tem zawodów. Do Sportowych Mistrzostw 
Europy Koni Arabskich przygotowała Ela- 
sa, który zajął wysoką lokatę i był w czo
łówce. Muszę przyznać, że radziła sobie 
znakomicie.

AS: : na zakończenie - czy często sam 
dosiada Pan konia? Jak windowa świat 
z .:zrs>:2ktywy siodełka i siadła?

Cz.L.: Świat wygląda pięknie z perspekty
wy siodła, a także z perspektywy siodełka. 
Czy zjeżdżasz na rowerze z prędkością 
100 kilometrów na godzinę, czy też pę
dzisz cwałem przez las. Wspaniały szum 
wiatru, wielkie wyzwanie i duża adrenalina. 
To jest naprawdę cudowne.

Bardzo dziękujemy za rozmowę i ży
czymy wielu lat aktywności i sukcesów we 
wszystkich dziedzinach. I mamy nadzieję 
zobaczyć Pana w Janowie również w sio
dle ...może przyszłoroczny Hubertus?

Cz.L.: I am very happy to have a girl 
from Janów Podlaski in my riding 
club, who graduated from the Horse 
Breeding Technical College. She is 
deeply passionate about horses and 
rides extremely well. She had worked 
for several years at Janów Stud 
and then came to me. She is taking 
care of horses with a focus on sport 
events. It was her who prepared Elas 
for the European Championships for 
Arabian Sport Horses. He did very 
well and placed high. I have to say 
she trained him very well.

JK----

Cz.L.: The world looks beautiful from 
both the seat and saddle. It doesn't 
matter whether you're riding down 
a slope at 100 km/h or galloping 
through the forest. The wonderful rus
tle of the wind, a great challenge and 
plenty of adrenaline. Its brilliant.

Thank you for our conversation. 
We wish you many years of active
ness and successes in all disciplines. 
And we hope to see you in Janow 
atop a horse... maybe during next 
yeats Hubertus race?
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Portret Augusta III - Luis de Silvesti'e, 1737, 
Muzeum Pałacu Jana III w Wilanowie

Portrait of the King August III - Luis de Silvestre, 1737, 
Museum of the King Jan III in Wilanów, fot./photo: Zbigniew Reszke

strój narodowy
Autor: Hanna Sztuka

TłumJTransl.: Joanna Krawczyk

The Pohsh national atLire
TRADITION AND HISTORIC IDENTITY IN PRACTH
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Portret Marii Józefy - Luis de Silvestre, po 1719, 
Muzeum Pałacu Jana III w Wilanowie - fot. /lj
Portrait of Maria .Józefa - Luis de Silvestre, after 1719,

Museum of the King Jan III in Wilanów, fot./photo: Zbigniew Reszke
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Portret Róży Sobańskiej - Józef Simmler, ca 1868,
Muzeum Jana III w Wilanowie -fot. /2,i

Portrait of Róża Sobańska - Józef Simmler, ca 1868, 
Museuni of the King Jan III in Wilanówfot.,/photo: Zbigniew Reszke
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Portret Michała Walewskiego - Friedrich Anton Löhrmann, po 1785
Muzeum Pałacu Jana 111 w Wilanowie - fot. /s/

Portrait of Michał Walewski - Friedrich Anton Löhrmann, after 1785, 
Museum of the King Jan III in Wilanów, fot./photo: Zbigniew Reszke
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Portret Marcina Stanisława Szymanowskiego - Jan Gładysz, ca 1821,

Muzeum Jana III w Wilanowie -fot. /4/
Portrait of Marcin Stanisław Szymanowski - Jan Gładysz, ca 1821, 

Museum of the King Jan III w Wilanowie, fot./photo: Zbigniew Reszke
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Powstaniec styczniowy 
w szamerowanym kożuszku 

na koniu - fot. /$/ 
the insurgent of January Uprising 1863 

on the horseback 
A. Dmochowski na klaczy Zaabibi 

- Pokaz PTHKA, Warszawa 
TW Służewiec, 1999 r. -fot. /(>/ 

A. Dmochowski atop the mare Zaabibi 
- PTHKA Show, Warsaw Racecourse, 

1999 r., /ot./photo: I. Sztuka
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E. Wedel, pudełko na czekoladki 
- lata 30-te XX w. -fot. /z/ 
the chocolate box, years thirties 

of XX century 
Plakat Pokazu PTHKA autorstwa 

Ludwika Maciąga - fot. /8 
Poster of PTHKA Show by Ludwik Maciąg
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IV POKAZ KONI ARABSKICH 
WŁASNOŚCI PRYWATNEJ W POLSCE 

CHAMPIONAT HHKA

55



1

Edinet & Agnieszka Romszycka - fot. /g/

Piaff& Agnieszka Wozniak - fot. /io/
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Łucznicy -fot./ii/ 
the Archers 

Czanar & Anna Sokolska-fot. /12/

SKLEP JEŹDZIECKI

GIDRAN

Profesjonalne artykuły 

do treningu

i pokazów koni arabslfjjhl

tel. +48 606 452 456

sklepgidran@gmail.com



 
 

Autor: Monika Szatyńska-Luft
Tłum./Transl.: Krystyna Chmiel 

Zdjęcia/Photos: Ewa Imielska'Hebda

The Michałów Stud went home by four Mercedes cors! -
AL KHALEDIAH FESTIVAL/POLAND 2014

STADNINA KONI MICHAŁOW
-------------   -------------- • — ---------;— -----------------
wraca do domu mercedesami. Czterema!

AL KHALEDIAH - POLSKA /EUROPEAN ARABIAN HORSE FESTIVAL NOWE WROŃSKA 2014
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AL SAYEDA
Brązowa Medalistka Klaczy Młodszych
Bronze Medalist Junior Champion Mares, Ajman Stud

MOUNIRAJ
Srebrna Medalistka Klaczy Młodszych 
/Silver Medalist Junior Champion Mares, 
Jadem Arabians - Christine Jantar
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PUSTYNIA KAHILA
Czempionka Klaczy Młodszych - złoty medal 

Junior Champion Mare - gold medal, SK Michałów

MORION
Czempion Ogierów Młodszych i Najlepszy 

Koń Pokazu/Junior Champion Stallion 
and Best in Show - SK Michałów
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PANAREA BY PALAWAN
Wielokrotna międzynarodowa czempionka
Multiple International champion marę

WILDA
Czempionka Klaczy Starszych - zloty medal 
/Senior Champion Mare - gold medal, 
SK Michałów
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LORD EL SHAWAN
Wiceczempion Ogierów Młodszych - srebrny medal

Reserve Junior Champion Stallion - silver medal, J.M. Pietrzak

GEORGIA
Wiceczempionka Klaczy Starszych - 

srebrny medal/Resiwe Senior Champion 
Mare - silver medal, SK Michałów
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EQUATOR
Defcorac/a/Trophy giving ceremony to Equator
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EQUATOR
Czempion Ogierów Starszych - zloty medal
Senior Championa Stallion - gold medal, SK Michałów
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◄ Brida of Shanghai

EVERYTHIN 
YOU WANT 
TO KNOW

■ ■ ■ feel invited!
facebook.com/polskiearaby
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(SHANGHAI EA x ESSENCE OF MARWAN)

GOLD CHAMPION JUNIOR COLT 2014 
European Championships - Lier - Belgium

PROUDLY OWNED BY LAS ROSAS ARABIANS - URUGUAY 
STANDING AT JADEM ARABIANS

FOR BREEDING INFORMATION OF ALL STALLIONS 
PLEASE CONTACT JADEM ARABIANS

TRIPLE CROWN AND WORLD CHAMPION 
JUNIOR STALLION 2014 

World Championships Paris - France

GOLD CHAMPION JUNIOR COLT 2014 
All Nations Cup Aachen - Germany

GOLD CHAMPION JUNIOR COLT 2014 
West Coast Cup Koksijde - Belgium

GOLD CHAMPION JUNIOR COLT 2014 
International Days For Arabian Horses Strohen - Germany
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(EMERALD J x GOMERAJ)

GOLD CHAMPION COLT 2014
>rse Weekend St. Oedenrode - The Netherland:

SIRED BY
WORLD CHAMPION STALLION QR MARC 

\ND OUT OF THE TRIPLE CROWN 
CKAMPION MARE EMANDORIA, 

BYGAZAL AL SHAQAB

THIS champion producer is bred 
by CHRISTINE JAALA.R DEMEERSSEMAN 

PROUDLY OWNED BY AL MUAWD STUD - KSA

I GOLD CHAMPION COLT 2014
| Emerald Trophy Brecht - Belgium
I GOLD CHAMPION COLT 2014 

Breeders’ European Championship Chantilly - France

I GOLD CI LAMPION COLT 2014 
Belgian Championships tor Arabian Horses Lier- Belgium 

' MOST BEAUTIFULL HEAD 
Bel^^Khampionships tor Arabian Horses Lier - Belgium 

f BEST BELGIAN BRED IIORSF.
Belgian Championships for Arabian I lorses Lier - Belgium 

, ■ GOLD CHAMPION COLT 2014
European Championships for Arabian 1 lorses Lier - Belgium 
■ MOST BEAUTIFUL IIEAD

European Championships for Arabian I lorses Lier - Belgium 
BREdL OWNED BY Cl IRISTINE JAMAR DEMEERSSEMAN 

LEASED BY AL MUAWD STUD KSA
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2N,) IN HIS CLASS &TOP 5 COLT AWARD 2014 
European Championships for Arabian Horses - Lier

MOST BEAUTIFUL HEAD 2014
in his class at the European Championships - Lier

GOLD CHAMPION COLT 2014 
West Coast Cup Koksijde - Belgium

(SHANGHAI E.A. x DIACIRA DE LAFONJ)

BRONZE CHAMPION COLT 2014
International Days for Arabian Horses Ströhen - Germany

BRED BY E.A.R.L. MAS DE LAFON AND PROUDLY 
OWNED BY CHRISTINE JAMAR DEMEERSSEMAN 
STANDING AT JADEM ARABIANS

Belgian Championships for Arabian Horses Lier - Belgium 

BEST BELGIAN BRED HORSE
Belgian Championships for Arabian Horses Lier - Belgium 

GOLD CHAMPION COLT 2014
European Championships for Arabian Horses Lier - Belgium 

MOST BEAUTIFUL HEAD
European Championships for Arabian Horses Lier - Belgium 

BRED Sc OWNED BY CHRISTINE JAMAR DEMEERSSEMAN 
LEASED BY AL MUAWD STUD - KSA



 

 

 
 

(EVER AFTER x AJDORA)

PROUDLY OWNED BY NK ARABIANS 
STANDING AT JADEM ARABIANS

Christine & Guy Jamar - Demeersseman 
B- 2490 Balen - Belgium
Tel.: +32 14 81 24 62 - Fax: +32 14 81 24 22 
E-mail: info@christine-jamar.be 
www.christine-jamar.be



 
 

 



 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

Uroczyście Solemnly

P
od patronatem Jego Wysokości Szejka 
Abdullaha bin Khalifa al Thani została 
zorganizowana - po raz drugi w Qatarze - 
Konferencja Światowej Organizacji Konia 

Arabskiego (WAHO). Oficjalnego otwar
cia dokonał dyrektor Katarskiego Klubu 
Jeździeckiego i Wyścigów Konnych Jego 
Eminencja Szejk Mohammed bin Faleh - al 
Thani, który zwracając się do zaproszonych 
dostojnych gości, delegacji krajów człon
kowskich WAHO, obserwatorów i przed
stawicieli mediów powiedział, że Qatar jest 
dumny z faktu, że będąc domem pięknych, 
dzielnych i szybkich koni arabskich może 
gościć u siebie ludzi z całego świata, którzy 
swoją pracę i pasję poświęcili tym wspa
niałym koniom. W krótkim przemówieniu 
przypomniał historię WAHO, organizacji 
utworzonej 44 lata temu (pierwsza konfe
rencja na której oficjalnie powołano WAHO 
miała miejsce w Londynie w r. 1970) i jej 
znaczenie dla rozwoju hodowli koni arab
skich na świecie, organizacji zrzeszającej 
Księgi Stadne 63 krajów członkowskich.

Wyraził zadowolenie, że dyrektor ge
neralny QREC (Qatar Racing and Equ
estrian Club) Sami Jassim AL Boenain 
został w przeddzień Kongresu Konsultan
tem Komietu Wykonawczego WAHO. Ży
cząc owocnych obrad i wielu miłych wra
żeń z pobytu w Qatarze zaprosił uczestni
ków konferencji do odwiedzenia znanych 
ze swoich koni stadnin Al Shaqab, Umm 
Oarn, Al Shahania i na specjalne gonitwy 
na tor wyścigów konnych.

Nie był to jedyny uroczysty moment 
otwarcia konferencji. Nowo wybrany Prze

wodniczący WAHO Peter Pond (z Australii) 
dziękując gospodarzom za gościnność 
i doskonałą organizację konferencji, po
prosił wszystkich o szczególną uwagę 
i w bardzo wzruszającym przemówieniu 
pożegnał poprzedniego, wieloletniego 
Przewodniczącego WAHO dr. Hansa Jo
achima Nagła.

Dr. Nagel związał się z końmi arabskimi 
w 1967 r. kiedy utworzył swoją stadninę Ka
tharinenhof Stud, w której do dziś wyhodo
wał 10 pokoleń koni arabskich z egipskich 
linii. Stadnina jego liczy obecnie około 30 
koni, konie jego hodowli przez lata ekspor
towane były na cały świat. Jest autorem 
książek poświęconych koniom arabskim 
m.in.: „Hanan - historia arabskiej klaczy 
i hodowli”, wspólnie ze znanym fotogra
fikiem opublikował „Powrót i odrodzenie 
koni arabskich na Półwyspie Arabskim", 
ostatnią pozycją jest książka „The Arabian 
Horse - Wytwór natury i sztuka hodowli 
(Nature’s creation and the art of breeding)". 
Od 1978 r. był Przewodniczącym Niemiec
kiego Związku Koni Arabskich, przez wiele 
lat był członkiem władz ECAHO, jest uzna
nym sędzią pokazów krajowych i między
narodowych i wieloletnim szefem AI Na
tions Cup (Pucharu Narodów) organizowa
nego corocznie w Aachen. Z WAHO zwią
zał się w 1968 r.; w 1982 r. został członkiem 
Komitetu Wykonawczego, od 1992 r. był 
Wiceprzewodniczącym, a od 2003 r. - po 
przejściu na emeryturę Jay’a Streama - 
Przewodniczącym WAHO. Zawsze służył 
swoją radą, doświadczeniem i wiedzą.

W podziękowaniu za swoją pracę dr. 
Hans Joachim Nagel otrzymał tytuł Pre
sident Emeritus (Prezydenta-Emeryta),

■

U
nder the patronage ol 
Royal Highness Sheikh 
dullah bin Khalifa Al Thani 
World Arabian Horse Organization 

(WAHO) Conference was organi
zed for the second time in Qatar. 
The event was officially opened 
by the director of the Qatar Racing 
and Equestrian Club, His Eminen
ce Sheikh Mohammed bin Faleh 
Al Thani, who when addressing 
the invited guests, WAHO country 
delegations, observers and media 
representatives said that Qatar is 
proud that being the home of beau
tiful, brave and fast Arabian horses 
it can welcome people from all over 
the world, who devoted their work 
and passion to these lovely ani
mals. In a short speech he remin
ded the history of WAHO, an orga
nization established 44 years ago 
(the first conference where WAHO 
was officially established took pla
ce in London in 1970), currently 
uniting Stud Books of 63 member 
countries and its significance for 
the development of Arabian horse 
breeding in the world. He expres
sed joy that the general director of 
the Qatar Racing and Equestrian 
Club, Sami Jassim Al Boenain, be
came a consultant of the WAHO 
Executive Committee just prior to 
the event. Wishing a fruitful debate 
and a pleasant stay in Qatar he invi
ted the conference’s participants to 
visit the studs of Al Shaqab, Umm 
Qarn, Al Shahania and the racing 
track for special races.

This wasn’t the only solemn mo
ment of the conference’s opening. 
The newly elected WAHO Presi
dent, Peter Pond (Australia), than
ked the hosts for their hospitality 
and perfect organizing of the con
ference. In a very moving speech 
he bid farewell to the former, many 
year WAHO President, Dr Hans Jo
achim Nagel.

Dr Nagel bound himself to Ara-
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bian horses in 1967 when he for
med his Katharinenhof Stud, where 
he bred 10 generations of Arabian 
horses from Egyptian lines. His 
stud is currently a home to 30 hor
ses. The horses bred by him were 
exported over the years to many 
corners of the globe. He is the au
thor of books dedicated to Arabian 
horses, such as "Hanan - a story 
of an Arabian mare and of the Ara
bian breed", together with a known 
photographer he published "Re
turn and Renaissance of the Ara
bian horse to the Arabian Peninsu
la". His last publication is the book 
"The Arabian Horse - Nature’s cre
ation and the art of breeding". Sin
ce 1978 he was the President of the 
German Arabian Horse Breeders 
Society, for many years a member 
of the ECAHO board, he is also 
a renowned judge of national and 
international shows and a many 
year head of the All Nations Cup, 
organized each year in Aachen. 
He joined WAHO in 1968, in 1982 
became a member of the Executi
ve Committee, was Vice President 
since 1992 and since 2003 - after 
Jay Stream’s retirement - the Pre
sident of WAHO. He always readily 
shared his advice, experience and 
knowledge.

As a thank you for his work Dr 
Hans Joachim Nagel received the 
title of President Emeritus and a gift 
in the form of a watercolor depic
ting his most cherished mare Ha
nan, painted by a great artist and 
horse expert, Peter Upton. The 
very touched Dr Nagel thanked 
for a wonderful farewell and dec
lared his further cooperation with 
WAHO.

Busily

T
he plenary conference, which 
officially took place from the 
12th to the 14th of November, was 
preceded by work meetings of the 

Executive Committee and the Stud 
Book Commission (10-12th of No
vember). The conference's pro
gram included:

HE Sheikh Mohammed bin Faleh al-Thani
- otwiera Konferencję WAHO -fot. /i/ 

Opening ceremony - welcoming Delegates and Guests 
Uczestnicy Kongresu - fot. /zf 

participants of the Conference 
Podczas obrad -fot. /3f 

during a meeting-

a materialnym podarunkiem była akwarela 
przedstawiająca Jego ukochaną klacz Ha- 
nant namalowana przez znakomitego arty
stę i znawcę koni arabskich Petera Upto- 
na. Wzruszony dr. Nagel podziękował za 
wspaniałe pożegnanie i zadeklarował swo
ją dalszą współpracę z WAHO.

Roboczo

K
onferencja plenarna, która oficjalnie 
trwała od 12 do 14 listopada poprze
dzona była roboczymi spotkaniami Komi-

tetu Wykonawczego i Komisji Redaktorowi 
Ksiąg Stadnych (10-12.11.2014). Programl 
konferencji obejmował m.in.:

• przedstawienie zmian w składzie Komitetu 
Wykonawczego: Sami Suleiman Al Nohait 
z Arabii Saudyjskiej mianowany został Wi
ceprzewodniczącym WAHO; Lady Geor- 
gina Pelham z Argentyny, dotychczasowa I 

Konsultant Komitetu Wykonawczego zo-\ 
stała pełnym członkiem Zarządu; Xavier \ 
Guibert z Francji objął ponadto funkcję} 
Przewodniczącego Komisji Redaktorowi
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Ustępujący Przewodniczący WAHO dr Hans J. Nagel (z prawej) i obecny 
Przewodniczący Peter Pond (z lewej) - fot. /ą/ 

the outgoing President of WAHO dr. Hans J. Nagel (right) and new President Peter Pond (left) 
Prezent od Członków WAHO dla H. Nagła - portret klaczy Hanan namalowany 

przez Petera Uptona - fot. /s/ 
the gift from the WAHO Members to Hans Nagel - portrait of a mare 

Hanan painted by Peter Upton

Ksiąg Stadnych i Konsultanta WAHO do 
spraw Ksiąg Stadnych. Mianowano rów
nież dwoje nowych Konsultantów w oso
bach: HRH Princess Alia Al Hussein Al 
Saleh z Jordanii i Sami Jassim Al Boenain 
z Kataru.
przyjęcie Serbii i Ekwadoru w poczet 
pełnych członków WAHO i zatwierdzenie 
ksiąg stadnych tych krajów,
przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania 
finansowego za lata 2012-2013, przed
stawione przez Skarbnika WAHO Davida

• presenting changes in the com
position of the Executive Commit
tee: Sami Suleiman Al No ha it from 
Saudi Arabia was chosen as Vice 
President of WAHO, Lady Georgi
na Pelham from Argentina, up to 
now a consultant of the Executive 
Committee, became full member 
of the Board; furthermore Xavier 
Guibert from France took up the 
post of President of the Stud Book 
Comission and WAHO consultant 
in regard to Stud Books. Two new 
consultants were also chosen in 
the shape of: HRH Princess Alia 
Al Hussein Al Saleh from Jordan 
and Sami Jassim Al Boenain from 
Qatar,

• accepting Serbia and Equator as 
full members of WAHO and ap
proving the stud books of those 
countries,

• accepting and approving the fi
nancial statement for 2012-2013, 
presented by WAHO Treasurer 
David Angold. He also informed 
all those present about the deci
sion of the WAHO Executive Com
mittee to increase membership 
fees. The annual fee consists of 
a fixed fee and a “Foal Levy” for 
each foal registered in the previo
us year,

In terms of the number of foals 
registered in 2013 Poland places 
13th (563 foals). Our country is pre
ceded by: USA (3,282), Saudi Ara
bia (1,775), Turkey (1,450), France 
(1,225), Egypt (1,162), Italy (803), 
Brazil (800), RSA (776), Germany 
(773), UAE (668), Australia (637), 
Iran (600), 

adopting the report from the Stud 
Book Committee session, presen
ted by the President of the Com
mittee, Xavier Guibert. The report 
contained several recommenda
tions regarding changes in the 
WAHO Stud Book Regulations, 
approving by the General Me
eting changes in the WAHO Stud 
Book Regulations presented by 
the Executive Committee. Signifi
cant changes regarded a greater
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precision in the rules concerning 
the identification of imported hor
ses and registration of broodma
res, embryo transfer, procedures 
regarding their selling abroad of 
embryos in utero or frozen and 
the continuity of the required do
cumentation, the réintroduction 
(upon the request of Great Britain) 
of regulations for horses being in 
a given country for a short length 
of time as being "in transit",

• regarding the request of the Arab 
Horse Society of Australia to pu
blish a horse data base with the 
results of genetic defect tests 
online the current rules were 
upheld. They state that such test 
results cannot be published in 
any official document (either local 
or international) issued by a Stud 
Book,

During the working part of the 
conference the member countries 
presented their reports for 2011- 
2013. The majority of them were 
short information read out by the 
delegates. Only 6 countries pre
pared visual versions of the report; 
the Polish presentation, richly illu
strated with horse photographs 
and events held in our country du
ring that period (shows, races and 
European Championships for Ara
bian Sport Horses) met with great 
interest and kind words.

Scientifically

T
he invited by WAHO resear
chers and experts from various 
fields presented specially prepared 
speeches. The program and con

tent of these reports were conside
red extremely rich in context and 
interesting. There was a lot of room 
devoted to history, tradition, cultu
re and horse welfare. The concern 
about our “four legged friends’’ is 
becoming more and more impor
tant and their needs and being 
more and more noticed:

• Cynthia Culbertson (USA) - "Be
douin traditions and their rele-

Mamluk» 1250-1811
►

16001400600 1800800

1300 1500

Crusad«« Poland -15331-1281Mu’allaqat 500

500 700

cathortno -ina

1700 iooq

Prof. Tadeusz Majda - prezentuje Rękopis 
Wacława hr. Rzewuskiego (Emira) -fot. /6, 7/ 

Prof. Tadeusz Majda presenting the Manuscript of Count Wacław Rzewuski (Emir) 
„Korzenie” -fi'agment prezentacji Cynthii Culbertson - fot. /8/ 

„the roots” - excerpt of the presentation by Cynthia Culbertson

Wacław 
Rzewuski 

and 
His Manuscript



 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Tor wyscigowy - fot. /g/ 
the race course of the Qatar Racing and Equestrian Club (QREC)
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Angolda. D. Angold poinformował zebra
nych o decyzji Komitetu Wykonawczego 
WAHO podniesienia składek członkow
skich. Coroczna opłata składa się z opła
ty stałej i tzw „Foal Levy" za każde źrebię 
zarejestrowane w roku poprzednim.

I Polska, pod względem liczby zareje
strowanych źrebiąt w 2013 roku zajmuje 
13 miejsce (563 źrebięta). Przed Polską 
znajdują się: USA (3.282), Arabia Saudyj
ska (1.775), Turcja (1.450), Francja (1.225), 
Egipt (1.162), Włochy (803), Brazylia (800), 
RPA (776), Niemcy (773), UAE (668), Au
stralia (637), Iran (600).

• przyjęcie sprawozdania z posiedzenia 
Komisji Redaktorów Ksiąg Stadnych 
przedstawionego przez Przewodniczą
cego Komisji Xaviera Guibert. Sprawoz- 

I danie zawierało szereg rekomendacji 
dot. zmian w Przepisach Ksiąg Stadnych 
WAHO.

• zatwierdzenie przez Walne Zgromadze
nie zmian w Przepisach Ksiąg Stadnych 
WAHO przedstawionych przez Komitet 
Wykonawczy. Istotne zmiany dotyczyły 

ł uściślenia i sprecyzowania zapisów dot. 
identyfikacji koni importowanych i wpisu 

I klaczy hodowlanych, przenoszenia za
rodków, postępowania przy ich obrocie 
zagranicznym zarówno w łonie klaczy 

biorczyni jak i mrożonych i obiegu doku
mentacji, przywrócenia na wniosek Wiel
kiej Brytanii przepisów dot. koni czasowo 
przebywających na terenie danego kraju 
- „w tranzycie",

• Co do wniosku Arab Horse Society z Au
stralii na temat możliwości publikowania 
„on linę" bazy koni z wynikami badań 
w kierunku wad genetycznych, utrzy
mano istniejący zapis, że w żadnym ofi
cjalnym dokumencie Księgi Stadnej za
równo krajowym jak i międzynarodowym 
wyniki takich badań nie mogą być publi
kowane.

Również w części roboczej konferencji 
kraje członkowskie zaprezentowały swoje 
raporty za lata 2011-2013. W większości 
były to krótkie informacje odczytane przez 
delegatów. Tylko 6 krajów przygotowało 
wizualne wersje raportu; Polska prezenta
cja bogato ilustrowana zdjęciami koni jak 
i przeprowadzonych w tym okresie imprez 
(pokazów, wyścigów i zorganizowanych 
w ub. roku Sportowych Mistrzostw Europy 
Koni Arabskich) spotkała się z dużym zain
teresowaniem i życzliwym przyjęciem.

Naukowo

Z
aproszeni przez WAHO naukowcy 
i wybitni praktycy z różnych dziedzin

vance today" - basing on docu
ments, paintings and various wri
tings Culbertson showed the tra
ditions of the Bedouins and their 
influence on the development 
of breeding and using Arabian 
horses over the centuries:. A ple
asant accent for us was showing 
Poland as the first country in Eu
rope where Arabian horses appe
ared in 1533, illustrated by the fa
mous painting of Juliusz Kossak, 
"Szumka",

• Professor Tadeusz Majda (Po
land) - "The Count Rzewuski Ma
nuscript" and its translation into 
English and Arabic, sponsored by 
the Qatar Foundation. An extraor
dinary expert on the Orient, Pro
fessor Majda shortly recalled 
the biography of Count Waclaw 
Rzewuski, his fascination with 
the Orient and his travels which 
resulted in the purchases of Ara
bian horses for Tsar Alexander I, 
Grand Vizier Dervish Mehmed 
Pasha, Queen of Württemberg 
and his own stud. The travels also 
gave fruit to the wonderful 3 volu
me manuscript written in French, 
containing a description of his jo
urneys, a description of Arabian 
horses with a rich vocabulary and 
everything illustrated with colorful 
drawings by the author. The ma
nuscript (its history deserves a se
parate article) is currently owned 
by the National Library in Warsaw. 
Due to its great significance and 
huge international interest in this 
work:, an agreement has been 
made with the Qatar Foundation 
to publish the Manuscript in Po
lish and English, and later in Ara
bic. The works are planned to be 
finished in 2016. Professor Maj
da presented the current state of 
work and showed a dozen slides 
with Rzewuski's drawings (we 
wrote about Waclaw Rzewuski in 
the no 2 and 9/10 issue of Arabya 
Magazine). In the second part of 
his presentation Professor Majda 
showcased about a dozen pain
tings depicting “Arabian horses 
in Polish paintings" from the col-
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WAHO Conference Qatar Cup - dekoracja zwycięzców - fot. 10/ 
the trophies giving ceremony 

Jay Stream Cup - dekoracja zwycięzców - fot. 11/ 
the trophies giving ceremony

lection of the National Museum in 
Warsaw, Cracow and Poznań by 
the following artists: Juliusz and 
Jerzy Kossak, Tadeusz Ajdukie- 
wicz, January Suchodolski, Mak
symilian Siemianowski, Alfred 
Wierusz-Kowalski, Wacław Pawli- 
szak, Piotr Michałowski and seve
ral other known Polish painters. It 
was a colorful accent of the con
ference.

• Professor Douglas F. Antczak 
(Cornell University, USA) - Ove
rview of the new research project 
on the genetics of the Arabian 
horses, sponsored by the Qatar 
National Research Fund

• Dr Jaen-Louis Leclerc (France) 
- Improving the welfare of endu
rance horses in training and com
petition

• Dr Martine Hausberger (France) - 
How our perception on horse be
havior affects their welfare

• Dr Cl erne nee Lasimple (France) - 
Improving horse's health & welfa
re through adapted management 
practices

• Elizabeth J. Launder (Great Brita
in) - The rider or trainer's influen
ce, negative and positive, on hor
se performance

• Roland Owers (World Horse We
lfare, Great Britain) Horse Welfa
re: A Global View

(all presentations will be availa
ble on the WAHO website - www. 
waho.org)

By the closing of the Conferen
ce it was announced that the next 
WAHO Conference 2016 will be ho
sted by the Kingdom of Bahrain.

Practically

T
he hosts of the Conference 
enabled the participants a di
rect contact with Arabian horses by 
organizing visits at the race track 

and studs.
On Wednesday (November 12th) 

4 Arabian races were haled at the 
QREC track in the evening, inclu
ding two associated directly with

zaprezentowali specjalnie na konferencję 
przygotowane wystąpienia. Uznano, że 
program i treść doniesień były na tej Kon
ferencji niezwykle bogate i interesujące. 
Wiele miejsca poświęcono historii, tradycji 
i kulturze oraz dobrostanowi koni. Troska 
o dobro „naszych braci mniejszych" jest na 
szczęście coraz bardziej widoczna, a ich 
potrzeby są coraz częściej dostrzegane:

• Cynthia Culbertson (USA) - „Tradycje 
Beduinów i ich wpływ na teraźniejszość" 
- na przykładzie dokumentów, obrazów 
i utworów literackich prelegentka poka
zała tradycje Beduinów i ich wpływ na 
rozwój hodowli i użytkowania koni arab
skich na przestrzeni wieków. Miłym dla 
nas akcentem było pokazanie Polski jako 
pierwszego kraju w Europie, do którego 
konie arabskie trafiły w 1533 roku, zilu- 

strowane słynnym obrazem Juliusza Kos
saka „Szumka".

• Prof. Tadeusz Majda (Polska) - „Manu
skrypt hrabiego Rzewuskiego i jego tłu
maczenie na język angielski i arabski, 
sponsorowane przez Qatar Foundation" 
- prof. T Majda wybitny znawca Orientu 
przypomniał krótko życiorys hr. Wacława 
Rzewuskiego, jego fascynacje Wscho
dem i jego podróże, które zaowocowały 
m.in. zakupem koni arabskich dla cara 
Aleksandra I, Wielkiego Wezyra Derwi
sza, Mehmeta Paszy, dla królowej Wir
tembergii i dla własnej stadniny oraz 
wspaniałym 3-tomowym manuskryptem 
napisanym w języku francuskim, obej
mującym opis podróży, opis koni arab
skich z bogatym słownikiem, a wszystko 
ilustrowane pięknymi kolorowymi rysun
kami wykonanymi przez autora. Manu
skrypt (jego dzieje zasługują na osobne 
opracowanie) jest obecnie własnością 
Biblioteki Narodowej. Ze względu na 
jego znaczenie i ogromne międzynaro
dowe zainteresowanie tym dziełem zo
stała podpisana umowa z Qatar Founda
tion na wydanie Manuskryptu w języku 
polskim i angielskim, a następnie arab
skim. Prace mają być ukończone w 2016 
r. Prof. Majda przedstawił bieżący stan 
prac i zaprezentował kilkanaście slajdów 
z rysunkami Rzewuskiego (o Wacławie 
Rzewuskim pisaliśmy w nr 2 i 9/10 Araby
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Al Shaqab Stud - klacze ze źrebiętami -fot. /12/ 

the mares with the foals 
»Nasza” Pilar - fot. 13 

"our" Pilar
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Magazine). W drugim wystąpieniu prof. 
T Majda przedstawił uczestnikom konfe
rencji kilkanaście obrazów z cyklu „Konie 
arabskie w malarstwie polskim" ze zbio
rów Muzeum Narodowego w Warszawie, 
Krakowie i Poznaniu, których autorami 
byli m.in. Kossakowie - Juliusz i Jerzy, 
Tadeusz Ajdukiewicz, January Sucho
dolski, Maksymilian Siemianowski, Alfred 
Wierusz-Kowalski, Wacław Pawliszak, 
Piotr Michałowski i jeszcze kilku innych 
znanych polskich malarzy. Był to piękny 
kolorowy akcent obrad.

• Prof. Douglas F. Antczak (Cornell Uni
versity, USA) - Przegląd nowych badań 
w dziedzinie genetyki koni arabskich, 
sponsorowany przez Qatar National Re
search Fund,

• Dr. Jaen-Louis Leclerc (Francja) - Ulep
szanie dobrostanu koni rajdowych pod
czas treningu i zawodów,

• Dr. Martine Hausberger (Francja) - W jaki 
sposób nasze postrzeganie zachowań 
koni wpływa na ich dobrostan,

• Dr. Clemence Łasimple (Francja) - Ulep
szania zdrowia i dobrostanu koni po
przez odpowiednio dostosowane prakty
ki zarządzania,

• Elizabeth J. Launder (Wlk. Brytania) - 
Wpływ jeźdźca lub trenera - pozytywny 
bądź negatywny - na osiągi konia,

• Roland Owers (World Horse Welfare, 
Wlk. Brytania) Dobrostan koni: Światowy 
punkt widzenia.

(wszystkie wystąpienia dostępne będą na 
stronie WAHO - www.waho.org)

Na zakończenie obrad ogłoszono, 
że następny Kongres 2016 odbędzie się 
w Królestwie Bahrajnu.

Praktycznie

G
ospodarze Konferencji umożliwi
li uczestnikom bezpośredni kontakt 
z końmi arabskimi organizując wizyty na 
torze wyścigowym i w stadninach.

W środę (12.11.) w godz. wieczornych 
na torze QREC rozegrane zostały czte
ry gonitwy arabskie, w tym dwie związa
ne bezpośrednio z WAHO - o Nagrodę 
WAHO (WAHO Conference Qatar CUP) 
i o Nagrodę pierwszego i wieloletniego 
Prezesa WAHO Jay a Streama (Jay Stre
am Cup).

W gonitwie WAHO Cup na dystansie 
1800 m zwyciężył 6-letni Ashkal [GB] (Ma- 
nifik - BA'Scherit) z czasem 2:07,28. Wła
ściciel konia Jassim Mohammed Al Badi, 
trener Jassim Ghazi i dżokej Yanis Aqu
abed nagrody za zwycięstwo przyjęli z rąk 
byłego Prezesa dr. H.J. Nagła.

W gonitwie Jay Stream Cup na dy
stansie 1200 m zwyciężył 4-letni TM Thun- 
der Struck (USA) (Majd Al Arab - Bonnett) 
z czasem 1:19,58. Właściciel konia Umm 
Qarn Stud, trener A.de Mieulle i dżokej 
Gaetan Faucon nagrodzeni zostali przez 
obecnego Prezesa WAHO - P Ponda.

W czwartek (13.11.) uczestników Kon
ferencji gościła słynna, o ogromnym do
robku hodowlanym, jedna z najpierwszych 
obecnie stadnin na świecie - Al Shaqab 
Stud. Spacerując po „otwartych stajniach" 
goście mogli oglądać, otoczone pięknie 
utrzymaną roślinnością, imponujące staj
nie, ich wyposażenie, a przede wszystkim 
ich mieszkańców - klacze (wśród nich 
„naszą" Pilar), ogiery i młodzież. Więk
szość najcenniejszych ogierów przebywa 
obecnie „poza domem" - w Europie, USA, 
Brazylii, Australii. Następnie na ringu poka-

WAH0 - for the WAHO Conference 
Qatar Cup and the Jay Stream Cup 
(the first and many year president 
of WAHO).

Victorious in the WAHO Cup 
over 1800 m was the 6 year old 
Ashkal (GB) (Manifik - BA'Scherit) 
in 2:07,28. The owner, Jassim Mo
hammed Al Badi, trainer Jassim 
Ghazi and jockey Yanis Aquabed 
accepted prizes and congratula
tions from the former President, Dr 
H. J. Nagel.

The winner of the Jay Stream 
Cup over 1200 m was the 4 year 
old TM Thunderstruck (USA) (Majd 
Al Arab - Bonnett) in 1:19,58. The 
owner, Umm Qarn Stud, Trainer A. 
de Mieulle and jockey Gaetan Fau
con were decorated by the current 
WAHO President - P Pond.

On Thursday (November 13th) 
the participants of the Conference 
were welcomed by the famous and 
currently one of the leading studs 
in the world - Al Shaqab Stud. 
Walking through the “open barns" 
the guests could witness the im
pressive stables, surrounded by 
beautifully maintained greenery, 
and most importantly their inhab
itants - mares (among them "our" 
Pilar), stallions and youngsters. 
The majority of the most valuable 
stallions are currently away - in Eu
rope, USA, Brazil, Australia.

Next in the show arena 22 hors
es were presented - foals and year- 
lings by Al Shaqab stallions: Far- 
houd, Al Adeed, Fadi, Wadee, Kahil 
and Marwan, including two fillies 
out of Pilar (by Wadee and Kahif). 
A particular applause - fit for a king 
- was garnered by the 10 year old 
Al Adeed and a filly out of OFW 
Mishaahl by Marwan Al Shaqab, 
a full sister to Wadee and Kahil. 
Standing out among the 2014 foal 
crop were foals by: Fadi Al Shaqab 
(US) out of Besson Carol (BR), two 
brothers by Marwan Al Shaqab 
(QA) - Wadee Al Shaqab (US) (in
cluding one bay filly out of Pilar) 
and Kahil Al Shaqab (US) and the 
maestro himself - Marwan. These 
foals characterize themselves with
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Wizyta w Al Shaqab Stud fot. 14
visit to Al Shaqab Stud 

Al Shaqab Stud - basen treningowy dla koni fot. 15
Al Shaqab Stud the training pool

outstanding beauty, dryness, phe
nomenal presence and the “x" fac
tor which is the command “look at 
me" - you simply can’t draw your 
eyes away!

The manager of the stud, Mo
hammed Al Sulaiti, cordially talked 
with the arrived guests and thanked 
for their interest and recognition of 
the stud’s achievements.

After the official closing of the 
conference on Friday evening 
those participant that could prolong 
their stay in Qatar had the chance 
to visit other studs of Al Samariyah, 
Al Zobara, Al Shahania, Al Rayyan, 
Al Nasser and Umm Qarn. (These 
studs require a separate article, as 
it is simply impossible to present 
their achievements and history here 
- the visits to the studs are present
ed on the WAHO website).

Summing up we should first of all 
emphasize the perfect organization 
of the conference at the Hotel Ritz 
Carlton - Doha, starting from the 
organization and coordination of 
flights (arrivals and departures), ac
commodation, registration of par
ticipants, preparing of the sessions, 
transport to accompanying events 
and ending with help in personal 
matters. All this was supervised by 
the reliable WAHO Executive Sec
retary Kathrina Murray, supported 
by Nathalie Meredith, on the host’s 
side the organization was profes
sionally tended to by Hannie Maas- 
dijk. They and other workers of the 
conference’s office, as well as the 
helpful hostesses, all deserve a big 
thank you from us. ■

zowym zaprezentowane zostały 22 konie
- źrebięta i roczniaki po ogierach Al Sha- 
qab - Farhoud, Al Adeed, Fadi, Wadee, 
Kahil i Marwan, w tym dwie klaczki od Pi- 
lar (po Wadee i Kahil)-, szczególny aplauz
- jak na króla przystało - zebrał 20-letni 
Al Adeed oraz klaczka od OFW Mishaahl 
po Marwan Al Shaqab, rodzona siostra 
Wadee'go i Kahila. Z rocznika źrebiąt uro
dzonych w 2014 szczególną uwagę zwró
ciły źrebięta po Fadi Al Shaqab (US) po 
Besson Carol (BR), braciach po Marwan 
Al Shaqab (QA) - Wadee Al Shaqab (US) 
(w tym gniada klaczka od Pilar) i Kahil Al 
Shaqab (US) oraz po samym „mistrzu" - 
Marwanie. Źrebięta te charakteryzują się 
wybitną urodą, suchością, fenomenalną 
prezencją i tą szczególną cechą - „patrz 
na mnie" (look at me) przyciągającą jak 
magnes!

Menedżer stadniny Mohammed Al Su
laiti serdecznie rozmawiał z przybyłymi go
śćmi i dziękował za zainteresowanie i uzna
nie dla dorobku stadniny.

Po oficjalnym zakończeniu konferencji 
w piątek wieczorem ci z uczestników, któ
rzy mogli przedłużyć swój pobyt w Qatarze, 
mieli możliwość zwiedzenia pozostałych 
stadnin Al Samariyah, Al Zobara, Al Sha
hania, Al Rayyan, Al Nasser i Umm Qarn. 
(Stadninom należałoby się osobne opraco
wanie, ponieważ lamy artykułu nie pomiesz
czą opisu każdej ze stadnin i ich dorobku 
hodowlanego - opisy wizyt w stadninach 
znajdą się na stronie WAHO¡.w.).

Podsumowując należy przede wszyst
kim podkreślić perfekcyjne przygotowanie 
organizacyjne konferencji w Hotelu Ritz 
Carlton - Doha, począwszy od organizacji 
i koordynacji przylotów (i odlotów), zakwa
terowania, rejestracji uczestników, przy
gotowania obrad, transportu na imprezy 
towarzyszące, na pomocy w załatwianiu 
indywidualnych spraw skończywszy. Nad 
wszystkim czuwała niezawodna Sekretarz 
Wykonawczy (Executive Secretary) WAHO 
Kathrina Murray wspierana przez Nathalie 
Meredith,; ze strony gospodarzy prace ko
ordynowała z ogromnym zaangażowaniem 
i niezwykle profesjonalnie Hannie Maasdijk. 
Im oraz innym pracownikom biura konfe
rencji i bardzo pomocnym hostessom skła
damy serdeczne podziękowania. ■

80





marcantoine.lutetia@gmail.com
00.33.632.946.486

anne.lutetia@gmail.com
00.33.684.482.638



 

EZALI NA
(Złoty Gazai x Elfina)

LE BOELE
61550 Glos-la-Ferrière

www.facebook.com/lutetiaarabians
www.lutetiaarabians.com



 

 

 
 

 

Autor: Jerzy „George”Zbyszewski i Alina Sobieszak 
Tłum./Transl.: Joanna Krawczyk

í Golden {utunui

ZŁOTA
Jesień

f.

f

f

■

u*

r <

; -y-

S' S • •
. ;/

1 4

A?pi/« itt’cApi/zv i/d c/!y >
r/qj pktrwszy pokaz’mied/jpihid$)U*f- JI

- jftft&emptortka Klutzy Starstiifth < * 
I’m opterjig the game” - hpr first international Mifrw 
- Reserve Senior Champion Mare - Aachen, 201^ 

fot./photo: (E. Escher z arch. SK ¿anow) >
„ • z y Z a^ a ' 1 »*4^r j/. i

Gi‘ 
MIL

i i
_ /» *

. * •



 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

P
o sierpniowym Czempiona- 
cie Narodowym nasze polskie 
gwiazdy szykują się do mię
dzynarodowej konfrontacji. 
Zaczyna się sezon najważniej

szych pokazów europejskich - Puchar Na
rodów, Czempionat Europy i Czempionat 
Świata w Paryżu, a za oceanem Czempio
nat USA - bardzo dla nas interesujący ze 
względu na polskich uczestników. Na po
kazach tyci dotychczasowi liderzy świa
towych ringów albo potwierdzają swoją 
pozycję albo ustępują miejsca nowym 
..twarzom Przyjrzyjmy się jak było w 2014 
roku. B

Aachen (JCZ)

K
ażdy miłośnik koni arabskich powi
nien choć raz odwiedzić Aachen czy
li Akwizgran. Pokaz arabski we wrześniu

słusznie uważany jest za jeden z najlep
szych, ba zawsze gromadzi najcenniejsze

A
fter the Polish Natio
nals in August our do
mestic stars got ready 
for international face- 
-offs, namely the Euro

pean Triple Crown - the All Nations 
Cup, the European Championships 
and the World Championships in 
Paris and on the other hemisphere 
- the US Nationals, very interesting 
for us due to Polish contenders. At 
these shows the current leaders 
either confirm their status or make 
way for fresher faces. Let’s take 
a look at what happened in 2014.

The All Nations Cup
- Aachen (JGZ)

E
very Arabian horse enthusiast 
should visit Aachen at least 
once. This September show is ju
stly considered one of the best,



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Kwestura - „powrót w wielkim stylu” 
Czempionka Klaczy Starszych Pucharu Narodów - fot. /i/ 

„return in the great style” Senior Champion Marę - Aachen, 2014 
fot./photo: (E. Escher z arch. SK Michałów) 

Al Jazeera - Wiceczempionka Pucharu Narodów w Aachen 
i 2. Wiceczempionka Europy Klaczek Rocznych -fot. /2/ 

All Nations Cup Aachen Reserve Champion Yearling Filly - and 2. Reserve European 
Champion Yearling Filly, 2014, fot./photo: (Lidia Pawłowska) 

Ceranowa - druga w klasie A klaczek rocznych - fot. /$/ 
second in the yearling fillies class A - Aachen, 2014 

fot./photo: (E. Escher z arch. SK Janów)

because it always gathers the most 
valuable horses from around the 
world. Thanks to the buying poten
tial of the Middle Eastern countries 
Aachen showcases not just Euro
pean bred horses. The event really 
draws the entire world. The show 
takes place in a rather small indo
or arena and there is often a lack 
of seats. As it is a prestigious show 
the judges seen on the arena are 
usually very experienced. However 
this year it was different. Just like 
the year before, the jury panel was 
made up of 10 judges, out of which 
5 were drawn to judge particular 
classes. Unfortunately the quality 
of the jury wasn’t similar to those in 
the past which took its toll on the 
marks.

The judges began awarding 
high marks starting with the first 
horse in class. This created a very 
dangerous situation, because the 
next classes had much better hor
ses and in order for them to win the 
judges had to use a known trick, 
which is to raise marks in those pla
ces where they shouldn't be raised, 
such as movement or body and to
pline. This caused quite a mess and 
a discontent among exhibitors and 
spectators alike.

Poland delivered a very strong 
group. There is definitely plenty to

choose from among the state and 
private studs. The first day of the 
qualifying classes was very suc-

konie z całego świata. Dzięki potencjałowi 
nabywczemu krajów bliskowschodnich 
można w Aachen zobaczyć konie nie tylko 
z Europy. Tam faktycznie ściąga cały świat. 
Pokaz odbywa się w niezbyt wielkiej hali 
i miejsc na widowni często brakuje. Jako ze 
pokaz to prestiżowy z reguły widzi się w rin
gu sędziów ze sporym doświadczeniem. 
Nie było tak jednak w tym roku. Podobnie 
jak w roku ubiegłym „w ławie” sędziowskiej 
zasiadło ich aż 10, a do poszczególnych 
klas wybierana była losowo piątka. Niestety 
gatunek zespołu sędziowskiego jednak nie 
był taki jak w latach poprzednich, co nieste
ty odbiło się na wynikach.

Od pierwszego konia w pierwszej kla
sie sędziowie uderzyli w bardzo wysokie 

noty. Stworzyło to bardzo niebezpieczną 
sytuację, bo w klasach następnych poka
zały się o wiele lepsze konie i żeby wła
śnie te konie wygrały sędziowie używali 
znanego chwytu podwyższając oceny tam 
gdzie nie powinny być podwyższone, np. 
w ocenie za ruch czy kłodę. Wywołało to 
niemały galimatias i zdecydowane nieza
dowolenie ze strony wystawców jak rów
nież widzów.

Polska przywiozła bardzo mocną staw
kę. Jest z czego wybierać w stadninach 
państwowych i prywatnych. Pierwszy 
dzień klas eliminacyjnych był dla nas bar
dzo pomyślny. W pierwszej sekcji A rocz- 
niaczek janowska Ceranova (Kahil Al Sha- 
qab (US) - Cerinola/Ecaho) była druga 
(z notą 91,92 pkt.), w sekcji B prześliczna 
Czempionka z Janowa Podlaskiego 2014, 
Al Jazeera (Kahil Al Shaqab (US) - Alhasa/ 
Ganges) była o 0,33 pkt. (92,67) za świet
ną AJ Sawari (AE) (Marwan Al Shaqab (QA) 
- Siberia SA (BR)/Nuzyr HCF (BR)), która 
nota bene wygrała czempionat rocznia- 
czek.

Dużo emocji - jak zawsze - dostarczy
ły klacze starsze. W klasie klaczy 4-6 let
nich zwyciężyła Alma Al Tiglio (IT) (Ajman 
Moniscione (IT) - Amanda Al Tiglio (IT)/ 
Shamilah Masai Mara (FR)) ale tuż za nią
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Emira - Wielokrotna medalistka klaczy starszych - zdobywczyni 3 brązowych 
medali, Czempionat Europy i Czempionat Świata - Paris, 2014 - fot. /4/ 

Multiple medalist Senior Mares - winner of three bronze medals - Aachen, 
European Championships and World Championships - Paris, 2014 

fot./photo: (E. Escher z arch. SK Michałów) 
Polska ekipa - z Pucharem Narodów i Pucharem Hodowców -fot. /s/ 

Polish team with All Nations Cup and Breeders Cup 
fot./photo: (E. Escher z arch. SK Janów)
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znalazła się Diara (Eryks - Diaspora/Gan- 
ges), a w pierwszej piątce „zapunktowa- 
ły” jeszcze Zigi-Zana (QR Marc (US) - Za- 
grobla/Mononramm (US)) z SK Michałów 
i Echo Aurora (Eternity Ibn Navaronne-D 
(BE) - Echo Afrodyta/Piaff) pp. Poszep- 
czyńskich.

Natomiast rewelacją pokazu była pol
ska Kwestura (Monogramm (US) - Kwesta/

Pesennik (SU)), obecnie własności Ajman 
Stud z Arabii Saudyjskiej. Ta 19-letnia 
klacz pokazała co znaczy prawdziwy gatu
nek konia arabskiego. Wygrała swoją kla
sę “w cuglach" i zasłużenie, a w niedzielę 
triumfowała w czempionacie klaczy star
szych. Zaraz za nią uplasowała się janow
ska Pepita (Ekstern - Pepesza/Eukaliptus). 
Klacz ta przeżywa renesans. Oszczędnie

cessful for Poland. In the first series 
of the yearlings' Janow’s Ceranova 
(Kahil Al Shaqab (US) - Cerinola/ 
Ecaho) was second (with a score 
of 91,92); in the B series the love
ly 2014 Polish National Champion 
Al Jazeera (Kahil Al Shaqab (US) 
- Alhasa/Ganges) lost by 0,33 pts 
(92,67) to the wonderful AJ Sawa- 
ri (AE) (Marwan Al Shaqab (QA) - 
Siberia SA (BR)/Nuzyr HCF (BR)), 
which went on to win the yearling 
fillies’ championship.

Plenty of thrills - as always - 
were delivered by the senior ma
res. Victorious in the 4-6 year old 
mares’ class was Alma Al Tiglio (IT) 
(Ajman Moniscione (IT) - Amanda 
Al Tiglio (IT)/Shamilah Masai Mara 
(FR)), but right behind her placed 
Diara (Eryks - Diaspora/Ganges). 
The top five also consisted of Zigi- 
-Zana (QR Marc (US) - Zagrobla/ 
Monogramm (US)) from Michałow 
and Echo Aurora (Eternity Ibn Nava- 
ronne-D (BE) - Echo Afrodyta/Piaff) 
of Chrcynno-Palace Stud.

Whereas the show’s star was 
definitely the Polish Kwestura (Mo
nogramm US) - Kwesta/Pesennik 
(SU)), currently owned by Ajman 
Stud of Saudi Arabia. This 19 year 
old mares showed the true me
aning of Arabian quality. She easily 
won her class and justly triumphed 
in the senior mares’ championship 
on Sunday. Right behind her pla
ced Janow’s Pepita (Ekstern - Pe
pesza/Eukaliptus). This mare has 
practically been reborn. Scarcely 
shown up to now, she has 'caught 
the wind in her sails". Born in 2005 
she has now reached her top form 
which is reflected in her performan
ces and marks of the judges - five 
“20s" for type, two "20s’ for head 
and neck and a full set of top marks 
for movement! The bronze in this 
category was awarded to Micha
łowi Emira (Laheeb (IL) - Embra/ 
Monogramm (US)), meaning that all 
the mares on the podium were bred 
in Poland.

We all remember the charming 
FT Shaella (BR) (Shael Dream De
sert (IT) - Soul Pretty TGS (BR)). It
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turned out that not only was she 
a fabulous show horse, but also 
a good dam. Her daughter D Shah- 
la (by Marajj (US)) became Junior 
Champion Mare, while D Mshari (by 
QR Marc (US)) - Yearling Champion 
Colt. Both horses are owned by Du
bai Arabian Horse Stud of Dubai.

In the A series of the yearling 
colts Michałow’s Morion (Kahil Al 
Shaqab (US) - Mesalina/Ekstern) 
showed his best side. Unfortunately 
during the finals he did not display 
his full potential and had to settle for 
the title of Reserve Champion. It is 
worth noting that in the finals, right 
behind Morion, placed the very cor
rect and handsome Lord El Shawan 
(FA EL Shawan (US) - Lady Serena
da/Ekstern), bred and owned by the 
Pietrzak family. The competition in 
this category was quite strong, so 
the breeders of the winners deserve 
great applause.

Crowned Junior Champion Stal
lion was Excalibur E.A. (ES) (Shan
ghai E.A. (ES) - Essence of Marwan 
(ES)/Marwan Al Shaqab (QA)). Fo
urth in this category was Psyche 
Keret (Khidar (BE) - Psyche Victo
ria/Ekstern), bred and owned by 
Chrcynno-Palace Stud of the Po- 
szepczynski family.

The final accent of the Aachen 
show was the senior stallions’ 
championship and the champion 
title went to the highly decorated 
in the US son of Enzo, Eden C. Mi- 
chalow’s Equator (QR Marc (US) - 
Ekliptyka/Ekstern) claimed the bron
ze medal. Equator is a very correct 
and handsome horse and we will 
definitely hear about him in the fu
ture.

And since Aachen is - beside the 
individual competition - also team 
play, thanks to the class and cham
pionship victories Poland for the 8th 
(!) time won the Nations Cup (The 
Lady Harmsworth Trophy). But tha
t’s not all - the Breeders Cup (the 
Major Hedley Trophy), awarded sin
ce 2001, also found its way into the 
hands of Polish breeders, for the fi
fth time. Hence the Polish national 
anthem was heard by all twice.

pokazywana do tej pory, złapała “wiatr 
w żagle". Urodzona w 2005 właśnie teraz 
jest w szczytowej formie i widać to dosko
nale w jej prezencji w ringu i w notach sę
dziowskich - 5x20 za typ, 2x20 za głowę 
i szyję i komplet dwudziestek za ruch! Brąz 
w tej kategorii zdobyła michałowska Emira 
(Laheeb (IL) - Embra/Monogramm (US)). 
Czyli wszystkie trzy klacze na podium wy
hodowane zostały w Polsce.

Wszyscy pamiętamy prześliczną FT 
Shaella (BR) (Shael Dream Desert (IT) - 
Soul Pretty TGS (BR)). Otóż okazało się, że 
jest ona nie tylko doskonałą klaczą poka
zową, ale również dobrą matką. Jej córka 
D Shahla (po Marajj (US)) została czem- 
pionką klaczy młodszych, a D Mshary (po 
QR Marc (US)) został czempionem ogier- 
ków rocznych. Oba konie są własnością 
Dubai Arabian Horse Stud z Dubaju.

W sekcji A roczniaków królował mi- 
chałowski Morion (Kahil Al Shaqab (US) 
- Mesalina/Ekstern). Niestety w dniu fina
łowym nie pokazał się najlepiej i ostatecz
nie zdobył tytuł wiceczempiona. Warto 
zaznaczyć, że w czempionacie zaraz za 
Morionem, trzecie miejsce zdobył bardzo 
poprawny i urodziwy Lord El Shawan (FA 
EL Shawan (US) - Lady Serenada/Ekstern) 
hodowli i własności państwa Pietrzaków. 

Konkurencja w tej kategorii była wyjątko
wo mocna, tak więc wielkie brawa dla ho
dowców.

Czempionem ogierów młodszych zo
stał Excalibur E.A. (ES) (Shanghai E.A. (ES) 
- Essence Of Marwan (ES)/Marwan Al Sha
qab (QA)). Czwarty w tej kategorii był Psy
che Keret (Khidar (BE) - Psyche Victoria/ 
Ekstern) hodowli i własności stadniny Chr- 
cynno Pałac państwa Poszepszyńskich.

Finałowym akcentem pokazu w Aachen 
był czempionat ogierów starszych; tytuł 
czempiona powędrował do koronowanego 
w USA syna ogiera Enzo, Edena C. Micha
łowski Equator (QR Marc (US) - Ekliptyka 
po Ekstern) był trzeci. Equator to szalenie 
poprawny i urodziwy koń i zapewne jesz
cze o nim usłyszymy.

A ponieważ pokaz w Aachen to - 
oprócz konkurencji indywidualnych - rów
nież gra zespołowa i tu znakomita posta
wa polskich koni, zwycięstwa w klasach 
i czempionatach zaowocowały zdobyciem 
przez Polskę - już po raz 8 (!) - Pucharu 
Narodów (Trofeum Lady Harmsworth). Ale 
to nie wszystko - przyznawane od 2001 
roku Trofeum Majora Hedleya - Puchar 
Hodowców również trafił w ręce polskich 
hodowców i to już po raz 5. Przy takich ho
dowcach, koniach i prezenterach - „Jesz-
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Wieża Mocy - kolejny tytuł
- Narodowa Czempionka USA Klaczy Starszych - fot. /6/ 

the next title - US National Senior Champion Mare, 2014, fot./photo: (z arch. D. Boggsa) 
Donna Molta Bella - Narodowa Czempionka USA Klaczy Młodszych 

i Czempionha świata Klaczy Młoodszf -fot. /?/ 

US National Junior Champion Mare & World Junior Champion Mare, Tulsa & Paris 2014 
fot./photo: (Wiesław Pawłowski) 

Baahir El Marwan - Narodowy Czempion USA Ogierów Starszych 2014 
i Top Five - Ogierów Starszych - Czempioowt Świata fot. /8/ 

US National Senior Champion Stallion, 2014 and Top Five Semor Stallion 
World Championships - Paris 2014, fot./photo: (Wiesław Pawłowski) I ((
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The US Nationals (JGZ)

L
et’s travel now to the other hemi
sphere, to the cold and weather 
fitful Tul sa, OK, wheretred itionally 
in October the US Nationals were 

held.
All in all there were no surprises. 

The Futurity classes for nominated 3 
year olds (the nomination takes pla
ce prior to the birth of the foal and 
the classes are highly paid) were 
won by favorites. Victorious among 
the mares was BH Beijings Velvet 
by Beijing BHF (a 6 time inbred to 
Bey Shah) out of BH Versaces Ve
lvet, who in turn carries the blood 
of the Polish pedigree bearing stal
lion Ariston (Bask - Amfibia). She 
bested Jullye Al Gazal by the Gazal 
Al Shaqab son, SF Veraz out of Be
autiful Juell V by Jullyen El Jamaal. 
The mare is a result of a very popu
lar cross between the bloodlines of 
Gazal Al Shaqab and Ali Jamaal.

Whereas the 3 year old stal
lions' Futurity class sow the victory 
of Soltire TO (US) (DA Valentino (US) 
- SOL Natique (US)/Solstice (US)). It 
cannot go unnoticed that in the hal
ter classes it is the following blood
lines that have the most say: Gazal 
Al Shaqab, Padrons Psyche, Fame 
FV (mainly through Versace and DA 
Valentino) and Ali Jamaal. Breeders 
of horses meant for halter classes 
appear to be using only the blood
lines above and hardly anything 
else.

This breeding recipe confirmed 
itself in the results of the junior 
mares championships, which was 
won by the lovely, Kuhailan-type, 
bay Donna Molta Betta SPA (US) 
(DA Valentino (US) - PD Fabreanna 
(CA)IFalcon BHF (US)). She outdid 
the very femwne pitonisa AS (US) 
(Ever After NA (US) - Psyches Amber 
Dream (US)/Padrons psyche (US))- 
|t must be mentioned that pitonisa s 
dam is a ^eat-grandte^^ of 
the good looking M Fire Dream by 
Bask.

Whereas the junior stallions 
cham^onsNp was very mteresting. 
The highly promoted and highly
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Piacolla - Czempionka Europy Klaczy Młodszych - fot. /g/ 
European Junior Champion Mare, 2014, fot./photo: (z arch. Athbah Stud) 
Mounira J - Czempionka Europy Klaczek Rocznych -fot. /10/ 
European Champion Yearling Filly, 2014, fot./photo: (z arch. Ch. Jamar)
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decorated (2014 Scottsdale Cham
pion) son of Versace, the bay Con
quest BR, received in the qualify
ing classes as much as 398,5 pts, 
almost perfect. In the same class 
Soul of Marwan AS (US) (Marwan 
Al Shaqab (QA) - RD Chaals Angel 
(US)ZMagnum Chali HVP (BR), her
self out of Bey Angel TGS (BR) by 
Shahllenger (US), son of Bey Shah 
(US)), received 393,5 (I). During the 
finals the judges not only awarded 
the champion title to Soul of Mar
wan AS, but gave the title of reserve 
to the grey E.S. Harir (AE) (AJ Dinar 
(AE)ZWH Justice (US) - TF Mag
nums Magic (US)ZMagnum Psyche 
(US)). In the class competition E.S. 
Harir received 388,5 pts, a whole 
20 points less that Conquest BR, 
who had to settle for just a Top Ten 
title. The senior mare classes were

totally dominated by Michatow’s 
Wieża Mocy (QR Marc (US) - Wieża 
MarzeńZEkstern). Shown by David 
Boggs, she won her class with a ter
rific score of 397,5 pts. The second 
highest scored mare was Bessolina 
El Marwan with 396 pts. On the day 
of the championship finals Wieża 
Mocy won easily, but behind her in
stead of Bessolina the judges chose 
a Padrons Psyche daughter, Mystic 
Rose BHF, who received only 387 
pts in the qualifying classes.

Whereas triumphant among the 
senior stallions was the handsome 
grey Baahir El Marwan (US) (Marwan

cze Polska nie zginęła" - Mazurek Dą
browskiego zabrzmiał dwukrotnie.

US Nationals (JGZ)

P
rzenieśmy się na drugą półkulę, do 
zimnej i kapryśnej pogodowo Tul- 
sy w stanie Oklahoma, gdzie tradycyjnie 
w październiku rozegrano Czempionaty 

USA.
W zasadzie nie było niespodzianek. 

Klasy Furutity dla nominowanych koni 3- 
letnich (nominacja następuje przed uro
dzeniem źrebaka i klasy te są wysoko 
płatne) wygrali faworyci. W klasie klaczy 
triumfowała BH Beijings Velvet po zinbre- 
dowanym (6 razy) na Bey Shaha ogierze 
Beijing BHF od BH Versaces Velvet, któ
ra nosi w sobie polskiego rodowodowo 
ogiera Aristón (US) (Bask - Amfibia). Po
biła ona Jullye Al Gazal XX po synu ogiera 
Gazal Al Shaqab, SF Veraz (US) od Beauti
ful Juell V (US) po Jullyen El Jamaal (BR). 
Klacz ta jest wynikiem dość popularnej 
krzyżówki krwi Gazala Al Shaqab z Ali Ja- 
maalem.

Natomiast w kasie Futurity ogierów 
trzyletnich zwyciężył Soltire TO (US) (DA 
Valentino (US) - SOL Natique (US)ZSolstiec 
(US)). Nie da się nie zauważyć, że ciągle 

w klasach hodowlanych królują linie krwi 
Gazala Al Shaqab, Padrons Psyche, Fame 
VF (głównie przez Verasce i DA Valentino) 
i Ali Jamaala. Hodowcy koni do klas ho
dowlanych („halter") krzyżują te linie w za
sadzie nie sięgając po nic innego.

Ta recepta hodowlana potwierdziła się 
w wynikach czempionatu klaczy młod
szych, który wygrała prześliczna, w typie 
kuhailana, gniada Donna Molta Bella SRA 
(US) (DA Valentino (US) - RD Fabreanna 
(CA)ZFalcon BHF (US)). Uległa jej bardzo 
żeńska Pitonisa AS (US) (Ever After NA 
(US) - Psyches Amber Dream (US)ZPad- 
rons Psyche (US)). Zaznaczyć należy, że 
matka Pitonisy to prawnuczka bardzo uro
dziwej Mi Fire Dream po Basku.

Natomiast bardzo ciekawie rozegrał się 
czempionat ogierów młodszych. Bardzo 
reklamowany i wysoko zagrany (czem- 
pion Scottsdale 2014) syn ogiera Versa
ce gniady Conquest BR uzyskał w klasie 
eliminacyjnej aż 398 pkt. czyli blisko ide
ału. W tej samej klasie Soul of Marwan AS 
(US) (Marwan Al Shaqab (QA) - RD Chaals 
Angel (US) Z Magnum Chali HVP (BR), któ
ra jest od Bey Angel TGS (BR) po Shahl
lenger (US), synu Bey Shaha (US))uzyskał 
393.5 (!) pkt. W finałowym dniu sędzio
wie nie tylko przyznali Soul of Marwan AS
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Galardo J - Czempion Europy Ogierków Rocznych - fot. /ii 
European Champion Yearling Colt, 2014, fot./photo: (z arch. Ch. .Jamar)

Morion - 3 razy „srebrny" iv kategorii ogierów młodszych, 
Aachen, Czempionat Europy i Paryż 2014 - fot. /12/ 

three times „silver” in junior stallion category - Aachen, 
European Championships and Paris, 2014, fot./photo: (Wiesław Pawlowski)
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El Shaqab (QA) - HB Bessolea (US)/ 
Besson Carol (BR)). This stallion has 
won in his career almost everything 
he could. He is not only a wonder
ful show horse, but also a great sire. 
A Top Ten title in the same category 
was secured by the son of the Polish 
Ecaho, Skoroneek IA (out of BA Fa
mous Lace (US)/Fame VF (US)). And 
again the points from the qualifying 
classes did not reflect the champi
onship results. Champion Baahir El 
Marwan received 396 pts, while the 
reserve champion LLC Fasario /ust 
383,5 pts in the qualifying classes, 
whose winner Polidoro FC (by DA 
Valentino) was assessed at 389 pts. 
However let's get back to Baahir El 
Marwan. This stallion is definitely 
one of the top current sires in the 
US. Let me remind everyone that 
he is a full brother to the wonderful

tytuł czempiona, ale jako wiceczempiona 
wybrali siwego ogierka E.S. Harir (AE) (AJ 
Dinar (AE)/WH Justice (US) - TF Magnums 
Magic (US)ZMagnum Psyche (US)). E.S. 
Harir uzyskał w klasie eliminacyjnej 388,5 
pkt. czyli o całe 10 punktów mniej niż Co
nquest BR. Conquest BR musiał się zado
wolić jedynie miejscem w Top Ten.

Klasy klaczy starszych były absolutnie 
zdominowane przez michałowską Więżę 
Mocy (QR Marc (US) - Wieża Marzeń/Eks- 
tern). Pokazywana przez Davida Boggsa, 
wygrała klasę z rewelacyjną notą 397,5 
pkt. Następna po niej, najwyżej została 
oceniona Bessolina El Marwan, która uzy
skała 396 pkt. W dniu czempionatowym 
Wieża Mocy wygrała “w cuglach", ale za 
nią zamiast Bessoliny, sędziwie wybrali 
córkę Padronsa Psyche, Mystic Rose BHF, 
która w klasie eliminacyjnej uzyskała jedy
nie 387 punktów.

Natomiast wśród ogierów starszych 
triumfował szalenie urodziwy, siwy Baahir 
El Marwan (US) (Marwan El Shaqab (QA) 
- HB Bessolea (US)/Besson Carol (BR)). 
Ogier ten w zasadzie wygrał w swojej ka
rierze wszystko. Jest on nie tylko wspa
niałym koniem pokazowym, ale również 
świetnym reproduktorem. W czempiona- 
cie ogierów starszych tytuł Top Ten wy

walczył syn polskiego Ecaho, Skoronek IA 
(od BA Famous Lace (US)/Fame VF (US)). 
I znów punkty z klas eliminacyjnych nie 
odzwierciedlały wyników czempionato- 
wych. Czempion Baahir El Marwan uzyskał 
396 punktów, a wiceczempion LLC Fasa- 
rio (US) dostał zaledwie 383.5 pkt. w klasie 
eliminacyjnej, której zwycięzca Polidoro 
FC (po DA Valentino (US)) został oceniony 
na 389 pkt.

Wróćmy jednak do Baahira El Marwan. 
Ogier ten jest zdecydowanie w czołówce 
ogierów kryjących aktualnie w Stanach 
Zjednoczonych. Przypomnę, że jest on 
pełnym bratem wspaniałego Baanderosa.

Nadchodzi czas Czempionatu w Pary
żu. Baahir wylądował kilka dni temu we 
Francji. Paryż bywa kapryśny ....ale może 
przyniesie szczęście temu siwemu i wybit
nie urodziwemu ogierowi.

Czempionat Europy (AS)

P
rzed Paryżem, z kronikarskiego obo
wiązku, kilka słów należy jeszcze 
poświęcić Czempionatowi Europy, któ
ry rozegrany został w ostatnim tygodniu 

października w Belgii, w nowym miejscu - 
w ośrodku jeździeckim Azelhof w Koning- 
shooikt koło Antwerpii. W czempionacie

Baanderos. Let’s see what he does 
in Paris...

The European 
Championships (AS)

B
efore Paris though, we should 
definitely recall the European 
Championships, which took place 
at the end of October in Belgium. 

This time in a new place - the Azel
hof riding center in Koningshooikt 
near Antwerp. Eligible for these 
championships were horses born in 
Europe, regardless of their current
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owner. This was numerously stres
sed by the announcer and so we 
shouldn't be surprised that during 
class decoration ceremonies repre
sentatives of Middle Eastern studs 
walked onto the arena and the na
tional anthem of Saudi Arabia was 
played for the winners.

But one thing at a time (detailed 
results can be found on www.arab/- 
anhorseresults. com).

On the first show day the are
na belonged to the youngest hor
ses - yearlings, 2 and 3 year olds. 
In the two yearling fillies classes as 
many as five Polish bred ones found 
themselves in the top fives, but the

title of European Champion went to 
a granddaughter of „our” Emando- 
ria (GazalAI Shaqab (QA) - Emanda) 
- Mounira J (BE) (Emerald J (US) - 
Magnificent Lady J (BE)), the winner 
of class 1A. The silver and bronze 
medals went to the leaders of class 
1B, Polish daughters of KahilAI Sha
qab - Pustynia Kahila (out of Pustyn- 
na Malwa) and Al Jazeera (out of Al- 
hasa), both with higher class scores 
than the champion, but that’s how 
things turn around in direct confron
tation.

The 4 year old Emerald J (US) 
(QR Marc (US) - Emandoria) con
firmed his potential as a promising 
sire, as another one of his get (after 
Mounira) became European Cham-

tym prawo startu miały konie urodzone 
w Europie, bez względu na obecnego wła
ściciela, co wielokrotnie podkreślała pro
wadząca pokaz, a czemu nie należy się 
dziwić kiedy do dekoracji w klasach wy
chodzili przedstawiciele bliskowschodnich 
stadnin, a dla czempionów grano hymn 
Arabii Saudyjskiej.

Ale po kolei (w dużym skrócie - wszyst
kie szczegółowe wyniki na stronie www. 
arabianhorseresults. com).

Pierwszego dnia ring pokazowy na
leżał do młodych koni - roczniaków oraz 
2- i 3-latków. W dwóch klasach klaczek 
rocznych aż pięć klaczek polskiej hodowli 
znalazło się na punktowanych miejscach, 
ale Czempionką Europy została wnuczka 
„naszej" Emandorii (Gazal Al Shaqab (QA) 
- Emanda) - Mounira J (BE) (Emerald J 
(US) - Magnificent Lady J (BE)), pierwsza 
w klasie 1 a). Srebro i brąz zdobyły liderki 
klasy 1 b), polskie córki ogiera KahilAI Sha- 
qab - Pustynia Kahila (od Pustynnej Mal
wy) i Al Jazeera (od Alhasy), obie z wyższą 
punktacją w klasie niż czempionką - ale... 
tak to bywa w bezpośredniej konfrontacji.

Czteroletni Emarald J (US) (QR Marc 
(US) - Emandoria) zaznaczył swoją kla
sę dobrego reproduktora; po Mounirze 
następny jego potomek został Czempio- 
nem Europy - w kategorii ogierków rocz
nych złoto zdobył Gallardo J (od Gomery 
J (BE)). Srebro trafiło do SK Michałów za 
sprawą wielce już utytułowanego Moriona 
(Kahil Al Shagab (US) - Mesalina)-, brązo

wym wiceczempionem został GT Shardh 
(SE) (WH JUstice (US) - TF Shahraaz 
(US)). Należy dodać, ze w Top Five znalazł 
się bardzo urodziwy Calateon (Vitorio TO 
(US) - Calatea) hod. Marka Kondrasiuka.

Klacze 2- i 3-letnie również dostarczy
ły polskiej ekipie wiele radości; w pierw
szej klasie klaczek 2-letnich do dekoracji 
wyszły w kolejności: Piacolla (Enzo (US)
- Polonica), co prawda reprezentująca 
nowego właściciela Athbah Stud, Pa
tria (Eden C (US) - Palmeta), Emandoris- 
sa (Abha Qatar (ES) - Emanda) i Pater- 
na (Eden C (US) - Pinga). Klasę klaczek 
3-letnich wygrała białecka Perfinka (Espar
to - Perfirka), na którą „po cichu" liczyli
śmy w czempionacie, nie był to jednak jej 
najlepszy występ i musiała się zadowolić 
„tylko" miejscem w Top Five. Czempionat 
trochę przetasował miejsca „na szachow
nicy” - Czempionką Klaczy Młodszych - 
ku naszej uciesze - została Piacolla, ale 
za nią miejsca na podium zajęły 3-letnie
- ze srebrem Mississippi J (BE) (QR Marc 
(US) - Magnificent Lady J (BE)) i z brązem 
Aja Europa (GB) (A/a Justified (GB) - HB 
Marais (US)). Z „naszych" oprócz Perfinki 
\n Top Five znalazła się jeszcze Patria.

Czempionat ogierów młodszych, bez 
naszych reprezentantów, należał do wal
czącego o „trójkoronę" ogiera Excalibur 
E.A. (ES) (Shanghai E.A. (ES) - Essence of 
Marwan (ES)). Po sukcesie w Aachen i tu 
sięgnął po złoto, a co przyniesie Paryż...? 
Wiceczempionem Ogierów Młodszych zo-
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Palatino - 2. Wiceczempion Europy Ogierów Starszych -fot. /13

2. European Reserve Senior Champion Stallion, 2014 
fot./photo: (E. Escher z arch. SK Janów) 

Mississippi J - Wiceczempionka Europy 
Klaczy Młodszych i Christine Jamar -fot. /14/ 

European Reserve Junior Champion Mare and Christine Jamar 
fot./photo: (z arch. Ch. Jamar) 

Primera - Czempionka Europy Klaczy Starszych -fot. /15/ 
European Senior Champion Marę, 2014, fot./photo: (z arch. Ch. Jamar) 

Pepita - Wiceczempionka Europy Klaczy Starszych 
i najwyżej oceniona klacz Czempionatu Świata -fot. /16/ 

European Reserve Senior Champion Mare and the highest scored mare 
at World Championships - Paris, 2014, fot./photo: (E. Escher z arch. SK Janów)
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pion - Gallardo J (BE) (out of Gome- 
ra J (BE)) claimed the gold among 
the yearling colts. Michałów Stud 
took the silver for the already highly 
decorated Morion (Kahil Al Shaqab 
(US) - Mesalina)', the bronze went to 
GT Shardh (SE) (WH Justice (US) - 
TF Shahraaz (US)). It has to be noted 
that the Top Five also included the 
very handsome Calateon (Vitorio TO 
(US) - Calatea) bred by Marek Kon- 
drasiuk.

The 2 and 3 year old fillies also 
gave the Polish team plenty to smile 
about. The decoration ceremony of 
the 2 year olds' saw the following (in 
chronological order): Piacolla (Enzo 
(US) - Polonica), although represen
ting a new owner, Athbah Stud, Pa- 
tria (Eden C (US) - Palmeta), Eman- 
dorissa (Abha Qatar (ES) - Emanda) 
and Paterna (Eden C (US) - Pinga). 
The 3 year old fillies’ class was won 
by Bialka’s Perfinka (Esparto - Per- 
firka), who we counted on being on 
the podium, but it wasn’t her best 
performance and she had to set
tle “only” for a Top Five spot. The 
championships shuffled the class 
winners around - the Junior Cham
pion title much to our delight was 
awarded to Piacolla, but behind 
her placed 3 year olds Mississippi 
J (BE) (QR Marc (US) - Magnificent 
Lady J (BE)) with a silver and Aja Eu
ropa (GB) (Aja Justified (GB) - HB 
Marais (US)) with a bronze. Beside 
Perfinka a Polish accent in the Top 
Five was also Patria.

The junior stallion champion
ship, without Polish representati
ves, belonged to Excalibur E.A. (ES) 
(Shanghai E.A. (ES) - Essence of 
Marwan (ES)). who was on his way 
for the Triple Crown. After the suc
cess in Aachen he also managed 
to take the gold here. The reserve 
junior championship went to RP 
Bur) Al Arab (DE) (WH Justice (US) - 
Palmira Bint Psytadel (DE)) and the 
bronze - to Ascot DD (BE) (Glorious 
Apal (US) - Lady Aymona DD (BE)).

The second day of the shoe 
belonged to the senior mares and 
stallions. Some of them were alre
ady known and highly decorated.
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Ghazwan Aljassimya - Czempion Świata Ogierków Rocznych -fot. /17/
World Champion Yearling Colt, Paris 2014, fot./photo: (Lidia Pawłowska) 

Pustynia Kahila - droga na szczyt rocznej klaczki - brąz w Aachen, 
srebro w czempionacie Europy i złoto w Paryżu - fot. /18/ 

yearling filly's way to the top - bronze in Aachen, silver in European Championships 
and gold in Paris, 2014, fot./photo: (Wiesław Pawlowski) 

NadjahAl Zobair - Czempionka Świata Klaczy Starszych - fot. /19/
World Senior Champion Mare, Paris 2014, fot./photo: (Wiesław Pawlowski) 

Excalibur E.A- 2014 „trójkoronowany” -fot. /20/ 
“Triplecrowned”, fot./photo: (Lidia Pawłowska)

After a year-long break last year's 
European Reserve Champion retur
ned to the arena, Janow's Primera 
(Eden C (US) - Preria), leased by 
Al Muawd Stud. She returned in 
great style and was unanimously 
awarded the champion title and 
gold medal. Right behind her on 
the podium placed this year's reve
lation, the very essence of Arabian 
femininity and type, Janow's Pepita 
(Ekstern - Pepesza), again second 
after losing to Kwestura in Aachen. 
The Polish top three on the podium 
was further completed by a bronze 
for Emira (Laheeb (IL) - Embra) and 
a Top Five for Wilda (Gaza! Al Sha- 
qab (QA) - Wilga), as well as top 
places in classes for Zigi Zana (QR 
Marc (US) - Zagrobla), Diara (Eryks 
- Diaspora), Pistoria (Gazal Al Sha-

qab (QA) - Palmira), Georgia (Mo
nogramm (US) - G/ze/a) and Wasa 
(WH Justice (US) - Waresa). Despite 
a Polish podium we didn't hear the 
Polish anthem.

Another reason to be proud and 
to finally hear our national anthem 
came courtesy of Equator (QR Marc 
(US) - Ekliptyka). The 2014 Polish 
National Senior Champion Stallion, 
2012 European Junior Champion 
Stallion, this year claimed the gold 
in the senior stallions' category, to
tally outdoing his rivals with a score

stał RP Bur) Al Arab (DE) (WH Justice (US)
- Pamira Bint Psytadel (DE)), a brązowy 
medal zdobył Ascot DD (BE) (Glorius Apal 
(US) - Lady Aymona DD (BE)).

Drugi dzień pokazu od rana należał 
do klaczy i ogierów starszych; niektóre 
z nich już dobrze znane i utytułowane. 
Po rocznej przerwie na ring powróciła 
ubiegłoroczna wiceczempionka Europy, 
dzierżawiona przez Al Muawad Stud, ja
nowska Primera (Eden C (US) - Preria). 
Wróciła we wspaniałym stylu jednogłośnie 
wygrywając tytuł Czempionki Europy Kla
czy Starszych i złoty medal. Tuż za nią na 
podium ze srebrnym medalem uplasowa
ła się rewelacja tegorocznych pokazów, 
kwintesencja arabskiej żeńskości i typu, 
janowska Pepita (Ekstern - Pepesza), 
znowu druga po przegranej z Kwesturą 
w Aachen. Dopełnieniem dominacji pol
skich klaczy w czempionacie był brąz dla 
michałowskiej Emiry (Laheeb (IL) - Embra) 
i Top Five dla Wildy (Gazal Al Shaqab (QA)
- Wilga), a także czołowe miejsca w kla
sach Zigi Zany (QR Marc (US) - Zagrobla), 
Diary (Eryks - Diaspora), Pistorii (Gazal Al 
Shaqab (QA) - Palmira), Georgii ((Mono
gramm (US) - Gizela) i Wąsy (WH Justice 
(US) - Waresa). Całe podium polskie, ale 
niestety bez polskiego hymnu.

Kolejnych powodów do dumy i - 
wreszcie - Mazurka Dąbrowskiego dostar
czył michałowski Equator (QR Marc (US) - 
Ekliptyka). Czempion Polski Ogierów Star
szych 2014, Młodzieżowy Czempion Eu
ropy z 2012 roku, w tym roku zdobył złoto 
w kategorii ogierów starszych, wprost de
klasując rywali notą 94,2 pkt. (w tym 4x20 
za typ i 5x20 za ruch). Na podium towarzy
szył mu zwycięzca klasy ogierów 8-10-let- 
nich janowski Palatino (Pesal - Palmeta), 
który zdobył brązowy medal; przedzielił 
ich „srebrny'' F Shamaal (DE) (Maysoun 
(DE) - Sarameena (US)). Dobre występy 
w swoich klasach zaliczyły również „de
biutant” Pomian (Gazal Al Shaqab (QA) - 
Pilar) i „bywalcy” pokazów Echo Adonis 
(Al Maraam (IL) - Echo Kalisto), Eternal (FS 
Bengali (DE) - Ewitacja) i polskiej hodowli 
Altis (WH Justice (US) - Albia).

Nowością Czempionatu Europy były 
klasy „liberty" i klasa wałachów. I tu zano
towaliśmy polskie akcenty; w kasie „liber
ty" klaczy zwyciężyła janowskiej hodowli 
Alabama (Gazal Al Shaqab (QA) - Altona), 
a w klasie wałachów również janowskiej 
hodowli Polmir (Om El Shahmaan (US) - 
Pohulanka). Dodatkowo zdobył on nagro
dę dla najwyżej ocenionego belgijskiego 
konia; nagrodę tę miała otrzymać klacz
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of 94,2 pts (including four “20s” for 
type and five “20s" for movement). 
He was accompanied on the podi
um by the winner of the 8-10 year 
old stallions class, Janow’s Pa/a- 
t/no (Pesal - Palmeta), who claimed 
a bronze medal. The two were sepa
rated by the “silver” F Shamaal (DE) 
(Maysoun (DE) - Sarameena (US)). 
Good performances were also not
ed by the debuting Pomian (Gazal Al 
Shaqab (QA) - Pilar) and show fre
quenters Echo Adonis (Al Maraam 
(IL) - Echo Kalisto), Eternal (FS Ben
gali (DE) - Ewitacja) and the Polish 
bred Altis (WH Justice (US) - Albia).

A novelty in the European Cham
pionships were Liberty and gelding 
classes. Also here we had Polish ac
cents: victorious in the mares' Liber
ty class was the Janów bred Alaba
ma (Gazal Al Shaqab (QA) - Altona) 
and in the geldings' class - the Ja
nów bred Polmir (Om El Shahmaan 
(US) - Pohulanka). Additionally he 
claimed the award for highest sco
red Belgian horse. This award was 
to go to the mare Mississippi J, but 
her breeder Christine Jamar passed 
it on to the second horse, who was 
Polmir with 92 pts.

Scott Benjamin (a walking encyc
lopedia of Arabian horse knowledge) 
pointed out that this show took place 
under the star sign of Ekstern - the 
sire of dams of granddams of 9 vic
torious young horses, as well as the 
sire or grandsire on the spear side of 
two decorated mares:

• Mounira J - Yearling Champion 
Mare

• Pustynia Kahila - Yealing Silver 
Champion Mare

• Gallardo J - Yearling Champion 
Stallion

• Morion - Yearling Silver Cham
pion Stallion

• Calateon - Top Five Yearling Stallion
• Piacolla - Junior Champion Mare
• Mississippi J - Junior Silver 

Champion Mare
• Wilda - Top Five Senior Mare
• Equator - Senior Champion Stallion
• Pepita - Senior Silver Champion 

Mare
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• Perfinka - Top Five Junior Mare

This attests to the value of Eks- 
tem's daughters in breeding. Pepita, 
apart from her own successes, can 
already boast successes of her pro
duce and we are eagerly awaiting 
for Perfinka.

The title claimed by Primera is 
already the 15th European Senior 
Champion Mare title claimed by 
a Polish mare in the more than 40 
year history of the European Cham
pionships.

Ehe World Championships
(JGZ)

T
he 2014 Salon du Cheval be
gan very well for Poland and 
gave optimism for its future. In the 
yearling fillies’ class Michalow’s 

Pustynia Kahila (Kahil Al Shaqab

(US) - Pustynna Malwa/Ekstern) 
won with an excellent score of 91,8 
pts and right behind her placed 
Janow’s champion Al Jazeera (Kahil 
Al Shaqab (US) - Alhasa/Ganges), 
receiving a score just 0,2 pts lower. 
The sold from Poland to Qatar Orla 
Turnia (Shanghai E.A. (ES) - Orlan- 
ka/Aslan) was fourth in this class.

In the 2 and 3 year olds' classes 
victorious was the lovely and highly 
decorated Donna Molta Bella SRA 
(AE) (DA Valentino (US) - RD Fabre-

Eden C - Czempion Ogierów Starszych Pucharu Narodów w Aachen 
i Wiceczempion Świata Ogierów Starszych -fot. /21/

Senior Champion Stallion - All Nations Cup, Aachen and World Reserve Senior 
Champion Stallion, Paris, 2014, fot./photo: (Wiesław Pawłowski) 

KahilAl Shaqab - Czempion Świata Ogierów Starszych - fot. /22/ 

World Senior Champion Stallion, Paris 2014, fot./photo: (Wiesław Pawłowski)

Mississippi J, ale jej hodowczyni Christi
ne Jamar przekazała nagrodę drugiemu 
w kolejności koniowi i był to Polmir, zdo
bywca 92 pkt.

Scott Benjamin („chodząca encyklope
dia wiedzy o koniach arabskich") zwrócił 
uwagę na fakt, że był to pokaz pod zna
kiem Eksterna - ojca matek lub babek 
9 zwycięskich młodych koni oraz ojca 
i dziadka po stronie ojca dwóch nagro
dzonych klaczy:

• Mounira J - Czempionka Klaczy Rocz
nych

• Pustynia Kahila - Wiceczempionka Kla
czy Rocznych

• Gallardo J - Czempion Ogierów Rocznych
• Morion - Wiceczempion Ogierów Rocz

nych
• Calateon - Top Five Ogierów Rocznych
• Piacolla - Czempionka Klaczy Młod

szych
• Mississippi J - Wiceczempionka Klaczy 

Młodszych
• Wilda - Top Five Klaczy Starszych
• Equator - Czempion Ogierów Starszych
• Pepita - Wiceczempionka Klaczy Star

szych
• Perfinka - Top Five Klaczy Młodszych

To dowód na to, jak cenne w hodow
li okazują się córki Ekterna; Pepita poza 
swoimi sukcesami może się już pochwa
lić osiągnięciami swojego potomstwa, na 
Perfinkę czekamy z nadzieją.

Zwycięstwo Primery to 15 tytuł Czem- 
pionki Europy Klaczy Starszych zdobyty 
przez polską klacz w ponad czterdziesto
letniej historii Czempionatu Europy.

Paryż 2014 (JGZ)

S
alon du Cheval 2014 zaczął się dla
Polski bardzo szczęśliwie i początek 

napawał wszystkich optymizmem. W kla
sie roczniaczek michałowska Pustynia 
Kahila (Kahil Al Shaqab (US) - Pustynna 
Malwa/Ekstern) wygrała z doskonałą notą 
91,8 pkt., a zaraz za nią uplasowała się ja
nowska czempionka Al Jazeera (Kahil Al 
Shaqab (US) - Alhasa/Ganges) uzyskując 
notę jedynie o 0,2 pkt. niższą. Sprzedana 
z Polski do Qataru Orla Turnia (Shanghai 
EA (ES) - Orlanka/Aslan) była w tej klasie 
czwarta.

W klasach 2- i 3-letnich klaczy triumfo
wała wspaniała i wielce utytułowana Don
na Molta Bella (AE) (DA Valentino (US) - 
RD Fabreanna (CA)/Falcon BHF (US)) wła-
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Equator - zdobywca trzech medali w kategorii ogierów starszych
- złoto Czempionatu Europy, brąz w Aachen i Paryżu -Jot. /23/ 

Winner of three medals in senior stallion category - gold at the European Championships, 
bronze in Aachen and Paris, faLfihoto: (Wiesław Pawlowski)
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sności Al Saqran Farm ze Zjednoczonych 
Emiratów Arabskich.

Bardzo ostrą konkurencję miała w swo
jej klasie 4-7-letnich klaczy michałowska 
Zigi Zana (QR Marc (US) - Zagrobla/Mo- 
nogramm (US)). Ostatecznie była trzecia 
za takimi gwiazdami jak zwyciężczyni kla
sy, a późniejsza Czempionka Klaczy Star
szych, Najdah Al Zobair (AE) (Marwan Al 
Shaqab (QA) - JFN Bint Ludhan (AR)IAB 
Magnum (US)) i Klassical Dream Ml (AU) 
(Klass (AU) - Mustang's Magnum (AU)/ 
Magnum Fourty Four (US)). Natomiast ra
dość wśród polskich hodowców zapano
wała za sprawą zwycięstwa w klasie klaczy 
8-letnich i starszych znakomitej, niezwy
kle charyzmatycznej Pepity (Ekstern - Pe- 
pesza/Eukaliptus). Klacz ta, tak cenionej 
przez hodowców maści - siwej w hrecz- 
ce - jest hodowli i własności Stadniny 
Koni w Janowie Podlaskim i ostatnio od
nosi spektakularne sukcesy na arenach 
Europy. Zaraz za nią uplasowała się mi
chałowska Emira (Laheeb (IL) - Embral 
Monogramm (US)). Również michałowska 
Wilda (Gazal Al Shaqab (QA) - Wilga/Eks- 
tern) była czwarta, a Wasa (WH Justice 
(US) - Waresa/Empres) hodowli i własno
ści Falborek Arabians była piąta.

Nie było powodów do narzekań na
stępnego dnia pokazu kiedy to michałow
ski Morion (Kahil AI Shaqab (US) - Mesa- 
lina/Ekstern) uplasował się w swojej klasie 
jako drugi, jedynie o 0,1 pkt za Ghazwa- 
n'em Al Jassimya (US) (Marwan AI Sha- 
qab (QA) - Athina El Jamaal (DE)IMayso- 
um (DE)) własności i hodowli Al Jassimya 
Farm z Qataru. Moim zdaniem Morion jest 
zdecydowanie lepiej ruszającym się ko
niem niż Ghazwan i rywalizacja między 
tymi dwoma ogierkami dopiero nabiera 
rozpędu.

W części poświęconej pokazowi 
w Aachen pisałem o rzadko spotykanym 
przypadku gdy najwyższej klasy klacz po
kazowa zostaje najwyższej klasy klaczą 
stadną. Jest tak w przypadku FT Shaella 
(po Shael Dream Desert (TT)). W Aachen 
jej syn po QR Marc siwy D Mshary wy
grał czempionat roczniaków, a w Paryżu 
wygrał ponownie, w klasie eliminacyjnej 
w sekcji B. W Aachen jej córka (po Marajj 
(US)), siwa D Shahla zdobyła czempionat 
juniorek, a w Paryżu wygrała swoją klasę 
eliminacyjną.

Swoistym fenomenem jest trzyletni 
Excalibur E.A. (Shanghai E.A. (ES) - Es
sence of Marwan E.A. (ES)ZMarwan Al Sha-

anna (CA)/Falcon BHF (US)) owned 
by Al Saqran Farm from the UAE.

Michałów's Zigi Zana (QR Marc 
(US) - ZagroblalMonogramm (US)) 
faced strong competition in her 
class of 4-7 year olds. In the end 
she was third behind such stars 
as the class' winner and later se
nior champion, Najdah Al Zobair 
(AE) (Marwan Al Shaqab (QA) - 
JFN Bint Ludhan (AR)/AB Magnum 
(US)) and Klassical Dream Ml (AU) 
(Klass (AU) - Mustang's Magnum 
(AU)IMagnum Fourty Four (US)). Yet 
great joy returned to Polish breed
ers due to the victory in the 8 year 
old and above mares class of the 
charismatic Pepita (Ekstern - Pep- 
esza/Eukaliptus). This mare, with 
a flea-bitten coat color so valued 
by breeders, is bred and owned 
by Janów Podlaski Stud and has 
recently been taking the European 
arenas by storm. Behind her placed 
Michałów's Emira (Laheeb (IL) - 
Embra/Monogramm (US)). Another 
Michałów mare, Wilda (Gazal Al 
Shaqab (QA) - Wilga/Ekstern) was 
fourth, while Wasa (WH Justice (US) 
- Waresa/Empres), bred and owned 
by Falborek Arabians, was fifth.

There was also no need to feel 
disappointed the next day of the 
show, when Michalow's Morion 
(Kahil Al Shaqab (US) - Mesalina/ 
Ekstern) placed second in his class, 
but just 0,1 pts behind Ghazwan Al 
Jassimya (US) (Marwan Al Shaqan 
(QA) - Athina El Jamaal (DE)IMay- 
soum (DE)), bred and owned by Al 
Jassimya Farm from Qatar. In my 
opinion Morion is a much better 
mover that Ghazwan and the rivalry 
between them is just getting started.

When writing about Aachen 
I pointed out a rare situation when 
an excellent show mare becomes 
a superb broodmare- That is the 
case with FT Shaella (by Shael 
Dream Desert flT))- |n Aachen her 
son by QR Marc, the grey D Mstey 
won the yearhng championship 
and then in Pans won the qualfy- 
ing class of the B series. In Aachen 
her daughter by Marajj, the grey D
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Marquis - Platynowy Czempion Ogierów - fot. /¡>ą

Platinum Champion Stallion, fot./photo: (Lidia Pawłowska)

Shahla, claimed the junior champi
onship and in Paris won her qualify
ing class.

A one of a kind phenomenon 
is the three year old Excalibur E.A. 
(Shanghai E.A. (ES) - Essence of 
Marwan EA (ES)fMarwan Al Shaqab 
(QA)). He was shown as a yearling 
in the US. causing great admiration 
among the judges with his great 
charisma. He won the US National 
Yearling Championship and tri
umphed in the international 2 year 
old class in Scottsdale. During the 
Arabian Breeders World Cup in Las 
Vegas he won his class and went on 
to claim the title of Silver Supreme

qab (QA)). Jako roczniak pokazywany był 
w USA wzbudzając zachwyt sędziów swą 
niebywałą charyzmą. Wygrał m.in. Czem- 
pionat USA Roczniaków, a jako dwulatek 
triumfował w Klasie Międzynarodowej 
Ogierów Dwuletnich w Scottsdale. W Las 
Vegas podczas Arabian Breeders World 
Cup wygrał swoją klasę, a w finałach 
otrzymał tytuł Silver Supreme Champion. 
Wyhodowany przez hiszpańską stadninę 
Equus Arabians, następnie sprzedany do 
Las Rosas Arabians w Urugwaju, rozpo
czął podbój Europy. Przyznać należy, że 
koń ma wspaniałą promocję, która moim 
zdaniem przerasta jakość tego ogie
ra Podczas paryskiego pokazu w klasie 
Excalibura pokazywany był znany z poka
zu w Las Vegas i Menton FA EL Rasheem 

(US) (FA EL Shawan (US) - Virtuosa MLR 
(US)ZVersace (US)). Excalibur E.A. “w cu
glach" pokonał przeciwnika zdobywając 
jedną z najwyższych ocen pokazu 93,17 
pkt. podczas gdy FA EL Rasheem otrzymał 
jedynie 92,5 pkt. W klasie tej Psyche Keret 
(Khidar (BE) - Psyche Victoria/Ekstern) ho
dowli i własności Stadniny Koni Chrcynno- 
-Palac zajął 6 miejsce.

Przed ciężkim wyzwaniem stanął mi- 
chałowski Equator (QR Marc (US) - Eklip- 
tyka/Ekstern), który w klasie eliminacyjnej 
spotkał się z samym Kahilem AI Shaqab 
(US) (Marwan AI Shaqab (QA) - OWF Mi- 
shaahl (US)/Mishaah (US)). Equator to koń 
bardzo zbalansowany, w doskonałym ty
pie i jestem przekonany, iż mimo że w Pa
ryżu uległ Kahilowi, jeszcze o nim usłyszy-



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

One word - "Platinum"!, fot./plioto: (Lidia Pawłowska)

my. Nieudanym okazał się występ niepoko
nanego w USA siwego sześciolatka Baahir 
El Marwan (US) (Marwan Al Shaqab (QA) 
- HB Bessolea (US)ZBesson Carol (US)), 
który w klasie Kahila i Equatora był dopie
ro czwarty. Sobotni pokaz zamknęła klasa 
ogierów 7-letnich i starszych, którą wygrał 
zdecydowany faworyt, kasztanowaty Eden 
C (US) (Enzo US) - Silken Sabie (US)/Gene- 
sis C (US)) własności Alsayed Stud z Arabii 
Saudyjskiej.

Jak widać z przytoczonych wyników 
z pierwszych dwóch dni Salonu Konia, 
w polskiej ekipie były powody do optymi
zmu. No i pierwszy finał czempionatów po
twierdził nasze oczekiwania, czempionką 
klaczy rocznych została Pustynia Kahila. 
Niestety Al Jazeera nie weszła do pierwszej

trójki, a z wyników punktacji na kartach sę
dziów wynikało, że była czwarta. Niestety 
ten sam pech prześladował Moriona, który 
8 punktami stracił tytuł czempiona ogier- 
ków rocznych do wspomnianego Ghazwan 
Al Jassimya. Syn FT Shaelli, D Mshary zdo
był brąz. Jego półsiostra D Shahla zdo
była wiceczempionat klaczy młodszych, 
ulegając przepięknej Donna Molta Bella. 
W czempionatach ogierów młodszych nie 
było niespodzianek. Excalibur E.A. pobił FA 
EL Rasheema. Natomiast niemile zaskoczył 
nas czempionat klaczy starszych, gdzie 
tradycyjnie polska hodowla “ma wiele do 
powiedzenia". Wygrała Nadjah Al Zoba- 
ir zdobywając 22 punkty, z taką samą ilo
ścią punktów srebro powędrowało do Ba- 
dawieh AA (IL) (Laheeb (IL) - Bahiha (IL)/

Champion in the finals. Bred by the 
Spanish stud of Equus Arabians he 
was later sold to Las Rosas Arabi
ans in Uruguay and began conquer
ing Europe. It has to be said that 
this horse has a wonderful promo
tional machine, which in my opinion 
outgrows the quality of the stallion. 
During the Parisian show Excali- 
bur’s class also included the known 
from Las Vegas and Menton FA El 
Rasheem (US) (Fa El Shawan (US) 
- Virtuosa MLR (US) ¡Versace (US)). 
Excalibur E.A. easily outdid his rival 
gaining one of the highest scores 
of the show, 93,17 pts, when FA El 
Rasheem received only 92,5. In this
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class Psyche Keret (Khidar (BE) - 
Psyche Victoria/Ekstern), bred and 
owned by Chrcynno-Palace Stud, 
placed sixth.

Michałów’s Equator (QR Marc 
(US) - Ekliptyka/Ekstern) faced a dif
ficult task when he met the one and 
only Kahil Al Shaqab (US) (Marwan Al 
Shaqab (QA) - OWF Mishaahl (US)/ 
Mishaah (US)) already in the quali
fying class. Equator is a very bal
anced horse, in excellent type, and 
I’m sure that although he yielded 
before Kahil in Paris we will still hear 
plenty about him in the future. The 
performance of the undefeated in 
the US 6 year old Baahir El Marwan 
(US) (Marwan Al Shaqab (QA) - HB 
Bessolea (US)/Besson Carol (US)) 
was a complete disappointment, 
as he finished just fourth in Kahil’s 
and Equator’s class. The Saturday 
events were closed off with the class 
of stallions aged 7 years old and 
above, which was won by the favor
ite, the chestnut Eden C (US) (Enzo 
(US) - Silken Sable (US)/Genesis C 
(US)), owned by Al Sayed Stud from 
Saudi Arabia.

As you can see from the above 
results of the Salon’s first two days, 
there were reasons for the Pol
ish team to be optimistic. The first 
championship final confirmed our 
expectations, as Pustynia Kahila 
was chosen Yearling Gold Cham
pion. Unfortunately Al Jazeera did 
not make it into the top three and 
according to the judges’ score 
cards was fourth. The same ill fate 
happened to Morion, who lost the 
yearling champion title by 8 points 
to the afore mentioned Ghazwan 
Al Jassimya. FT Shaella's son, D 
Mshary, claimed the bronze. His 
half-sister D Shahla claimed the 
junior silver medal, succumbing 
to the beautiful Donna Molta Bella 
SRA. The junior stallion champion
ships lacked surprises. Excali bur 
E.A. bested FA El Rasheem. Where
as we were unpleasantly surprised 
by the senior mare championships, 
where Polish breeding tradition
ally has “a lot to say”. Victorious 
was Nadjah Al Zobair, receiving 22 

points. The silver went to Badawieh 
AA (IL) (Laheeb (IL) - Bahiha (IL)/ 
Baahri (US)), who also received 22 
points and behind Pepita and Emira 
in the qualifying class. Emira took 
the bronze with 8 points, while Pep
ita shared the fate of her stablemate 
Al Jazeera and with 3 points ended 
up fourth, though she was the high
est scored mare in the qualifying 
classes - 93,67 pts (three "20s" for 
type and four “20s" for movement
- "no comments"). The next bronze 
in the senior stallion championship 
went to Michałów Stud. Equator 
had to settle for third place behind 
champion Kahil Al Shaqab and sil
ver medalist Eden C.

At the end of the show a still new 
to many final was held, called the 
Platinum Championship. Eligible 
are only those horses that have 
previously won the World Cham
pionships in Paris. The arena was 
entered by two fames - the chest
nut Kwestura (Monogramm (US)
- Kwesta/Pesennik (SU)), bred by 
Michałów, currently owned by Aj- 
man Stud and the grey Loubna (IL) 
(Imperial Imdal (US) - Imperial Ka- 
latifa (US)/Imperial Al Kamal (US)), 
bred by Ariela Arabians, also owned 
by Ajman Stud. The "platinum gar
land” went to Kwestura, who looked 
marvelous at the age of 19.

Usually after every show I try 
to draw conclusions regarding the 
dominating bloodlines, successful 
nicks and information about suc
cessful studs. The Salon de Cheval 
definitely proved (again) the great 
domination of Gazal Al Shaqab, es
pecially through his son Marwan Al 
Shaqab and grandson QR Marc. 
But if we would take a closer look 
at the pedigrees of the victorious 
horses, we would find a great in
fluence of Michatow’s Monogramm 
son, Ekstern. Not only his Polish 
bred daughters are proven dams of 
champions, but also those born in 
Belgium and other European coun
tries. Are we witnessing another 
"Golden Cross” of the bloodline of 
Gazal Al Shaqab with the daughters 
of Ekstern? Time will tell. ■

Baahir (US)), która w klasie eliminacyjnej 
była za Pepitą i Emirą. Emira sięgnęła po 
brąz z notą 8 punktów, a Pepita podzieliła 
los koleżanki stajennej Al Jazeery, i z notą 
3 pkt. była czwarta, chociaż była najwyżej 
ocenioną zwyciężczynią klasy klaczy - 
93,67 pkt. (3x20 za typ i 4x20 za ruch - „no 
convents”).

Następny brąz w czempionacie ogie
rów starszych powędrował do SK Micha
łów. Equator musiał zadowolić się trzecim 
miejscem, za zwycięzcą Kahilem Al Sha
qab i srebrnym medalistą Edenem C.

Na zakończenie pokazu rozegrano 
stosunkowo nowy czempionat tzw. Plati
num. Prawo startu mają jedynie konie, któ
re uprzednio wygrały czempionat świata 
w Paryżu. W ringu znalazły się dwie sławy
- kasztanowata Kwestura (Monogramm 
(US) - Kwesta/Pesennik (SU)) hodowli SK 
Michałów, obecnie własności Ajman Stud 
oraz siwa Loubna (IL) (Imperial Imdal (US)
- Imperial Kalatifa (US)/lmperial Al Kamal 
(US)) wyhodowana przez Ariela Arabians, 
a własności również Ajman Stud. Girlandę 
platynowej zwyciężczyni dostała Kwestu
ra, która jak na swoje 19 lat wygląda wręcz 
znakomicie.

Z reguły po każdym pokazie staram 
się zebrać wnioski na temat dominują
cych linii, udanych połączeń, informacji 
o hodowlach które odniosły największy 
sukces. Niewątpliwie Salon Koma w Pa
ryżu kolejny raz udowodnił wielką domi
nację linii Gazala Al Shaqab, szczególnie 
poprzez syna Marwan Al Shaqab i wnuka 
ogiera QR Marc. Jeśli jednak bliżej przy
patrzeć się rodowodom koni, które wie
lokrotnie sięgają po zwycięskie tytuły, nie 
da się nie zauważyć ogromnego wpły
wu michałowskiego syna Monogramma, 
ogiera Ekstern. Nie tylko jego córki, które 
urodziły się w Polsce są sprawdzonymi 
matkami czempionów, ale córki urodzone 
w Belgii i innych krajach Europy w niczym 
polskim klaczom nie ustępują. Czyżby 
powstawał następny "golden cross" po
łączenia linii Gazala z córkami Eksterna? 
Czas po każę. ■

■ Wyniki wszystkich pokazow/all shows re
sults: http://www. arabianhorseresults. com/
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The mystery of Koheilan D.H.

ZAGADKA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------•---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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N
iewiele można znaleźć repro
duktorów, które wywarłyby 
równie wielki wpływ na współ
czesną hodowlę koni czystej 
krwi arabskiej co Koheilan 
or.ar., a jednocześnie były tak mało znane. 

Imię ojca Gazelli //1914 najwybitniejszej pol
skiej matki stadnej okresu międzywojennego 
oraz niewiele jej ustępującej pod względem 
znaczenia Zulejmy 1914, pozostaje pustym 
dźwiękiem. W najbardziej cenionych opraco
waniach nie sposób znaleźć nie tylko najlich
szej fotografii, ale nawet skromnej charak
terystyki tego ogiera. Polska Księga Stadna 
□raz janowska baza rodowodowa zawierają

jedynie podstawowe informacje. Wiadomo 
iż był on maści gniadej i został sprowadzo
ny do Jezupola z Indii przez hr. Władysła
wa Dzieduszyckiego w 1910 r. Zaskakująco 
mało w przypadku ogiera występującego 
w rodowodach setek jeśli nie tysięcy obec
nie zyjących koni.

Kilka wzmianek wzbogacających wiedzę 
dotyczącą tego zagadkowego reprodukto
ra przynosi opublikowana przez Władysła
wa Dzieduszyckiego na łamach „Rolnika" 
w 1910 r. relacja z wyprawy do Indii. Cho
ciaż, co trzeba zaznaczyć, Hrabia nie podał 
tam jego imienia. Wynika z nich, że Koheilan, 
wraz z drugim arabem maści kasztanowa-

T
here are not many si
res that have had such 
a lasting influence on 
modern Arabian horse 
breeding as Koheilan 
d.b. and at the same time so little 

was known about them. The name 
of the sire of Gazella II 1914, the 
absolutely best Polish broodmare 
of the interwar period and the just 
as significant Zulejma 1914, rema
ins an empty term. It is impossible 
to find not only any kind of photo
graph of this stallion, but also his 
characteristic in any of the most 
acknowledged breeding docu
ments or sources. The Polish Stud 
Book and the Janów Podlaski pedi
gree base contain only the basic in
formation on this horse. It is known 
that he was of a bay coat color and 
was imported to Jezupol from India 
by Count Władysław Dzieduszycki 
in 1910. That’s surprisingly little in
formation regarding a sire present 
in hundreds or even thousands of 
pedigrees of today’s horses.

Several mentions about this my
sterious sire can be found in Wła
dysław Dzieduszycki’s account of 
his expedition to India, published in 
the "Rolnik" ("Farmer") magazine in 
1910. However it has to be clearly 
noted that the count did not men
tion the horse’s name. This publica
tion tells us that Koheilan, together 
with a second chestnut Arabian 
was purchased for Galicia on the 
order of the Ministry of Agriculture. 
He was purchased from an English
man, whose name is not given. Pre
viously, the bay horse was used for 
four years during wild boar hunts. 
Apart from that we also learn that 
the Count “valued him very much . 
This opinion, although brief, expla
ins in part his later use in Jezupol, 
despite Dzieduszycki’s import of 
three other desert-bred Arabians.

Both government sires were 
brought to Europe together with 
other of the count’s horses purcha
sed at the same time among them
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Kohejlan or.ar. (Juliusz Kossak) importowany w 1845 r. 
przez Władysława hr. Dzieduszyckiego do Jarczowiec -fot. /1/ 

Kohejlan D.B. imported in 1845 by Count Władysław Dzieduszycki to Jarczowce

the known Hermit. Koheilan did not 
take the more than two week sea 
voyage from Bombay to Trieste li
ghtly. He became sea sick and suf
fered a high fever. Due to a lack of 
suitable medicine Dzieduszycki 
gave the horse cognac and beer to 
drink and additionally treated him 
with compresses from mustard.

That’s all that the known sour
ces say about this "shrouded in 
mystery" stallion.

The files of the Ministry of Agri
culture allow to shed some more li
ght on this subject. The biggest sur
prise is that the stallion commonly 
known as Koheilan appears as Si- 
glavi/Seglavi/Khoilan in Austrian re
cords. It has also been confirmed 
that the sire was assigned to the 
Galician stallion depot which had 
its main headquarters at the time in 
Sądowa Wisznia.

Other important information in
clude the fact that he was born in 
1900 or 1901 and was 158 cm high 
(probably measured by tape).

Count Dzieduszycki paid for 
him 2,421 crowns in India, later Au
strian breeders estimated his value 
at 3,491.18 crowns (1911 breeding 
season) and 4,000 crowns (1913 
breeding season). The lease fees 
were 105 and 120 crowns, respec
tively.

From Trieste the horses were 
transported to Gratz, where they 
arrived on March 7th, 1910, from 
which they then headed to Galicia. 
They were cared for thoroughly, 
thanks to which Koheilan, in very 
poor shape after the journey, gra
dually returned to health. In the be
ginning of May in Sądowa Wisznia 
the horse - though not yet in top 
form - evidently displayed a better 
mood (though he did not yet return 
to full physical fitness, which was 
especially seen in his walk).

At first the new purchase of the 
Galician stallion depot caught the 
interest of Prince Witold Czartory
ski, however as far as we can tell 
the stallion was not used in Pelkinie 
in 1910. The depot’s commander, 
Karl Enis, decided to devote seve-

tej został nabyty dla Galicji na zlecenie C.K. 
Ministerstwa Rolnictwa. Kupiono go od nie- 
wymienionego z imienia i nazwiska Anglika. 
Wcześniej przez cztery lata gniady wykorzy
stywany był jako koń myśliwski - do polo
wań na dziki. Prócz tego dowiadujemy się, 
że Hrabia, go „wysoko cenił". Ta opinia, choć 
lakoniczna, poniekąd wyjaśnia późniejsze 
użycie go w Jezupolu, mimo importu przez 
Dzieduszyckiego trzech innych oryginalnych 
arabów.

Oba rządowe reproduktory przewiezio
ne zostały do Europy wraz z zakupionymi 
w tym samym czasie końmi hrabiego - m.in. 
znanym Hermitem. Koheilan tiwającą ponad 
dwa tygodnie morską podróż z Bombaju do 
Triestu zniósł wyjątkowo ciężko. Zapadł na 
morską chorobę, której towarzyszyła wyso
ka gorączka. Z braku odpowiednich medy
kamentów Dzieduszycki poił chore zwierzę 
koniakiem i piwem, dodatkowo stosując 
okłady z musztardy.

Tyle na temat tego owianego „mgłą ta
jemnicy" konia mówią dotychczas znane 
źródła.

Nowe światło pozwalają rzucić akta c. 
k. Ministerstwa Rolnictwa. Największe za
skoczenie budzi fakt, że ogier obecnie po
wszechnie znany jako Koheilan w austriac
kich papierach występował jako „Siglavi/Se- 
glavi/Khoilan". Potwierdziły się także informa
cje o przydziale rozpłodnika do galicyjskiego 
stada ogierów, które swą główną siedzibę 

posiadało wówczas w Sądowej Wiszni.
Prócz tego cenne wydają się dane, że 

urodził się w roku 1900 lub 1901 i miał 158 
cm wzrostu w kłębie (prawdopodobnie mie
rzonego taśmą).

W. Dzieduszycki zapłacił za niego w In
diach 2421 koron, później austriaccy hodow
cy szacowali jego wartość na: 3491,18 koron 
(sezon rozpłodowy 1911 r.) oraz 4000 koron 
(sezon rozpłodowy 1913). Opłaty dzierżawne 
wynosiły odpowiednio 105 oraz 120 koron.

Z Triestu konie przetransportowano do 
Gratzu gdzie dotarły 7 marca 1910 r, skąd 
przewieziono je do Galicji. Otoczono je nie
zwykle staranną opieką. Dzięki czemu znaj
dujący się początkowo w fatalnym stanie Ko
heilan stopniowo odzyskiwał siły i energię. 
W pierwszych dniach maja w Sądowej Wisz
ni koń choć nadal w nie najlepszej - „lekkiej" 
kondycji, wyraźnie się ożywił (nie odzyskał 
jeszcze pełnej sprawności w ruchach, uwi
daczniało się to zwłaszcza w stępie].

Początkowo nowym nabytkiem galicyj
skiego stada ogierów zainteresował się ks. 
Witold Czartoryski, jednak na ile można się 
obecnie zorientować, wiosną 1910 r. nie do
szło do jego użycia w Pełkiniach. Komendant 
Stada Karl Enis zdecydował się poświęcić 
kilka miesięcy na dalszą rekonwalescencję 
i aklimatyzację cennego zwierzęcia. Nato
miast w listopadzie Dzieduszycki rozpoczął, 
zakończone sukcesem, starania o jego przy
dział do Jezupola. Z dostępnych dokumen-
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tów wynika, ze stał tam w sezonach 1911 
oraz 1913. Wydaje się jednak, ze w stadninie 
Hrabiego działał nieprzerwanie do 1914 r.

Jak można przypuszczać zaginął w trak
cie działań wojennych.

Początkowo używany był równolegle 
z innymi importowanymi w 1910 r. arabami 
Niemanem i Hermitem. Niestety, jak dotych
czas, nie udało się dotrzeć do dokumentów 
zawierających szczegółowe dane dotyczące 
jego przychówku z pierwszych lat jego po
bytu w Jezupolu. W 1912 r. prawdopodob
nie Władysław Dzieduszycki pokrył nim 22 
matki (jak można przypuszczać nie tylko 
arabskie ale również półkrwi). W każdym ra
zie z końcem grudnia 1913 r. Dzieduszycki 
donosił władzom austriackim o posiadaniu 
jego syna, pełnego brata Miechy 1914 (od 
Pisanka).

Ogierek urodzony 26 lutego 1913 r., na
zwany Kohelianem, podobnie jak jego trzy 
siostry z rocznika 1914 r. (Gazella II, Miecha 
i Zulejma) był maści gniadej (dunkelkasta- 
nienbraun) z białymi odmianami. Podawa
no również jego wymiary 141-142 -16 cm, 
Charakteryzowany był jako wysoce szlachet
ny, prawidłowy, mocnej budowy, z bardzo 
dobrym ruchem, choć „lekko naruszoną li
nią". Wartość źrebca szacowano wówczas 
na 1000 koron. Co się z nim dalej stało nie 
wiadomo.

Z perspektywy czasu w przypadku Kohe- 
ilana or.ar., najbardziej zdumiewa, iż żaden 
z galicyjskich hodowców nie czuł się w obo
wiązku podzielić się z szerszymi kręgami 
uwagami na jego temat. Tak zadziwiającą 
wstrzemięźliwość wykazał nawet W. Dziedu
szycki, który nie tylko sprowadził go z Indii 
lecz także dochował się po nim tak zasłużo
nych dla polskiej hodowli córek. Pozostaje 
mieć nadzieję, że dalsze poszukiwania archi
walne dostarczą kolejnych szczegółów doty
czących tego zagadkowego konia.

„Kohejlanki”
Autor: Izabella Pawetec-Zatoadzka 

Tłum.Itrami: Joanna Krawczyk

H
istoria dwóch córek Kohejlana 
or.ar., Gazelli II i Zulejmy, bez 
których nie sposób byłoby 
wyobrazić sobie współczesnej 
hodowli, wpisuje się w epope
ję niezwykłych losów polskiej hodowli konia 

arabskiego.

Warto przypomnieć co pisał Marek Trela, 
Dyrektor Stadniny Koni w Janowie Podla
skim o przybyciu tych klaczy do janowskiej 
stadniny i o ich znaczeniu w polskiej hodowli, 
w swoim artykule pt. „Dwudziestolecie mię
dzywojenne” (Araby Nr. 7).

„Bezwzględnie najcenniejszą grupą kla
czy, jakie trafiły kiedykolwiek do Janowa były 
pochodzące ze stada Jezupol Władysława 
Dzieduszyckiego w Małopolsce klacze naj
czystszej krwi, wywodzące się od sprowa
dzonych z pustyni w 1845 roku do Jarczo- 
wiec, bezcennych klaczy Gazella, Miecha 
i Sahara. Zawierucha wojenna przygnała te 
córy pustyni na Podlasie do majątku Mordy 
p. Henryka Przewłockiego koło Siedlec.

Były to Gazella 11, Miecha, Pomponia oraz 
jej córki Bona i Zulejma,

W kartotece każdej z nich czytamy: Wy
mieniona 5 maja 1920 roku z p. Henrykiem 
Przewłockim na nadetatowg klacz pół krwi 
angielskiej przez radcę ministeijalnegoJana 
Grabowskiego i dyrektora Edwarda Landa.

Ulubiona klacz dyrektora Stanisława Po- 
hoskiego urodzona w 1914 roku Gazella 11, 
córka ogiera Koheilan or.ar... i klaczy Abra po 
Anvil ur. w Weil urodziła 18 źrebiąt, wśród któ
rych aż roi się od wspaniałości. Opis jej wy
konany przy włączaniu do stada brzmi: Wy
sokość w kłębie 144 cm, obwód klatki pier
siowej 171 cm, nadpęcie 17 cm. Szlachetna, 
typowa klacz, o wyrazistej głowie, propor
cjonalnych: szyi, kłębie i wierzchu, krótkim 
spadzistym zadzie. Klatka piersiowa głębo
ka. Dźwignie nieźle położone. Nogi przed
nie suche, lekkiej kości, zadnie prawidłowe. 
Temperament łagodny, ruch prawidłowy.

Ta drobnej budowy klacz, poza czoło
wym ogierem Hardy 1926 po Ganges I, bar
dzo szeroko użytym w Janowie dala całą ple
jadę wspaniałych klaczy, matek ogierów czo
łowych. Urodzona 6 kwietnia 1923 roku klacz 
Elegantka dała po Koheilan I ogiery Jaszmak 
1928, czołowego w Topolczankach i Lo- 
welas 1930r. czołowego w Janowie i Trake- 
nach, a po Ofirze - Wielkiego Szlema 1938 r. 
Córka ogiera Fetysz, Makata 1931 r. po Ofi
rze urodziła wspaniałego Witraża, a uprowa
dzona do Rosji Taraszcza 1937, ogiery Ne
gate 1945 i Topol 1956. Najada 1932, poza 
ogierem Ali Said 1940, czołowym w Nowym 
Dworze po og. BadAfas dała klacz Nagankę, 
matkę urodzonego w stadninie Varian Ara
bians USA ogiera Bey El Bey oraz niezwykle 
skocznego, członka naszej kadry narodo
wej w WKKW i uczestnika Mistrzostw Polski 
w Skokach przez przeszkody, startującego

rai months for the valuable animal 
to reach his full health and acclima
tize. Whereas in November Dziedu
szycki made a successful attempt 
at leasing the sire to Jezupol. The 
available records show that the hor
se stood there in the 1911-1913 se
asons, but it appears that he coul
d’ve been active in the count’s stud 
until 1914.

We can only assume that he was 
lost during the war activities.

Initially he was used simultane
ously with other Arabians impor
ted in 1910, Nieman and Hermit. 
Unfortunately, as yet we have not 
been able to obtain records docu
menting details about his get from 
his first years in Jezupol. In 1912 
Władysław Dzieduszycki probably 
bred him to 22 mares (it is assu
med that not only Arabian, but also 
half-bred). Either way, at the end of 
December 1913 Dzieduszycki infor
med the Austrian authorities abo
ut the possession of his son, a full 
brother to Miecha 1914 (out of Pi
sanka).

The colt, born on February 26th, 
1913, called Kohelian, similarly to 
his three sister from the 1913 crop 
(Gazella II, Miecha and Zulejma) 
was of a bay coat color (dunkelka- 
stanienbraun) with white markings. 
His measurements are also given: 
141-142-16 cm. He was said to be 
very refined, correct, of a strong bu
ild, with excellent movement, tho
ugh with a "slightly affected line . 
The value of the foal was estimated 
then a 1,000 crowns. What happe
ned to him later is not known.

Looking back it is the most sur
prising that in the case of Koheilan 
d.b. none of the Galician breeders 
seemed to want to share his opi
nions about the horse with more 
people. The same restraint was di
splayed by W. Dzieduszycki, who 
not only imported the stallion from 
India, but bred meritorious dau
ghters by the sire. We can only 
have hope that further searches 
through the archives will bring 
more details regarding this myste
rious horse.
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Zulejma

(Koheilan or.ar. - Pomponia/Zagloba), 
1914 Jezupol fot. 2 ' 

fot./photo: z archiwum Agnieszki Mikulskiej

„Kohej lanki99
Autor: Izabella Pawetec-Zawadzka 

Tlum./transl.: Joanna Krawczyk

T
he history of two of Ko- 
hejlan d.b.’s daughters, 
Gazella II and Zulejma, 
without whom it would 
be impossible to even 
imagine modern breeding, is an 

important chapter of the unusual 
fate of Polish Arabian horse bre
eding.

It is worth recalling what Marek 
Treia, the director of Janów Podla
ski Stud, wrote about the coming 
of these mares to Janów and their 
significance for Polish breeding, in 
his article “The Interwar Period” (is
sue 7 of ARABY).

„Definitely the most valuable 
group of mares that ever made 
their way to Janów were the purest 
of blood mares stemming from 
the herd of Władysław Dzieduszyc- 
ki in Jezupol in the Małopolska 
region, originating from the price
less mares Gazella, Miecha and 
Sahara brought to Jarczowce in 
1845. The turmoils of war brought 
these daughters of the desert to 
the Podlasie region and the Mordy 
estate of Henryk Przewłocki near 
Siedlce.

They were Gazella II, Miecha, 
Pomponia, as well as her daugh
ters Bona and Zulejma.

In the register of each of them 
we read: Exchanged on the 5^ of 
May, 1920 with Mr. Henryk Prze
włocki for the reduntant half-bred 
Thoroughbred mare by the mini
sterial counselor Jan Grabowski 
and director Edward Land.

Director Stanislaw Pohoski’s fa
vorite mare Gazella II, born in 1914, 
daughter of Koheilan d.b. imp. 1910 
and Abra by Anvil (born 1895 in 
Weil) gave birth to 18 foals, among 
which are plenty of notoriety. Her 
description made at the time of her 
incorporation into the stud reads: 
144 cm in the withers, 171 cm in the 
girth, 17 cm in the cannon. A refi

ned, typey mare, with a defined 
head, proportional: neck, withers 
and topline, short slanting hin
dquarters. Deep chest. Levers well 
placed. Fore legs dry, light-boned, 
hind legs correct. Good natured, 
correct movement.

This petite mare, apart from the 
chief sire Hardy 1926 by Ganges I, 
broadly used in Janów, gave an im
pressive cast of wonderful mares, 
dams of chief sires.

Born on the 6th of April, 1923 
the mare Elegantka (by Koheilan I) 
gave the stallions Jaszmak 1928, 
chief sire in Topolcanky Stud and 
Lowelas 1930, chief sire in Janów 
and Trakehner Stud and by Ofir 
- Wielki Szlem 1938. The daughter 
of the stallion Fetysz, Makata 1931, 
gave by Ofir the superb Witraż, 
and the Russia-abducted Tarasz- 
cza 1937 - the stallions Negative 
1945 and Topol 1956. Najada 1932, 
apart from the stallion Ali Said 1940 
by Bad Afas, chief sire at Nowy 
Dwór Stud, gave the mare Nagan
ka, dam of the stallion Bey El Bey 
(born at Varian Arabians, USA), as 
well as a splendid jumper, member 
of our National Eventing Team and 
participant of the Polish Show Jum
ping Championship Nalota by Ba
nio bred by Nowy Dwór Stud. Ano
ther daughter of Gazella II, Fryga II 
1924 became a dam of the miracu
lously saved during the war mare 
Ofirka by Ofir, dam of such racing 
fames as Orla, Orzeł or Gastrono
mia 1946, dam of Grójec 1960 by 
Comet and Gedymin by Gwarny 
1968.

Another of the Jezupol mares, 
the bay Miecha 1914 by Koheilan 
d.b. imp. 1910 out of Pisanka by 
Nabob, not being acknowledged 
by breeders did not take up place in 
Janów for long and already In 1923 
was sent from the stud to private 
breeding, not presenting anything 
special. However the description 
of the mare can be an interesting 
item: A height of 147 cm in the wi
thers, 174 cm in the girth, 17,1 cm in 
the cannon. Not a very typey mare 
with a dished head, short neck,

w barwach Podhalanina Wadowice Nalota 
po Banio hod. SK Nowy Dwór. Kolejna córka 
Gazelli II, Fryga II 1924 r. została matką cu
dem uratowanej w czasie wojny klaczy Ofir
ka po Ofir, matki takich sław wyścigowych 
jak Orla, Orzeł, czy klaczy Gastronomia 1946, 
matki Grójca 1960 po Comet i Gedymina po 
Gwarny 1968.

Kolejna z Jezupolskich klaczy gniada 
Miecha 1914 po Koheilan or.ar. imp. 1910 od 
Pisanka po Nabob nie znajdując uznania ho
dowców nie zabawiła wiele w Janowie i już 
w 1923 roku odesłana ze stadniny przeszła 
do prywatnej hodowli niczym specjalnym tam 
się nie popisując. Ciekawym dla nas może 
być jednak opis tej klaczy: Wys. w kłębie 147 
cm, obw. ki. pierś. 174 cm, nadp. 17,1. Mało 
typowa klacz o szczupaczej głowie, krótkiej 
szyi, dość wydatnym kłębie, proporcjonal
nym dobrze zamkniętym grzbiecie, lekko 
spadzistym i krótkim zadzie. Długonożna, 
choć o dobrze wysklepionych żebrach, o krót
kiej, stromej łopatce. Przednie pędny mięk
kie, zadnie nogi prawidłowe, lecz o ubogich, 
limfatycznych stawach skokowych. Tempe
rament łagodny, ruch krótki.

Ciekawe, czy dzisiejsi sędziowie powie
dzieliby - mało typowa o szczupaczej gło
wie? Zupełnie inaczej oceniano „siwą na- 
krapianą" klacz Pomponia 1902 po Zabłoba 
od Kadisza po Kalif-. Wys. w kłębie 141 cm, 
obw. klatki pierś. 172, nadp. 17,5. Bardzo 
szlachetna, stylowa, długa klacz, o wyrazi
stej głowie, proporcjonalnej szyi, wydatnym 
kłębie, długim dobrze zamkniętym grzbiede, 
normalnym, lecz lekko spadzistym zadzie. 
Klatka piersiowa bardzo głęboka. Dźwignie 
dobrze postawione. Nogi przednie prawi
dłowe, zadnie szablaste, lewa z zajęczakiem. 
Temperament łagodny, ruch prawidłowy.

Klacz niestety padła 30.03.1923 r., jednak 
pozostawiła poza dorosłą Zulejmą dwie cór
ki, z których Dora 1922, po Bakszysz wywarła 
na hodowlę światową wpływ ogromny.
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Gazella II
(Koheilan or.ar. - Abra/Anvil (DE)), 

1814 Jezupol - fot. /&/ 
fot./photo: z archiwum Agnieszki Mikulskiej
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Córka Dory, Krucica 1929, po Farys II zo
stała uprowadzona przez Rosjan wraz z uro
dzoną w 1939 roku klaczką Mammona po 
Ofir, matką m.in. Monopolii 1956 po Priboj. 
Monopolia w 1963 roku urodziła Monogram- 
mę po Knippel. matkę z wielkim powodze
niem użytego w Michałowie urodzonego 
w USA ogiera Monogramm po Negatraz.

Przyprowadzona wraz z pozostałymi 
klaczami z Mord córka Pomponii, jeżu pol
ska Zulejma 1914... o wys. w kłębie 146 cm, 
obw. kl. pierś. 167 cm, i nadp. 16,5. była to: 
Drobna, szlachetna, lekka i krótka klacz 
o wyrazistej głowie, nieco krótkiej szyi, mało 
zaznaczonym kłębie, równym grzbiecie, pro
porcjonalnym zadzie. Dźwignie dostatecznie 
dobrze położone. Nogi przednie i zadnie do
statecznie prawidłowo postawione. Tempe
rament łagodny, ruch prawidłowy.

W 1922 r. z ogierem Abu Miech dała prze
piękną klacz Dziwę, matkę najważniejszego 
ogiera okresu międzywojennego, dumę Dy
rektora Stanisława Pohoskiego - Ofira, ogie
ra, który wywarł niezatarte piętno na hodowli 
polskich koni arabskich." Bez Gazelli II i Zu-

rather considerable withers, pro
portional, well contained topline, 
the hindquarters slightly slanting 
and short. Long-legged, though 
with well arched ribs, of a short, 
slanting shoulder. Fore pasterns 
long and sloping, hind legs proper, 
but with poor, lymphatic hocks. 
Of a gentle nature, short move
ment.

It’s interesting whether today’s 
judges would've said “not very ty- 
pey, with a dished head"?

A totally different assessment 
was made in the case of the grey, 
flea-bitten mare Pomponia 1902 
by Zagloba out of Kadisza by Kalif. 
Height of 141 cm in the withers, 172 
cm in the girth, 17,5 cm in the can
non. A very refined, stylish, long 
mare, with a defined head, propor
tional neck, considerable withers, 
long well contained topline, nor
mal though slightly slanting hin-

\/.l I I .1 11 1 pu Kulirilan or. ar. ud Abra), ur. 1914 r. w si. H 1. Iir. 
J/p ://■ Mulliti derbislij llardego, Eleyanllci, Frygi II.

i'Ulinière GAZELLA II (par Kohcilun imp. ar. et Abra), née en 
14 au haras du comte H. Dzieduszycki, mère de: Eleganlka, Fryga 11, 

Hardy (gagnant du^Dcrby en 1930).

lejmy, jedynych przedstawicielek bezcennej 
linii Gazella or.ar., uratowanych z zawieruchy 
I Wojny Światowej i horroru bolszewickiej 
rewolucji, polska hodowla na pewno byłaby

w innym miejscu a my nie moglibyśmy się cie
szyć sukcesami w 2014 roku takich koni jak: 
Kwestura, Georgia, Piacolla, Ceranowa, Wasa, 
Mońon, Lord El Shawan czy Calateon. ■ 

dquarters. Chest very deep. Levers 
well placed. Fore legs very correct, 
hind legs with sickle hocks, left one 
with a curb. Gentle nature, correct 
movement.

Unfortunately the mare died on 
the 3O'h of March, 1923, but she left 
(apart from the mature Zulejma) 
two daughters, out of which Dora 
1922 by Bakszysz had a huge im
pact on world breeding.

Dora's daughter, Krucica 1929 
by Farys II, was abducted by the 
Russians together with her 1939 
born filly Mammona by Ofir, dam of 
Monopolia 1956 by Priboj among 
others. Monopolia gave birth in 
1963 to Monogramma by Knippel, 
dam of the US born stallion Mono
gramm by Negatraz, successfully 
used in Michałów Stud.

Brought together with the other 
mares from Mordy, the daughter 
of Pomponia, Jezupol’s Zulejma 
1914 by Koheilan d.b. imp. 1910, 
measuring 146 cm in the withers, 
167 cm in the girth and 16,5 cm 
in the cannon was: Petite, refined, 
light and short with an expressive 
head, rather too short neck, not 
much emphasized withers, level to
pline, proportional hindquarters. 
The levers placed well enough. The 
fore and hind legs set apart correc
tly enough. Good natured, correct 
movement.

In 1922 together with the stallion 
Abu Miech she gave the beautiful 
mare Dziwa, dam of the most im
portant stallion of the interwar pe
riod, the pride of director Stanisław 
Pohoski - Ofir, a stallion which had 
an undeniable impact on the type 
of Polish Arabian horse."

Without Gazella II and Zulejma, 
the only representatives of the va
luable line of Gazella d.b., rescued 
from the turmoil of World War I and 
the horror of the Bolshoi revolu
tion, Polish breeding would defi
nitely not be where it is today and 
we wouldn’t be able to enjoy such 
successes in 2014 as those of Kwe
stura, Georgia, Piacolla, Ceranova, 
Wasa, Morion, Lord El Shawan or 
Calateon. ■
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Zdj^cia/photos: Magdalena Zamarska

The horse through her eves...

JEJ SPOJRZENIE
---------------------------------------------------------------------------------------------•-------------------------------------------------------------------------------------------

na konia...
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N
a każdej imprezie z udzia
łem naszych ukochanych 
koni arabskich - pokazie, 
aukcji czy zawodach, widzi
my wiele osób z aparatami 
fotograficznymi. Robią setki zdjęć - dla 

siebie, „do szuflady", a może mogliby po
dzielić się z czytelnikami swoim spojrze
niem na konia.

Wielcy, uznani fotograficy też kiedyś 
stawiali pierwsze kroki. Araby Magazine 
otworzył dziś swoje lamy dla Magdaleny 
Zamarskiej - oto konie w jej obiektywie.

t each event which 
includes our cheri
shed Arabian horses 
- shows, auctions or 
isport competitions -

we see many people with photo 
cameras. They take hundreds of 
photos - for themselves, for their 
own pleasure. Perhaps they would 
like to share their way of looking at 
equines with our readers?

Well-known photographers that 
we admire today also started out 
small in the beginning.

Today Araby Magazine opens 
its doors for Magdalena Zamarska 
- we invite you to see the horse 
through her lens.
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