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Drodzy CzytelnicyDear Readers,
ith a great pleasure, but on the other 
hand also with some anxiety, we pass 
to you the first issue of the new

quarterly entitled: „ARABY”, devoted to 
purebred Arabian horses. The breeders and 
fans of that noble breed were for the long time 
dreaming of the magazine, which could deal 
solely with those loved, admired and cherished 
horses. In the past appeared single issues, 
which didn't last long, whereas articles about 
Arabians, when dispersed in „general” 
magazines for horsemen, were neither fully 
accessible, nor satisfying.

A group of fans, supported by the Polish Arabian 
Horse Breeders' Association, succeeded to 
enter into a co-operation with the oldest Polish 
hippological magazine, as the monthly „Kon 
Polski”.

The Editorial Board would like our new 
quarterly to fulfil your expectations, to cover 
a wide range of subjects, to be not only a source 
of informations, but also to attract you and 
induce you to some afterthoughts.

It is up to you, whether our initiative 
succeeds and our magazine lasts in the editorial 
market. We' 11 try to be open for all kinds of ideas 
and suggestions, to make the quarterly 
„ARABY” become our common cause.

Z wielką radością z jednej strony i wielkim niepokojem - z drugiej, od- 
dajemy w Państwa ręce pierwszy numer kwartalnika zatytułowanego 
„ARABY” i poświęconego koniom czystej krwi arabskiej. Środowisko 

hodowców i sympatyków konia arabskiego od dawna oczekiwało czasopi
sma, które miałoby służyć hodowli tej podziwianej przez wszystkich, a umi
łowanej przez wielu rasie koni. Prowadzone w przeszłości próby były zaled
wie sporadycznymi zrywami i długo się nie utrzymały, a pojedyncze artyku
ły, rozproszone po wielu różnych pismach o tematyce „końskiej”, ani nie do
cierały do wszystkich zainteresowanych, ani ich nie satysfakcjonowały.

Grupie zapaleńców, przy poparciu Członków Polskiego Związku Hodow
ców Koni Arabskich, udało się nawiązać współpracę z najstarszym na pol
skim rynku wydawnictwem poświęconym hipologii i hipice, którego zasługi 
w propagowaniu wiedzy o koniu są niepodważalne - jest nim „Koń Polski”.

Zespól Redakcyjny pragnąłby, aby pismo „ARABY” spełniło Państwa 
oczekiwania i aby dzięki szerokiemu zakresowi tematycznemu było nie tyl
ko źródłem informacji oraz wiedzy, ale również bawiło, dawało radość, jak 
też skłaniało do chwili zadumy czy refleksji.

Od Państwa będzie zależało, czy nam się to przedsięwzięcie uda, a pismo 
utrzyma się na rynku wydawniczym. Będziemy otwarci na pomysły i podpo
wiedzi, tak aby „ARABY” stały się naszą wspólną sprawą.

Izabella Pawelec-Zawadzka
The Chairwoman of the Editorial Committee

Izabella Pawelec-Zawadzka
Przewodnicząca Komitetu Redakcyjnego
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MOTTO

„W swej harmonijnej budowie, 
z swą prawidłową postawą i szla
chetną głową, szerokiem czołem, 
mądrem bystrem okiem, jest koń 
arabski najpiękniej szem stworze
niem świata...

Niezrównana szlachetność i sita 
dziedziczna, odporność na zmiany 
temperatury, wytrzymałość, skrom
ność w wymaganiach, długowiecz
ność i płodność - to niezwykłe za
lety krwi orjentalnej... a także... 
często szybkość i zdolność skoku 
konia arabskiego.

Przejrzyjmy pedigree jakiegokol
wiek szlachetnego konia - zawsze 
dojdziemy do wniosku, że nosi 
w sobie krew arabską, chociażby 
z bardzo dalekich pokoleń. Na szla
chetności i z nią w parze idącej 
dziedziczności czyli spotęgowanej 
indywidualności krwi konia arab
skiego poznano się bardzo prędko.

Już od wieków krzyżują bodaj 
wszystkie narody Europy, u któ
rych hodowla na wysokim stopniu 
jest postawioną, krwią orientalną. 
Ile ras, dzisiaj sławnych, zawdzię
cza jej swoje istnienie! Wspomnę 
raz jeszcze, że dwie rasy orjentalne 
- arabska i berberyjska - stworzy
ły rasę koni pełnej krwi angiel
skiej. Również kłusaki orłowskie 
powstały z krzyżowań z końmi 
arabskimi.

Czemu właśnie rasy orjentalne 
są powołane do poprawy i uszla
chetniania innych? - Rasy orjen
talne, mianowicie rasa arabska 
to najczystszy, najstarszy szczep 
koński, arab to koń pierwotny, 
który przewyższa wszystkie inne 
przez stałość dziedziczenia. 
Szczególnie w pierwszem pokole
niu po przekrzyżowaniu z ara
bem widocznym jest jego wpływ. 

Różnorodny materjat klaczy, po
krytych dobrym arabem daje tak 
jednostajne potomstwo, jakiego- 
byśmy się nigdy po różnorodno
ści matek nie mogli spodziewać. 
Znany ten wpływ ujednostajnia
jący i wyrównający przy krzyżo
waniach koniem arabskim tłu
maczymy sobie w ten sposób, 
że arab ma szereg wybitnych cech 
dominujących (maść, kształt 
czaszki, suchość kończyn, odsada 
ogona, właściwości usposobienia 
itp.), i że te cechy w produkcie 
krzyżówki pokrywają cechy rece- 
sywne, nietylko ras pospolitych, 
ale i takich, które aczkolwiek wy
soko uszlachetnione, mają krew 
pospolitą w swoich żyłach. “

Na podst. „Konie krwi orjental
nej i ich hodowla w Polsce” 
Tadeusz Piechocki, Poznań 1924

„The Arabian horse, with his har
monious body-build, correct con
formation, refined head, broad fo
rehead and a wise, bright eye is un
doubtedly the most perfect God's 
creature in the world.

The Oriental blood distingu
ishes itself with an incomparable 
nobleness, genetic potential, we
ather-resistance, stamina, mode
sty in demands, fertility and lon
gevity. Let 's examine thoroughly 
a pedigree of any grade horse. 
We'll always find some Arabian 
blood there, even in far genera
tions. A high breeding value 

of such a noble breed was ack
nowledged a long time ago.

Almost every nation of Europe, 
having a highly advanced bre
eding, used Oriental blood for cros
sing and creating new horse bre
eds. For example, the English Tho
roughbred descend from Arabian 
and Barbarian horses. Also Orlov 
trotters were formed on the basis 
of crosses with Arabian blood.

We can ask, why just Oriental 
horses are so good improvers? 
The answer is, that especially the 
Arabian horse is a primary blood 
strain, the oldest of all, who has 

the strongest genetic influence. 
In the first generation Arabian 
ancestors pass on similar traits, 
even if mated to different mares. 
Many typical Arabian conforma
tionfeatures are carried by domi
nant genes, as color, shape 
of skull, dryness of tissue, tail-set 
and disposition. Those traits pre
vail in crosses not only with pri
mitive breeds, but also highly 
graded-up ones.“

Based on „The Oriental Horses 
and their Breeding in Poland” 
Tadeusz Piechocki, Poznań 1924
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‘JQ-'otrifyu

Elran Cup (BE)
W Borgloon (20-21.08.) wice- 

czempionką klaczy została córka 
czysto polskiego ogiera Garsal 
(Dekolt - Garenka) - Simourah W. 
Tytuł Top Five uzyskał syn micha- 
łowskiej Etenty - HS Etiquette 
(po Simeon Sadik), czołowy w Ja
nowie Podlaskim w latach 2004- 
2005. Michałowski Emrod (Emi
grant - Empressa) wygrał klasę. 
Inny wychowanek Michałowa, Fer
nando (Monogramm - Frejlina) wl. 
Turban Stud (DK), był trzeci. Eu- 
skara (Ararat - Euglena), zakupio
na w Białce przez Perfect Arabians 
(SE), uzyskała 4. lokatę. Ciarka 
(Pesai - Cirka) z Biaiki zajęła 5. 
miejsce. Taki sam wynik uzyskał 
roczny syn Eksterna (Monogramm 
- Ernestyna) - Baszkir K. D., które
go matka, MTN Baskganna ma 
polskich przodków.

Czempionat Kanady
27 sierpnia w Regina michałow- 

ska Fallada (Monogramm - Fana
beria), dzierżawiona przez Jade 
Creek Arabians (USA), została 
czempionką Kanady.

Czempionat Francji
W Compiegne (27-28.08.) wice- 

czempionką Francji została córka 
janowskiej Harangi (Emal - Har
monijka) - Mendissa (po Ansata 
Nile Pasha).

Czempionat Wioch
W Citta di Castello (10-11.09.) 

wyróżnili się synowie janowskiego 
Pirueta (Probat - Pieczęć), sprze
danego przed laty do Francji. 
Roczny Algol (od Bint Nautica) 
był trzeci. Na 2. pozycji w klasie 
uplasowały się 3-letni Wares od mi- 
chaiowskiej Wemery (Tallin - Wen
deta) i 11-letni Wagner od czysto 
polskiej klaczy Wisja (Bandos - 
Wersja). Córka Wagnera, Col Cora 
(od Catika) zdobyła tytuł czem- 
pionki klaczy młodszych i nagrodę 
dla konia o najpiękniejszej głowie.

------- IW

Czempionat Holandii W Ermelo (17-18.09.) wiceczempionem Holandii zo
stał Esprit - syn michałowskiego Edykta (Eukaliptus - Elana) i klaczy Shebah po Saudi (Dardir
- Sake). Wiceczempionką została Simourah W. Zakupione z Michałowa do Klarenbeek Ara- 
bians w łonie matki: roczna Precious (Cazal Al Shaqab - Premiera) i 2-letni Pensiero (Ekstern
- Pergola) zajęły 2. miejsca w klasach. Polskiego pochodzenia Galactica (Wadim - Cemini) 
była 5. w klasie.

The Middle East Championship Podczas prestiżowego pokazu 
w Ammanie (29.09.-01.10.) roczny syn janowskiej Picoli (Europejczyk - Pipi), wyeksporto
wanej w 1997 r. do Jordanii, Hakim (po Shamikh Al Shaqab) wygrał klasę i został wiceczem- 
pionem ogierów młodszych. Podobny sukces odniosła szwedzkiej hodowli 2-letnia Magora 
(Cazal Al Shaqab - Margotka), której matka ma czysto polski rodowód. Ponadto roczna cór
ka sprzedanej w 2000 r. michałowskiej Empressy (Probat - Emfaza) - Alliya (po AJA Sangali) 
była 2. w klasie.

Czempionat Hiszpanii W Madrycie (1-2.10.) córka michałowskiego Elarta 
(Palas - Elana) - Kastilia MAF została czempionką klaczy Hiszpanii, zaś jego syn Vulkhan MAF
- wiceczempionem ogierów. Oba konie wyhodowała Ingalil Martensson. Klasę wygrała mi- 
chałowska Cygarniczka (Monogramm - Cygaretka), wyeksportowana w 2002 r., zaś 3. miej
sce zajęła sprzedana rok później janowska Arabeska (Eldon - Arina). Ponadto czempionem 
ogierów został Om El Extreem.

Czempionat USA Atrakcją imprezy był czysto polski 30-letni Aladdinn (Nured- 
dinn - Lalage), urodzony w Szwecji, jeden z wiodących reproduktorów koni pokazowych 
w USA. Doczekał się on 1211 potomków, co stanowi rekord wśród żyjących obecnie ogie
rów. Odwiedzany przez tłumy widzów Aladdinn, „żywa legenda" amerykańskiej hodowli, 
prezentował doskonałą, jak na ten wiek, formę.
Więcej o tym pokazie na str. 42

Czempionat Izraela Czempionką Izraela (11-12.11.) została wyhodowa
na w Michałowie Dumka (Laheeb - Dąbrowa), własności Ariela Arabians, która dwa lata te
mu zdobyła już tytuł wiceczempionki klaczy młodszych.

Czempionat Brazylii 14 listopada w Ribeirao Preto janowski Eksport (Europej
czyk - Esparceta), od 1999 r. należący do rodziny Salibów (Rach Stud), został czempionem 
Brazylii. Przed nim tytuł ten zdobyły: Ibn Bandos (1982, 1986), Polonez (1991) i Sarmata 
(2001) - wszystkie z Janowa. Rok wcześniej Eksport został wiceczempionem. W tym roku 
w Top Ten uplasował się też wyhodowany w Michałowie Ferryt (Wachlarz - Fortissima).

Pożegnania
29 listopada w stadninie Oakwerth Arabians w USA, w wieku 23 lat odszedł ja

nowskiej hodowli Europejczyk (El Paso - Europa). Niepobity na torze, zwycięzca 
8 gonitw m.in. Derby, Nagrody Janowa, Porównawczej, Bandosa, Sabelliny i Sam
bora, czempion wyścigowy i czempion Polski. Sprzedany do USA w 1998 r., zo
stawił w kraju 139 potomków.

24 listopada w Sherwood Forest Farms w Kalifornii, w wieku 28 lat zakończył 
życie innyjanowskej hodowli reproduktor - Pepton (Bandos-Pemba)-czempion 
Polski, czempion wyścigowy, zwycięzca m.in. Nagrody Janowa, Porównawczej, 
Koheilana I, Sambora, Skowronka, Cometa, Bandosa, Czorta i Wielkiego Szlema. 
Od 1998 r. Pepton należał do pana George'a Altenberga. W kraju zostawił po
nad 120 sztuk potomstwa, na czele ze wspaniałym Ecaho.

31 października odszedł inny syn Bandosa, michałowskiej hodowli Pyrrus 
(od Pascha). W 1984 r. trafił do USA, gdzie odnosił sukcesy pokazowe. Pozyska
ny przez panią Christine Jamar z Belgii, kontynuował karierę, wygrywając m.in. 
czempionat Europy w klasie pod siodłem (1995).

Lidia Pawłowska
Więcej na witrynie: www.pzhka.arabians.pl
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(firbnicie of events
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The Elran Cup (BE)
At Borgloon (20-21.08), the title 

of Reserve Champion Mare was ga
ined by Simourha W by the pure 
Polish sire Garsal (Dekolt - Garen- 
ka). Into the Top Five got the son 
of Michalów-bred Etenta - HS Eti
quette (by Simeon Sadik), stan
ding at Janów Podlaski in the 
years 2004 - 2005. The stallion 
Emrod (Emigrant - Empressa) 
won his class, in which another 
stallion bred at Michałów, Fer
nando (Monogramm-Frejlina), 

' owned by Turban Stud (DK), 
was placed third. Euskara (Ara
rat - Euglena), purchased at 
Biaika by Perfect Arabians 

(SE), gained the fourth place, whe
reas Ciarka (Pesal - Cirka, also from 
Biaika - the fifth. A similar result 
was obtained by the yearling colt 
Baszkir K. D., by Ekstern (Mono
gramm - Ernestyna), out of MTN 
Baskganna of Polish origin.

1

The Championship 
of Canada

On August 27th, at Regina, the 
Michaiöw-bred Fallada (Mono
gramm - Fanaberia), leased by 
Jade Creek Arabians (US), won 
the title of the Canadian National 
Champion Mare.

The Championship 
of France

At Compiegne (August 27-28th), 
the Reserve Champion Mare of 
France became the daughter of Ja- 
nów-bred Haranga (Emal - Har
monijka) - Mendissa (by Ansata 
Nile Pasha)

The Championship 
of Italy

At Citta di Castello (10-11.09.), 
distinguished themselves sons of 
the stallion Piruet (Probat - Pie
częć), bred at Janów Podlaski and 
sold to France. The yearling colt 
Algol (out of Bint Nautica) was 
placed third, whereas second in 
their classes came 3 y. o. Wares out 
of Michalów-bred Wernera (Tallin- 
Wendeta) and 11 y. o. Wagner, out 
of the pure Polish mare Wisja.... 
The daughter of Wagner, Col Cora 
(out of Catika) won the titles of Ju
nior Champion Mare and The Best 
Head in Show.

The Championship of Holland AtErmeioci7-i8.09), the title of 
the Reserve Champion Stallion was gained by Esprit, by Michalów-bred Edykt (Eukaliptus 
- Elara), out of the mare Shebah by Saudi (Dardir - Sake). The Reserve Champion Mare 
became Saimourah W. The yearling filly Precious (Gazai Al Shaqab - Premiera) and 2 y.o. 
colt Pensiero (Ekstern - Pergola), purchased from Poland in utero, were placed second in 
their classes, respectively. The mare Galactica of Polish origin (Wadim - Gemini) was pla
ced fifth in her class.

Middle East Championships During prestigious show in Amman 
(29.09-1.10) the yearling colt Hakim (by Shamikh Al Shaqab) out of Janów-bred Picola 
(Europejczyk - Pipi) sold in 1997 to Jordan, won his class and became Junior Reserve 
Champion Stallion.

Similar success achieved Swedish-bred 2 y. o. Magora (by Gazai Al Shaqab) out of Pu
re Polish Margotka. Yearling filly Alliya (by Aja Sangali) - daughter of Michalów-bred Em
pressa (Probat - Emfaza) was second in her class.

The Championship of Sp<lin In Madrid (1 -2.10), the daughter of the 
Michalów-bred stallion Elart (Palas- Elara), Kastilia MAF, gained the title of Spanish Natio
nal Champion Mare. Another offspring of the same sire, Vulkhan MAF - became the Re
serve Champion Stallion. Both horses were bred by Mrs. Ingalil Martensson. The mare Cy
garniczka (Monogramm - Cygaretka), bred at Michałów and exported in 2002, won her 
class, whereas Arabeska (Eldon - Arina) from Janów, sold a year later, was placed third. 
The title of Champion Stallion was got by Om El Extreem.

The Championship of the US The great attraction of the event be
came the 30-year-old stallion Aladdinn, born in Sweden, but with a pure Polish pedigree, 
a multiple sire of show horses. With his get of 1211 heads of progeny he set a record 
among the currently used stallions. That „Living Legend" of American breeding showed 
a fantastic form and was admired by crowds of visitors.

The results of Polish horses are described on the 42 page.

The Championship of Israel The Israeli National Champion Mare 
became Dumka (Laheeb - Dąbrowa), bred at Michałów, owned by Ariela Arabians, 
gaining the title of Reserve Champion Mare two years ago.

The Championship of Brazil On Nov. 14th at Ribeirao Pretothe Ja
nów-bred stallion Eksport (Europejczyk - Esparceta), since 1999 belonging to the Saliba 
family, gained the title of National Champion Stallion. Before him the following Polish hor
ses won that title: Ibn Bandos, Polonez and Sarmata, all of them bred at Janów Podlaski. 
A year before Eksport won the title of Reserve National Champion, whereas this year the 
Michalów-bred Ferryt (Wachlarz - Fortissima), got into the Top Ten.

Farewells
On November 29th, at Oakwerth Arabians, the Janów-bred stallion 

Europejczyk (El Paso - Europa) passed away in the age of 23. He was titled the 
Champion Stallion of Poland, the Racehorse of the Year, whereas himself won 8 
races including Derby, Janów Stakes, Critérium, Bandos, Sabellina and Sambor 
Stakes. In 1998 sold to US. In Poland he left behind 139 heads of progeny.

On November 24th, at Sherwood Forest Farms, the other Janów-bred stallion 
Pepton (Bandos - Pemba) passed away in the age of 28. He was titled the Cham
pion Stallion of Poland, the Racehorse of the Year, whereas himself won the Janów 
Stakes, Critérium, Koheilan I, Skowronek, Comet, Bandos, Czort, Wielki Szlem and 
Sambor Stakes. Since 1998 he was owned by Mr. George Altenberg. In Poland he 
left behind above 120 heads of progeny, including the magnificent Ecaho.

On October 31th another Polish-bred stallion ended his life. It was Pyrrus 
1978 (Bandos - Pascha), bred at Michałów and sold to the US, where he succe
eded in shows. Purchased by Mrs. Christine Jamar from Belgium, he continued 
his show career, winning in 1995 the Championship of Europe in one of the clas
ses under saddle.

Lidia Pawłowska 
More informations on: www.pzhka.arabians.pl
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HISTORIA

Z
 tą właśnie chwilą da
tować można powsta
nie niewielkiej stad- 
ninki czystej krwi 
arabskiej. Można by 

rzec, jednej z wielu w tym okresie, 
ale wyjątkowej, jeśli patrzymy 
na nią z perspektywy 70 lat, które 
minęły od tamtego momentu. War
to w tę rocznicę przypomnieć losy 
koni i ludzi, które zostały ze sobą 
sprzęgnięte w owej chwili.

Patriotyzm
Mąjątek kraśnicki wszedł w po

siadanie rodziny Jaxa-Gryf Bąkow- 
skich w lipcu 1827 r. W 1830 r. nowi 
właściciele postawili tam niewielki 
murowany dworek. W nim to za
mieszkał Antoni Bąkowski wraz 
z żoną - Izabelą z Rudzkich. Tu do- 

W Kronice w nr 8 
„Jeźdźca i Hodowcy" z I935r„ 
w dziale „Hodowla" czytamy: 

„Ze stada Kęblo. Arabski 
materjat hodowlany (...) 

spadkobierców ś.p. Antoniego 
hr Rostworowskiego nabyli 

następujący hodowcy: 
Jerzy Bąkowski z Kraśnicy, 
pow. Opoczyński - klacze: 

Łysa czystej krwi, po Hassizi 
od Dżami I; Łyska, czystej 
krwi, po Orjent od Pojata;

Bajka II, chow, w cz. kr., 
po Koncerz od Jagoda;

Dżami II, chow, w cz. kr., 
po Zenit od Łysa; Elkanda II, 

chow, w cz. kr., po Floks 
od Goplana (...)" 

ny przez trybunał wojenny. Stara
niem rodziny udało się zamienić 
karę śmierci na 8 lat zsyłki i cięż
kich robót. Kraśnicę odziedziczył 
syn Antoniego, Gustaw. Miał dwie 
córki i syna - Jerzego. Majątek był 
prowadzony przezeń do 1935 r. 
w sposób tradycyjny. Chowano 
głównie konie robocze, bez specjal
nego zamiłowania czy zaintereso
wania. Zresztą trudno się dziwić, 
gdyż Gustaw był z wykształcenia 
prawnikiem i na roli specjalnie się 
nie znał. Jednocześnie, mając apo
dyktyczny charakter, nie lubił, gdy 
sugerowano mu nowocześniejsze 
metody gospodarowania.

Zupełnie odmienne cechy miał 
jego syn, Jerzy. Gdy tylko kraj odzy
skał niepodległość, wstąpił on 
na SGGW w Warszawie. Darząc za

chowali się 5 córek i 7 synów. 
Kraśnica już w XIX wieku 

uczestniczyła w życiu poli
tycznym krąju. W czasie Po
wstania Listopadowego oko
liczni proboszczowie tu wła
śnie radzili nad pomocą dla 
powstańców.

W okresie Powstania 
Styczniowego, syn Antonie
go, Henryk działał w Tymczaso
wym Rządzie Narodowym. Został 
za to aresztowany i w 1865 r. skaza-

Dwór w Kraśnicy podczas wojny

Manor house in Kraśnica during 
second world war 

interesowaniem sprawy go
spodarki rolnej wierzył, że po
przez edukację może przyczy
nić się do odbudowy wolnego 
kraju, zacząwszy nie tylko 
od własnego majątku, ale 
i gruntów okolicznych wło
ścian.

Gdy rok później kiełkująca 
wolność została zagrożo

na nawalą bolszewicką, Jerzy nie 
wahał się ni chwili. Wziąwszy z ma
jątku ojca konia, zaciągnął się do 
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1. Pułku Ulanów, z którym jako 
ochotnik odbył kampanię 
1919/1920. Za swą służbę został od
znaczony Krzyżem Walecznych. 
W trakcie działań wojennych po
znał w Dźwinaczu swą przyszłą żo
nę, Annę Wartanowicz.

Miłość i pasja
Po zakończeniu wojny polsko- 

-bolszewickiej Jerzy, już jako rezer
wista, wrócił na studia, a po uzy
skaniu dyplomu - oświadczył wy
brance. On - absolwent rolnictwa, 
ona - absolwentka ogrodnictwa 
tworzyli wspaniałą parę. Prócz mi
łości do ziemi łączyła ich jeszcze 
jedna wielka pasja - konie. Za
mieszkali w Kraśnicy, prowadząc 
samodzielne gospodarstwo pod 
bokiem zarządzającego majątkiem 
ojca.

W tym okresie Jerzy zakupił, 
prawdopodobnie gdzieś z wyprze
daży na torach, ogiera pełnej krwi 
(lub chowanego w czystości - rodo
wodu nie udało się autorce odna
leźć) - Demon IV Ulubioną wierz- 
chówką Anny była natomiast klacz 
Handzia (zapewne półkrwi anglo- 
arabskiej - jej rodowodu także nie 
udało się ustalić). Już wtedy oka
zuje się, że Bąkowscy mają tzw. oko 
do koni. Wyhodowany przez nich 
Irys X xo (Demon IV - Handzia) 
został w 1933 r. na wystawie koni 
remontowych w Lublinie nagro
dzony srebrnym medalem. Nieste
ty jako wnęter, Demon został wy
kastrowany, gdyż jego charakter 
pozostawiał sporo do życzenia.

Wiedza
Państwo Bąkowscy dochowali się 

syna Stefana i córki Ewy. W 1935 r., 
po śmierci ojca, majątek przecho
dzi na Jerzego. Dopiero wówczas 
młoda para może w pełni wykorzy
stać swoją wiedzę rolniczą. Gospo
darze zdają sobie sprawę, że Kra- 
śnica wymaga modernizacji. Zakła
dają sad, kupują rasowe bydło 
mleczne, rozwijają hodowlę owiec 
i odnawiają stawy rybne. Inwesty-

Na pierwszym, planie Bajka II z Bajeczką, ostatnia - Elkanda II.
On the foreground: Bajka II with Bajeczka, Elkanda II - on background
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Jerzy Bąkowski z Iwonką III 1936 (Ibn Mahomet - Łysa) 
Jerzy Bąkowski with Iwonka III

cje nie pozostawiają wiele funduszy 
na „zbytki”, mimo to Bąkowscy re
alizują swoje marzenie i przy nada
rzającej się okazji nabywają wspo
mniane na wstępie klacze. Trzeba 
przyznać, że mimo, iż nie należały 

one do najmłodszych, jednak miały 
spory potencjał genetyczny.

Łysa 1915 (Hassizi - Dżami I) 
do 1935 r. dala wspomnianą Dżami II, 
i ogiera Hardy II 1933 (po Har
dy) zakwalifikowanego do PSO,
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Fetysz 1924 being purchased to Trakhenen Stud in Germany

Epokowy Amurath Sahib 1932 (Amurath II - Sahiba)

a także cenne klacze czystej krwi: 
Mabruchę 1928 (po Pielgrzym Thu
ja) i Saftę 1929 (po Pielgrzym Thu
ja). Obydwie klacze założyły swoje 
rodziny, a zwłaszcza Safta okazała 
się protoplastką bardzo cennej li

nii, wyróżniającej się predyspozy
cjami wyścigowymi. Pochodzą 
od niej: trójkoronowana Sabelli- 
na 1954, oaksistka i derbistka San
ta 1960, trójkoronowana Sasanka 
1968, oaksistka i derbistka Saszet

ka 1977, derbistka i oaksistka Sar- 
macja 1986, a także wspaniała, wa
leczna Sawannah 1997. Z rodziny 
tej pochodzi również jeden z naj
słynniejszych koni arabskich biega
jących na torach amerykańskich - 
Monarch AH, który jest do dziś jed
nym z najpopularniejszych ojców 
czempionów wyścigowych USA.

Łysa zakończyła żywot w Kraśni
cy w 1937 r.

Kolejna klacz, Łyska 1914 (Or- 
jent - Pojata), dała do chwili przy
bycia do Kraśnicy wcielone do PSO 
ogiery: Fenomen 1922 (po Narzan) 
oraz Murza 1930 (po Floks), a tak
że chowane w czystości krwi: Has- 
san III (po Muezin) i cenną Zairę 
1932 (po Zeus), która zasłużyła się 
w powojennej hodowli koni pół
krwi, poprzez wcielonych do PSO 
synów: Dante 1943 i Cimber 1942 
(oba po Efendi). Ich krew do dziś 
spotkać można u koni małopol
skich.

Rozwaga
Klacze chowane w czystości krwi 

nie zdążyły się wyróżnić do 1935 r., 
gdyż urodzone źrebięta albo wcze
śnie padały, albo klacze pozostawa
ły jałowe.

W 1935 r. stado w Kraśnicy liczyło 
2 klacze arabskie, 3 chowane w czy
stości, 1 klacz półkrwi angloarab- 
skiej (Handzię), a także Demona - 
jako wierzchowca i około 20 klaczy 
fornalskich - jako siła robocza.

Właściciel z dumą pokazywał go
ściom swoje stado i chętnie podda
wał je ocenie fachowców. Stadninę 
często wizytowali inspektorzy 
z kieleckiego i warszawskiego 
Związku Hodowców Koni, pano
wie: Berezowski i Rokicki, a zaprzy
jaźniony z Bąkowskimi dyr. Nosa- 
rzewski z SO Bogusławice, propo
nował odpowiednie, jego zdaniem, 
reproduktory.

Klacze zakupione do Kraśnicy 
źrebne były nabytym w USA Ante- 
zem 1921 (Harara - Moliah) Ogier 
ten nie odegrał bezpośredniej roli 
w polskiej hodowli. Jego zakup na
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leżał do „majstersztyków” ówcze
snego prezesa Związku Hodowców 
Koni Arabskich, Aleksandra Dzie- 
duszyckiego, który tą właśnie 
transakcją utorował drogę polskie
mu eksportowi koni arabskich 
do USA w latach 1937 i 1938. Chyba 
najlepsze potomstwo po tym re
produktorze urodziło się właśnie 
w Kraśnicy. Niestety, Łysa okazała 
się jałowa, a przychówek od Łyski 
padł. Natomiast klacze chowane 
w czystości urodziły klaczki: Bajka 
II - Bajeczkę 1935, Elkanda II - Ru
sałkę IV zaś Dżami II - Laleczkę 
Ewuni, nazwaną tak na cześć córki 
Ewy, która odziedziczyła zamiłowa
nie do koni.

Za radą dyr. Nosarzewskiego 
do Kraśnicy w 1935 r. przyszedł Ibn- 
-Mahomet 1925 (Mahomet - Sul- 
tanka) wyhodowany w Gumni- 
skach. Ogier ten nigdzie, prócz Kra
śnicy, nie został użyty w hodowli ko
ni czystej krwi. Pokrył on całą staw
kę klaczy kraśnickich, lecz dwie - 
Bajka II i Elkanda II padły w 1936 r. 
Za to Łyska dała Irenkę 1936, Łysa - 
Iwonkę III 1936, a Dżami II - Ilonkę 
1936. Wszystkie klaczki były bardzo 
obiecujące, a najcenniejszą okazała 
się Iwonka III.

W 1936 r. kojarzeń już nie powtó
rzono, a do Kraśnicy zawitał długo
letni reproduktor janowski - Fetysz 
1924 (Bakszysz - Siglavi Bagdady). 
Zdążył on pokryć klacze, ale arabki 
zajaiowiiy, i jedynie Dżami II uro
dziła klacz Niezabudkę 1937.

Sukces
Wiosną do Kraśnicy zaproszono 

komisję niemiecką, poszukującą 
ogierów do hodowli trakeńskiej 
i wschodniopruskiej. Fetysz bardzo 
im się spodobał i wkrótce odszedł 
do Traken, gdzie przez szereg lat 
był cenionym reproduktorem.

Aby zrekompensować Kraśnicy 
brak ogiera czołowego, dyr. Nosa- 
rzewski zaproponował na następny 
sezon młodego, nabytego do PSO 
Bogusiawice ogiera Amurath Sa
hib. Ten cenny koń stal u państwa 

Bąkowskich do 1940 r. i stworzył tu 
własną epokę. Ogiery arabskie kry
ły nie tylko klacze szlachetne, ale 
również „fornalskie”. Urodzonym 
źrebiętom dodawało to nie tylko 
urody i szlachetności araba, jego 
wytrwałości i cech szczególnych 
charakteru. Nic dziwnego, że z cza
sem jabłkowitosiwe zaprzęgi (tzw. 
„szpaki kraśnickie”) znajdowały 
wielu amatorów.

W chwili objęcia przez Jerzego 
gospodarstwo miało areał 620 ha 
(z tego zaledwie 290 ha to pola i łą
ki). Stajnia była murowana, osob
no boksy dla klaczy szlachetnych 
i stanowiska dla fomalek. Źreba
ków było po kilkanaście rocznie. 
Klacze arabskie pasły się przez ca
ły dzień na obszernym wybiegu ko
ło domu, zaś młodzież w kilku gru
pach na dalszych okólnikach. Pa
sze oraz wychów stosowano trady
cyjne. Konie były wcielane do pracy 
w 3 roku życia. Z tego, co pamięta 
córka państwa Bąkowskich, rodzi
ce nigdy nie planowali próbować 
koni na wyścigach.

Początek dramatu
Jerzy, jako rezerwista, po zakoń

czeniu kampanii bolszewickiej od
bywał ćwiczenia w 10. Pułku Strzel
ców Konnych w Łańcucie. Tuż 
przed wybuchem II wojny został 
zmobilizowany na stanowisko Za
stępcy Komendanta Policji opo
czyńskiej. Dowodził oddziałem li
kwidującym tzw. „piątą kolumnę”. 
Jerzy nie wziął na wojnę swego 
ukochanego Demona, lecz młod
szego konia z majątku.

Pod naporem Niemców oddział 
Jerzego dostał nakaz ewakuacji 
na wschód. Anna podjęła próbę 
wyjazdu z majątku za mężem wraz 
z częścią służby. Zatłoczone drogi 
nie pozwoliły się małżonkom spo
tkać - kawalkada zawróciła. Jerzy 
dotarł do Lwowa, gdzie na drugi 
dzień po kapitulacji miasta dostał 
się do sowieckiej niewoli z tysiąca
mi polskich oficerów. Trafił 
do Ostaszkowa, a potem do obozu 

w Starobielsku, gdzie podoficer 
z okolic Kraśnicy zaproponował 
mu dostarczenie munduru szere
gowca. Jerzy uznał, że przyjęcie 
propozycji byłoby sprzeczne z ho
norem polskiego oficera i odmówił. 
Za swą postawę zapłacił najwyższą 
cenę - został zamordowany przez 
NKWD w Charkowie.

Tymczasem Anna, nieświadoma 
losów męża, samotnie stawiała czo
ła niemieckiemu okupantowi, włą
czając się we wrześniu 1939 r. w ak
cje Rady Głównej Opiekuńczej.

Poświęcenie
Kraśnica stała się tymczasowym 

domem dla rodzin polskich, wysie
dlonych przez Niemców. Na Kra- 
śnicę nałożono kontrybucję i obo
wiązkowe dostawy żywności. An
na jedynie administrowała mająt
kiem w imieniu Niemców. Raz 
w miesiącu musiała składać raport 
z prac gospodarstwa.

W końcu 1939 r. na opoczyńskich 
terenach pojawił się oddział mjr.

- Stefanem i Ewą
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Anna Bąkowska with her children: 
Stefan and Ewa 

„Hubala” Dobrzańskiego - dosko
nałego, przedwojennego jeźdźca 
i olimpijczyka. Kraśnica pomagała 
oddziałowi w miarę swych możli
wości. Do „Hubala” dołączyć chciał 
15-letni Stefan, lecz odesłano go 
do domu (działał potem w grupach 
AK). W początkach 1940 r. Kraśni
ca złożyła swój kolejny trybut wo
jenny - w postaci Demona. Pani 
Anna nie wahała się darować go 
mjr. „Hubalowi”. Demon wiernie 
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służył nowemu panu do ostatniej 
chwili - zginęli obaj w Anielinie. 
W miejscu tym postawiono szaniec 
z oszkloną kryptą, gdzie spoczęły 
kości Demona, niestety, w później
szych czasach skradzione. Szcząt
ków „Hubala” nie odnaleziono 
po dziś dzień. Pamiątką po tej da
rowiźnie jest podziękowanie za ko
nia, podpisane przez „Hubala”.

Początkowo konie hodowano 
w Kraśnicy jak przed wojną. Jedy
nie Łyska zaginęła we wrześniu 
1939. Z uwagi na grasujące bandy 
i oddziały partyzanckie, w 1941 r. 
Niemcy nakazali doprowadzenie 
Iwonki HI 1936 wraz z klaczką Ba
łałajką 1941, oraz młodych klaczy 
chowanych w czystości krwi: Ba
jeczki 1935, Laleczki Ewuni 1935 
i Niezabudłd 1937 do SO w Bogu- 
sławicach, skąd trafiły do PSK 
w Janowie Podlaskim. Iwonka III 
w 1943 r. została zabrana z Janowa 
do utworzonej przez Niemców 
na terenie Czech stadniny Hostau 
skąd, wraz z uciekającym persone
lem, została ewakuowana w 1945 r., 
do amerykańskiej strefy okupacyj
nej. Tam, razem z kilkoma innymi 
polskimi końmi (m. in. słynnym Wi
teziem II), została na polecenie 
gen. Pattona zabrana do USA jako 
zdobycz wojenna. Na nowym kon
tynencie dala z Witeziem II cenną 
córkę, Wiwonkę i ogiera Witezar.

Pozostałe w Janowie kraśnickie 
klacze zostały w 1944 r. ewakuowa
ne na teren Niemiec. Po zakończe
niu wojny opiekę nad stadem ja
nowskim przejął Zarząd Polskich 
Stadnin na Ewakuacji i doprowa
dził do powrotu do kraju koni z Ja
nowa i innych podległych mu pol
skich stadnin.

Odwaga
Tymczasem w Kraśnicy pozosta

ły: Irenka, która nie przypadła 
do gustu Niemcom, oraz chowa
na w czystości Ilonka i zaprzęgi for
nalskie. Na czołowego przydzielono 
tam janowskiego Floksa 1924 (Bak- 
szysz - Kalina). Na Irence ukrad

kiem pobierała lekcje jazdy dora
stająca Ewa.

Nieco później zaczął się okres 
współpracy z polskim podziemiem. 
Kraśnica stała się miejscem prze
chowywania wielu ludzi. Mieszkało 
tam nieraz 30-40 osób, którym trze
ba było „załatwić” legalne doku
menty i pracę. Zatrudniano je 
głównie jako praktykantów. Współ
praca polegała też na dystrybucji 
medykamentów dla partyzanckich 
szpitalików.

Pani Ewa wspomina: „W listopa
dzie 1943 r. przyszedł do nas w no
cy pierwszy oddział partyzancki. 
Cały dom był poruszony widokiem 
„naszych chłopców”. Naszykowa- 
no jedzenie, czystą bieliznę, wodę 
do mycia i zbędne ubrania. Starali
śmy się stworzyć im namiastkę cie
pła domowego, a partyzanci w za
mian podnosili nasze morale wido
kiem polskiego munduru. 
Przed każdym odejściem stawali 
w przedpokoju półkolem i dowód
ca dawał rozkaz „do modlitwy”. 
Słuchając śpiewu i patrząc na twa
rze tych chłopców, ze łzami 
w oczach myśleliśmy, czy ich jesz
cze zobaczymy. Oni dziarsko stu
kali obcasami, salutowali i odcho
dzili w noc. Nie wszyscy później 
wracali....”

Kraśnicę odwiedzały oddziały 
„Doliny”, „Wichra”, „Bończy” i „Sta
rego”. Pani Anna działała pod pseu
donimem „Wartanjan”, a Ewa była 
najmłodszą łączniczką w okolicy. 
Panie pomagały, dostarczając żyw
ność, odzież i cerując mundury. Mi
łym akcentem były też robione 
przez Ewę biało-czerwone „propor
czyki”, zrobione z kartonika obszy
tego wstążką, włóczką, czy innym 
materiałem. Po wojnie obie zostały 
odznaczone przez Rząd w Londy
nie Krzyżem Armii Krajowej.

Właściciele Kraśnicy zdawali so
bie sprawę ze swej patriarchalnej 
roli w stosunku do okolicznej lud
ności. W kraśnickim dworku An
na urządzała komplety. Okazywane 
serdeczność i szacunek już niedłu

go zaowocowały. Nocą z 17 na 18 
stycznia 1945 r. rozwiązany został 
oddział porucznika „Doliny”. Dwaj 
bardzo zaprzyjaźnieni partyzanci, 
„Kłos” i „Żbik”, postanowili odwie
dzić panie Bąkowskie przed nadej
ściem frontu i - jak wierzyli - pol
skiej armii, z którą mogli by podą
żyć na Berlin. Zajechawszy do Kra
śnicy zasiedli przy gorącej herbacie 
w gabinecie. Radosny nastrój zmą
ciła grupa dziesięciu niemieckich 
żołnierzy. Gospodyni spokojnie 
wprowadziła ich do jadalni, propo
nując herbatę. Niemcy widocznie 
potrzebowali trochę czasu, by usta
lić trasę ewakuacji, gdyż naradzali 
się nad mapą. Zaalarmowani party
zanci siedzieli w gabinecie obok, nie 
myśląc o ucieczce. Wziąwszy pisto
let maszynowy, weszli do jadalni 
mówiąc: „Bitte, hânde hoch!” 
Niemcy zerwali się znad mapy, 
po czym zaskoczeni, podnieśli ręce. 
Jeńców zapakowano na furmankę, 
partyzanci dosiedli koni i oddziaiek 
ruszył. Nieszczęściem furmanka za
klinowała się w bramie. Kilku roz
wiązanych w tym celu Niemców wy
pychało ją pokrzykując w ojczystym 
języku. Nagle rozległy się strzały 
i rosyjskie: „Ruki w wierch”. „Doli- 
niacy”, nie chcąc być pojmanymi 
z „Germańcami”, zawrócili konie 
do kraśnickich czworaków. Tam 
przebrano ich w cywilne ubrania 
i przechowano.

Wygnani
Niestety, gehenna państwa Bą- 

kowskich dopiero miała się zacząć. 
Tej samej nocy hordy radzieckie 
przetoczyły się przez Kraśnicę, ra
bując co się dało. Zabrano cały in
wentarz żywy, w tym konie. Cudem 
ocalała jedynie chowana w czysto
ści krwi Panienka (Floks - Ilonka), 
zwyciężczyni powojennego Oaks. 
Rosjanie postawili panią Annę 
pod murem, grożąc rozstrzelaniem. 
Uratowała ją służba folwarczna, 
która częstując jedzeniem i bim
brem uprosiła oddalenie wyroku. 
Rodzina Bąkowskich dostała na
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kaz opuszczenia powiatu w ciągu 
14 dni. Uciekając z tobołkami, fur
ką gajowego, rozpoczęli okres po
niewierki.

Zatrzymując się najpierw u rodzi
ny w Piotrkowie, następnie w War
szawie, gdzie Ewa i Stefan ukoń
czyli szkoły, w poszukiwaniu uczel
ni dla Stefana dotarli do Gdańska, 
gdzie planowano odbudowę Poli
techniki. Stefan ciężko pracował 
przy odbudowie Politechniki, lecz 
przy naborze okazało się, że jeden 
z członków komisji doskonale wie
dział, kim on jest. Oświadczono 
Stefanowi, że „dla t a k i c h nie ma 
miejsca na uczelniach w Polsce Lu
dowej”. Udało mu się w końcu wy
jechać do Poznania, gdzie skończył 
studia na Wydziale Leśnym AR.

Tymczasem Anna miała kłopoty 
ze znalezieniem pracy - w każdym 
zakładzie żądano ankiet i życiory
sów. W końcu udało się jej zatrud
nić w sklepie mięsnym, skąd awan
sowała na urzędniczkę biurową.

Losy ludzi...
W 1948 r. panią Annę wraz z Ewą 

aresztowano pod zarzutem pomo
cy Armii Krajowej i przeciwdziała
niu Gwardii Ludowej i przewiezio
no do aresztu w Opocznie (jeden 
z konwojentów przed wojną kupo
wał słynne „szpaki kraśnickie”, 
więc nie wykazywał się nadgorliwo
ścią). Kraśnicka ludność, dowie
dziawszy się o losie pań, zasypywa
ła urzędników podaniami o dobro
wolne zeznania w ich obronie i pod
syłała taką ilość żywności, że wy- 
karmił się nią cały areszt.

Po kilku tygodniach panie prze
wieziono do więzienia w Piotrkowie. 
Ewę wypuszczono jako nieletnią, 
a pani Anna pozostała jeszcze kilka 
miesięcy, po czym zwolniono ją 
z braku dowodów. Została magazy- 
nierką w Akademii Medycznej. Ka
drowa zamęczała Annę, by określiła 
swój stan cywilny, grożąc jej utratą 
posady. Anna pod presją, nie będąc 
pewną losów męża, zwróciła się 
do Sądu o uznanie Jerzego za zmar

łego. Sąd wydał postanowienie, 
zgodnie z procedurą w takich przy
padkach, że małżonek zmari 9 maja 
1946 r. Anna dzięki temu pracę za
chowała, lecz decyzja sądu stała się 
w latach 90. przeszkodą w staraniu 
się Ewy o spadek po ojcu.

Anna pracowała w magazynie 
do początku lat 60., gdy ze wzglę
du na zły stan zdrowia, 

Bałałajka 1941 (Amurath Sahib - Iwonka III)

przeszła na emeryturę. Zmarła 
w 1983 r. nie dowiedziawszy się 
o losach męża.

... i ich koni
W nowej Polsce - Ludowej, rów

nież kraśnickim koniom nie było 
łatwo. Klacze chowane w czystości 
krwi zostały przekazane do two
rzonych stadnin koni angloarab- 
skich. Dominował wtedy kierunek 
hodowli koni roboczych, „utylitar
nych”. Kraśnickie arystokratki 
do wizerunku konia pociągowego 
nie pasowały. Przerzucane ze stad
niny do stadniny, nie odegrały żad
nej roli w hodowli, poza jedną - 
czystej krwi Bałałajką 1941 (Amu
rath Sahib - Iwonka III). Ta cen

na klacz trafiła w 1948 r. do PSK 
Albigowa, gdzie doskonale dopa
sowała się do przydzielonego jej 
Witraża, z którym dala zasłużone 
matki, jak Arfa 1947 i Bandola 
1948, oraz światowej sławy ogiera 
Bask 1956. Koń ten, po sprzedaży 
w 1963 r. do USA, został tam na
zwany „Objawieniem Ameryki”, 
zdobył m.in. tytuł Czempiona USA 

i pozostawił po sobie ponad 1000 
sztuk potomstwa. Dziś w Polsce 
trudno znaleźć konia arabskiego 
bez krwi Bałałajki, podobnie jak 
na świecie - kraju bez choć jedne
go araba z krwią Baska.

Anna, jako jedyna ze znanych mi 
właścicieli koni upaństwowionych 
po II wojnie, wystąpiła o ich zwrot. 
Wywalczyła odszkodowanie, które, 
po potrąceniu kosztów utrzymania 
zwierząt w okresie wojny i tuż po, 
było kwotą symboliczną, jednak ja
ko hodowca koni urodzonych 
do 1947 r. od kraśnickich klaczy, fi
guruje Anna Bąkowska.

Ewa ukończyła studia chemiczne 
na Politechnice Gdańskiej. Jej ma
rzeniem było rolnictwo, lecz ze 
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względu na pochodzenie miałaby 
problemy z dostaniem się na stu
dia. Miłość do koni pozostała, choć 
z uwagi na ból osobisty, nie szukała 
kontaktu z końmi. Dla pani Ewy 
konie to równocześnie ukochany 
ojciec i wszystko to, co los później 
jej odebrał.

„Zaplata”
Gdy w latach 90. zaistniała per

spektywa uchwalenia ustawy re
prywatyzacyjnej, Ewa rozpoczęła 
starania o spadek po ojcu. W ma
jątku po wojnie utworzono Spół
dzielnię Produkcyjną, a w dworku 
zamieszkiwali jej pracownicy. Pani 
Ewa zwróciła się do władz gminy 
w Opocznie i Agencji Własności 
Rolnej z informacją, że spadkobier

cy Kraśnicy będą się starać, 
po uchwaleniu ustawy, o zwrot czę
ści majątku, która nie została prze
kazana osobom prywatnym. Za
strzegła również, by pozostałego 
majątku osobom trzecim nie sprze
dawano.

Jednak Agencja, lekceważąc ów 
dokument, sprzedała dworek 
z resztówką w 2000 r. Dnia 5 maja 
2000 r. zdewastowany dworek spa
lono. Podobno dziś na jego miejscu 
stoi nowoczesny budynek miesz
kalny. Czy nowy gospodarz będzie 
umiał wlać weń tyle duszy i trady
cji, ile drzemało w starym, ziemiań
skim dworku?

Losy Kraśnicy są losem wielu po
dobnych majątków polskich i ich 
gospodarzy. Wyjątkową była nie- 

złomność jej właścicieli, a także 
wkład, jaki wnieśli w światową ho
dowlę koni arabskich, zupełnie 
do tego nie aspirując.

Każdy, kto weźmie do ręki rodo
wód polskiego araba, natknie się 
na nazwisko Bąkowscy. W 70. 
rocznicę powstania stadniny 
w Kraśnicy, należy przypomnieć 
jej historię, tak, jak warto brać 
przykład z mozolnej pracy właści
cieli, która przyniosła nieoczeki
wane efekty. •

Pragnę złożyć podziękowania pa
ni Ewie Bąkowskiej, za serdeczne 
przyjęcie i niezapomniane godziny 
rozmów o koniach i Kraśnicy oraz 
panu Romanowi Pankiewiczowi 
za udostępnienie zbiorów.

KRAŚNICA - THE UNEXPECTABLE SUCCESS
Kraśnica Stud, in Opoczno district in Central Po

land, owned by Bąkowski family, was established in 
1935, on the basis of 5 mares bought from the de
scendants of the Count Rostworowski. Two of those 
mares were purebred Arabians - Łysa 1915 and Ły
ska 1914, whereas the remaining three were kept in 
purity of blood. The greatest merits in Polish Ara
bian horse breeding laid the mare Łysa, descending 
from the family of Miecha DB, imp. 1845 to Jarczow- 
ce. She was the ancestor of the famous, six-genera- 
tions-long racing dynasty of Sabellina 1954 (through 
her daughter Safta 1929), as well as the damline of 
Bałałajka 1941, dam to Arfa 1947, Bandola 1948 and 
Bask 1956 (through another daughter, Iwonka 
III 1936).

Jerzy and Anna Bąkowski before the World War 
II achieved good breeding results, as well in pure
bred, as in part-bred horses. They used so precious 
stallions, as Ibn Mahomet 1925 (sire to Iwonka III) 
and Amurath Sahib 1932 (sire to Bałałajka). The Bą- 
kowskis used those stallions also to sire farmers' 
horses and succeeded to grade up a local population. 
After the outbreak of war in 1939, Jerzy Bąkowski se
rved in the Polish Army and fought in the eastern 
borderland of Poland. There he was taken prisoner of 
war by the Soviet army and was murdered together 
with thousands of Polish officers in Charków.

His wife, Anna, didn't know her husband fate. She 
run the land estate in Kraśnica, brought up the chil
dren Stefan and Ewa, and took an active part in Po
lish resistance. Both she and Ewa helped partisans 

from the Home Army (AK), being persecuted for 
that by communists after the war.

In 1941, on the order from German occupants, the 
mare Iwonka III, with the little filly Bałaląjka at side, 
was moved to the Stallions Depot at Bogusiawice to
gether with several mares kept in purity of blood. 
From there they were transported to the State Stud 
at Janów Podlaski. Iwonka III was subsequently taken 
by Germans to Hostau, from where in 1945 was captu
red as a war booty by the American Army and got to 
the US together with the famous stallion Witeż II.

After the establishment of Communist system in Po
land, all broodmares of noble breeds were nationalized. 
Bałałajka got in 1948 to Albigowa Stud. Mated for seve
ral times to Witraż 1938, got an extremely valuable pro
geny by him. There is hard to get any Arabian horse wi
thout Bałałajka blood, as well as there is no country wi
thout at least one Arabian horse with Bask blood.

Mrs. Anna Bakowska succeeded to overcome obstac
les put in her way by Communist authorities. She, as 
the only pre-war horse breeder, achieved an indemnity 
for her nationalized horses. Of course, it was a poor, mo
stly moral compensation, but the name of Mrs. Bąkow- 
ska is mentioned in all studbooks as a breeder of the 
progeny bom before 1947. She deserved at least such 
a modest satisfaction, the more that now, in the 70th 
anniversary of Kraśnica Stud, her descendant, Ewa, fa
iled to regain her property. Their names commemora
ted themselves, however, in pedigrees of Polish Arabian 
horses. To such meritorious breeders, Polish patriots 
and noble people, we owe at least a cordial recollection.
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HISTORIA

Ij¿is
Zenon Lipowicz
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P
oczątku stadniny do
patrywać się moż
na w 1916 r., kiedy to 15 
kwietnia w Hiawatha 
(Kansas) przyszedł na 
świat Eugene La Croix. Jego dziad

kowie - emigranci z Francji, byli wła
ścicielami dużego gospodarstwa rol
nego, w którym hodowane było by
dło oraz ponad 100 koni francuskich 
ras pociągowych do pracy na roli.

Gene, jak wielu jego kolegów, 
do szkoły jeździł konno. Naturalnie, 
w drodze powrotnej, chłopcy urzą
dzali wyścigi, a zwyciężała w nich za
wsze klacz pełnej krwi. Wtedy to ma
ły La Croix zainteresował się końmi 
gorącokrwistymi i zapragnął zostać 
hodowcą.

Dziecięca 
fascynacja

Podczas studiów, rozpoczętych 
na stanowym uniwersytecie w Kan
sas, Gene przebywał na praktyce 
w Los Angeles, niedaleko słynnej 
farmy W. K. Kelloga, na której zgro
madzone były najlepsze wówczas 
konie arabskie w USA. Tam zoba
czył je po raz pierwszy.

Na farmie, w imponującym cen
trum pokazowym, każdej niedzieli 
tłumy widzów oglądały konie. 
„Wszystkie niebywałej piękności” - 
wspominał dr La Croix - „konie 
arabskie dzięki swej wrażliwości 
i inteligencji dają hodowcy możli
wość uczestniczenia w światowym 
procesie tworzenia żywych dziel 
sztuki artystycznej”.

Założona na początku XX w. 
stadnina, stała się źródłem 

nowatorskich idei i inspiracją 
dla hodowców koni arabskich 

w USA. Jej działalność była 
podwaliną późniejszych 
sukcesów polskich koni 

za oceanem. A wszystko 
zaczęło się, gdy w stadninie 
Lasma Arabians stanął Bask..

Młodemu Gene’owi pomocną 
w uzupełnianiu wiedzy nabytej 
w drodze obserwacji była literatura 
fachowa, głównie dzieła: „Travellers 
Rest Catalog” gen. J. M. Dickenso- 
na, „The Horse of the Desert” W. B. 
Browna, „The authentic Arabian 
Horse” Lady Anne Wentworth, 
„English Thoroughbred Stock” 
i „Beduins of the Eufrates” Lady 
Anne Blunt. Były to nieocenione 
źródła informacji na temat pocho
dzenia koni arabskich, koni z pusty

ni i państw zachodnich, oraz Polski, 
Rosji i Egiptu, a także wczesnej hi
storii konia arabskiego w Ameryce.

Rodzinny zespół
W 1943 r. La Croix zakupił swoje 

pierwsze araby - ogierka Rabab 
i klacz Nadrah hodowli Kellog 
Ranch. Obydwa konie cechował do
skonały ruch, ale ich uroda wiele po
zostawiała do życzenia.

W 1947 r. dr La Croix ożenił się 
z urodziwą Mary Jane Wokal, która 
urodzona na farmie w Lidgerwood 
(North Dakota), wychowywała się 
w otoczeniu zwierząt i również ko
chała konie. Małżeństwo założyło 
stadninę koni arabskich - Lasma 
Arabians. Stała się ona bazą nowa
torskich idei, które wywołały po
wszechne zaskoczenie i zainspirowa
ły nowe trendy w hodowli koni arab
skich w USA. W 1948 r. urodził się 
pierwszy syn państwa La Croix - Gene 
Jr, rok później córka Kathy, a w 1955 
r. Raymond. Rodzice przekazali im 
najważniejsze dla nich samych war
tości - przywiązanie i miłość do koni. 
Mary Jane La Croix mówiła: „Koń 
arabski wzbogacał nas na sto róż
nych sposobów. Dzięki niemu pozna
liśmy wielu wspaniałych ludzi w kra
ju i zagranicą. Nasze dzieci podczas 
podróży zdobywały nowe doświad
czenia. Wspólnie przeżywaliśmy 
współzawodnictwo na ringach, pra
cowaliśmy, cieszyliśmy się, śmialiśmy 
i płakaliśmy. Ten styl życia stworzył 
z nas niezwykle silny i solidny zespół 
rodzinny. Z przyjemnością mogę po
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wiedzieć, że przez lata służyliśmy 
wspaniałemu, szlachetnemu zwie
rzęciu, jakim jest koń arabski”.

Arizona dream
W 1957 r. państwo La Croix prze

nieśli swoją mała stadninę ze stanu 
Waszyngton do Arizony, która była 
i jest nadal, najbardziej atrakcyjnym 
dla turystów stanem w USA. Mając 
powierzchnię niewiele mniejszą 
od terytorium Polski Arizona jest 
stanem, w którym najbardziej pie
czołowicie pielęgnowane są wester
nowe tradycje „Dzikiego Zachodu”. 
Dużą jej część zajmują rezerwaty In
dian. Atrakcjami stanu są m.in. 
Grand Canyon (jeden z siedmiu cu
dów świata), Petrified Forest (Ska
mieniały Las), Painted Desert (Ma
lowana Pustynia), Hoover Dam (Ta
ma Hoovera). Z drugiej strony stoli
ca stanu - Phoenix, to nowoczesne, 
najszybciej rozwijające się miasto 
w Stanach Zjednoczonych, okolone 
siecią mniejszych aglomeracji.

W jednym z tych wybudowanych 
na pustyni miast - wiecznie zielo
nym Scottsdale odbywają się słynne 
pokazy koni - rodeo, w którym 
udział biorą najlepsi zawodnicy, po
kazy wszystkich ras koni hodowa
nych w USA w charakterystycznych 
dla nich konkurencjach i „Ali Ara
bian Scottsdale Show”. W pokazie 
tym, odbywającym się w okresie zi
mowym, zawsze w tym samym ter
minie, biorą udział najlepsze konie, 
przygotowywane przez czołowych 
trenerów. Araby prezentowane są tu 
w ręku oraz w klasach użytkowych 
pod siodłem i w zaprzęgu. Pokazy 
cieszą się najliczniejszą obsadą 
i obok czempionatów narodowych 
USA uważane są za najważniejszą 
i najbardziej prestiżową imprezę, 
w jakiej startują konie rasy arabskiej.

Do momentu wprowadzenia 
przez Kongres USA niekorzystnych 
dla hodowców zmian podatkowych, 
na terenie Scottsdale istniały stad
niny hodujące najlepsze konie 
w Stanach. Wśród nich było kilka 
ośrodków zajmujących się wylącz-

Nowożeńcy
New weds

nie hodowlą koni pochodzenia pol
skiego i importowanych z Polski.

Jedną z takich stadnin była La- 
sma, która w krótkim czasie wysu
nęła się na czołowe miejsce i zaczęła 
dyktować innym swoje programy 
hodowlane, sposób prezentacji koni 
i nowatorskie, atrakcyjne dla widza, 
metody sprzedaży koni.

Pierwsze 
„Pure Polish”

W początkowym okresie działal
ności Lasmy, najbardziej popularne 
były konie pochodzące od importo
wanych z Anglii synów polskiego 
Skowronka. Były to konie w typie 
saklawi, urodziwe ale o niezbyt efek
tywnym ruchu. Charakteryzowały je 

piękne, suche głowy, o dużym, czar
nym, ładnie osadzonym oku, ruchli
wych, szerokich nozdrzach i łabę
dzich, wysoko osadzonych szyjach. 
Konie te miały kłęby niskie i krótkie, 
stromo ustawione łopatki, z tenden
cją do sztorcowatości pęciny, dające 
mało elastyczny, nieprzyjemny dla 
jeźdźca ruch. Częste u tych koni by
ły miękkie grzbiety, słabo połączone 
z długą częścią lędźwiową, ale z ho
ryzontalnym, dobrym zadem i wyso
ko osadzonym, podkreślającym uro
dę, ogonem.

Wiele z tych niepożądanych cech 
poprawił wspaniały, polski ogier Wi- 
teź II, wywieziony z Polski po zakoń
czeniu działań wojennych przez ar
mię generała Pattona.
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Tylko z Polski!
Marzeniem dr. La Croix byio uzy

skanie konia urodziwego, z efek
townym i wydajnym ruchem. 
Pierwszym polskim koniem, jakie
go zobaczy! Eugene by! czempion 
ogierów, pokazywany w ręku 
w Scottsdale w 1960 r. - Muzułma
nin. Ten wyjątkowo urodziwy, pra
widłowy, o atletycznej budowie 
koń, prezentował się inaczej aniżeli 
najlepsze ogiery amerykańskie. Wy
glądał jak konie malowane przez 
artystów XIX w. - Adolfa Schreyera, 
Ferdynanda Vicctora, De LaCroix 
i Juliusza Kossaka.

Wiedzę o polskich koniach dr La 
Croix pogłębił studiując publikacje 
światowej sławy autorytetów: Patiy- 
cji Lindsay z Anglii i Gladys Brown 
Edwards z USA. Doszedł do wnio
sku, że konie, z których mógłby wy
hodować wymarzony ideał moż
na znaleźć tylko w Polsce. Hodowane 
od pokoleń na dużych przestrzeniach 
i selekcjonowane nie tylko na urodę, 
ale także pod kątem dzielności na to
rach wyścigowych, polskie konie wy
różniały się dużą wytrzymałością 
i szybkością oraz efektownym ru
chem. Używane do uszlachetniania 
koni kawaleryjskich podczas często 
toczonych wojen, były bardzo odpor
ne na trudne warunki atmosferyczne

Gene Jr. w klasie kostiumowej
Gene Jr. in costume dass

Bask

oraz doskonale wykorzystywały pa
szę, dzięki czemu były bardzo ekono
miczne i łatwe w utrzymaniu.

Średniego wzrostu, jak na stan
dard arabski, miały one dłuższe 
i wyższe kłęby, krótkie i mocne 
grzbiety, silnie wiążące krótką czę
ścią lędźwiową przednią część kło
dy z długim, lekko spadzistym za
dem. Miały dobre skątowanie dłu
giej, skośnej łopatki, ułożonej 
na głębokiej klatce piersiowej. Po
łączenie łopatki z kością ramienio
wą umożliwiało ułożenie kończyny 
prawie w linii prostej i długi, swo
bodny wykrok, pożądany szczegól
nie w klasie Park Horse.

Od pierwszego 
wejrzenia

W1962 r. dr La Croix udał się po raz 
pierwszy do Polski. Wizyta ta wywar
ła na nim wielkie wrażenie. Zabytko
we budynki stąjenne, ogromne, zielo

ne pastwiska z galopującymi po nich 
swobodnie końmi, stanowiły wspa
niały, niezapomniany widok.

Po obejrzeniu ogierów czołowych 
dr La Croix powiedział, że „nigdy nie 
widział tak pięknych stworzeń, peł
nych życia i energii, jednolitych w ty
pie, doskonałej jakości i kondycji”.

Najpierw pokazano mu więc 
Aquinora, Chazara, Czorta, Fer- 
rum, Mir Saida, Negatiwa i Pietu- 
szoka. Potem wprowadzono Baska, 
który dwa miesiące wcześniej wró
cił z toru wyścigowego. Pełen wigo
ru, poruszając się prawie nie doty
kał ziemi. Dr La Croix opowiadając 
o tej chwili powiedział: „Miałem 
wrażenie, że spadła na mnie to
na cegieł, że zostałem porażony 
ogniem błyskawicy. To był najbar
dziej podniecający, związany z ko
niem, moment w moim życiu. Wie
działem, że znalazłem to, czego 
szukałem”.
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Zainteresowanie doktora Baskiem 
wzrosło po obejrzeniu jego rodzonych 
sióstr: wspanialej klaczy Bandoli, 
zwanej „Królową Janowa” i pięknej 
gniadej Arfy. Podczas pobytu w Jano
wie E. La Croix zachwyci! się nie tylko 
końmi, ale również polską kuchnią 
i atmosferą, w jakiej potrawy były ser
wowane. Pisał pamiętniki, a w czę
stych rozmowach pytał o prawidłową 
pisownię i wymowę nazw dań kulinar
nych, przedmiotów i zjawisk.

Potem Eugene La Croix udał się 
do Michałowa. Tam również za
chwyci! się obiektem i ogierami - 
Naborem i Cometem oraz ich prze
pięknymi córkami.

„Inny koń”
Rezultatem wizyty w polskich 

stadninach byl zakup Baska i Baj- 

rama oraz klaczy Gwozdawa 
i Gwadiana.

Towarzyszący E. La Croix amery
kański hodowca dr Kale kupił uro
dziwą Eskadrę i Domabę, które póź
niej zrobiły furorę w USA i Kanadzie.

Opierając się na opinii doktora, 
Anne Mc Cormick (hodowczyni 
z Arizony) zakupiła telefonicznie 
(!) ogiera Nabór, płacąc za niego 
16 tys. dolarów. Po jej śmierci 
w 1989 r., Nabór został sprzedany 
na aukcji za rekordową wówczas 
cenę 150 tys. dolarów znanym ho
dowcom amerykańskim - Tomo
wi Chauncey i Wyne’owi Newto
nowi.

Zakupione w Janowie konie, 
po długiej i męczącej podróży stat
kiem, w połowie marca 1963 r. do
tarły do nowego domu. Podróżowa- 

ly podczas najsroższej zimy stule
cia. Ogromne fale na Oceanie 
Atlantyckim i strajki dokerów 
w Nowym Jorku opóźniły przybycie 
koni do Ameryki. Bask stracił 
na wadze 50 kg i tylko dzięki tro
skliwej opiece dyrektora stadniny 
w Michałowie - Ignacego Jaworow
skiego, który zajmował się końmi 
podczas transportu, konie stanęły 
na amerykańskiej ziemi. Były w złej 
kondycji, ale nie straciły werwy 
i energii właściwej polskim arabom 
i z miejsca wzbudziły zainteresowa
nie i podziw. Doceniono zwłaszcza 
zalety Baska - jego budowę, urodę 
i wyjątkowe uzdolnienia ruchowe. 
Hodowcy amerykańscy orzekli, że 
jest to „inny koń”. Wkrótce utwo
rzyła się długa kolejka klaczy zgło
szonych do stanówki... •

LASMA ARABIANS (part one)
The future owner of Lasma Arabians, Dr. Eugene 

LaCroix, was bom in Hiawatha, Kansas, on Apr. 15th 
1916. He was raised in a farm, where kept and used we
re about 100 horses and mules. That's why Gene, as 
a boy, rode to school on horseback and after lessons 
together with his schoolmates arranged races, won 
usually by a hot-blooded mare. That awoke his inte
rest to blood horses, what later made him to take up 
Arabian horses breeding.

His first Arabian horse he saw in Kellog Ranch, 
when he served his apprenticeship as a student in Los 
Angeles. They maintained impressive show center, 
what influenced him so greatly, that he decided to go 
this way.

In 1943 Dr. LaCroix bought his first Arabian horses 
- the colt Rabab and filly Nadrah, both good movers, 
but lacking type and refinement. After marriage he 
decided to move to Arizona, where in Scottsdale - the 
„capital” of Arabian shows - Dr. and Mrs. LaCroix fo
unded their famous Lasma Arabian. In quite a short 
time it became a stud, which set the tone and provi
ded an example to others, especially in the field of hor
se showing and horse marketing.

In the beginning of Lasma activities, the American 
Arabian horse market was predominated by far de
scendants of imported from England sons of the Po
lish-bred stallion Skowronek. They were good-looking 
ones, mostly in Saklavi type, but poor movers, often 

with faulty conformation. As an improver for them ac
ted another Polish stallion, Witeż II, brought from 
Germany as the prey of General Patton’s Army.

As Dr. LaCroix dreamed about a horse both beauti
ful and well moving - it turned his interests towards 
Polish Arabians. Moreover, when he saw the Scottsda
le Show Champion Stallion, freshly imported from Po
land Muzułmanin 1957 - he

became fully convinced. The Polish Arabian horse, 
that was it! They were typey, correct and athletic, 
especially suitable for the Park Horse competition.

At first, Dr. LaCroix tried to broaden his knowledge 
about Polish Arabians, reading publications by Patri
cia Lindsay and Gladys Brown Edwards. Later on, he 
decided to visit Poland and 1962 he for the first time in 
his life saw Janów Podlaski and Michałów. He was 
stunned by the view, but especially impressed he was 
with the stallion Bask and his full sisters - Bandola 
and Arfa. The result of that visit was the purchase of 
the stallions Bask and Bajram, as well as the mares 
Gwozdawa and Gwadiana. Apart from that, he enco
uraged Dr. Kale to buy the mares Eskadra and Doma- 
ba and advised Mrs. Anne McCormick to buy Nabor.

After a long and exhausting cruise across the ocean, 
Bask and other Polish Arabians created a real sensa
tion in the US. They proved quite different than Ame
rican horses, especially Bask, to whom formed was 
a long queue of mares to be bred by him.
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WSPOMNIENIA

Fawor o
Urszula Bialobok

N
apisałam zimą 
2004 r., że „Fawor 
czuje się świetnie 
i będzie z nami 
do końca”. Pisząc 
te siowa nie spodziewałam się, że 

ten „koniec” nadejdzie tak szyb
ko. 14 lutego 2005 r. Fawor pokrył 
klacz Gloria Bis, urodzoną w Mi
chałowie jako jedno z dwóch 
szczęśliwie odchowanych bliźniąt 
(Gloria Bis wraz z siostrą - Glorią 
Zen należą w tej chwili do rodziny 
państwa Konstantych). Po sta
nówce, odchodząc do stajni, Fa
wor przewrócił się i za chwilę już 
nie żył. Dla jego ogromnego, sta
rego serca był to wysiłek po
nad miarę. Masztalerze pocieszali 
mnie, że to piękna śmierć - może 
i tak, ale niestety nie ma już Fa- 
wora i jest nam z tego powodu 
bardzo smutno. To pierwszy taki 
przypadek w mojej pracy hodow
lanej trwającej już 26 lat. Byłam

Czempionat Świata Paryż 1983 r.

1983 World Championships - Paris 

Minął prawie rok od dnia, 
w którym odszedł 

Fawor - czempion świata, 
jeden z najbardziej 
zasłużonych synów 

legendarnego Probata.
Oto jak wspomina Fawora 

osoba, która znała go 
od chwili narodzin 

aż do ostatnich dni.

Fawor i autorka

Fawor with the author

przy tym i poza reanimacją - ma
sażem serca, nie mogliśmy nic 
zrobić. W tym smutku jest jed
na wielka radość - klacz Gloria 
Bis jest źrebna.

Koń bez wad
Fawor urodził się 24 marca 

1981 r. jako potomek ciemnognia- 
dej klaczy Fatma (Anarchista - 
Forta) i gniadego ogiera Probat 

(Pohaniec - Borexia) hodowli 
Blommeród Arabstuteri w Szwe
cji. Byl pięćdziesiątym źrebięciem 
urodzonym w tym roczniku. Ważył 
48 kg, mierzył 100-89-11,0 cm.

Jego matka, Fatma, pochodziła 
z bardzo dzielnej wyścigowo (bie
gała 2 sezony, 14 razy: 6x1, w tym 
Oaks, 7x11,1x111), ale średnio uro
dziwej rodziny żeńskiej klaczy 
Ukrainka. To były pierwsze „Pro- 
baty”, które przyszły na świat 
w Michałowie. Dyrektor Ignacy 
Jaworowski i ja bardzo lubiliśmy 
ogierka Enrilo (kasztanowaty, 
od Emisja), półbrata Emigracji, 
urodzonego 1 stycznia jako nu
mer jeden w tym roczniku. Krew 
Enrilo, sprzedanego do USA Eu- 
gene’owi La Croix w 1986 r., płynie 
teraz w żyłach dwóch rodzonych 
sióstr, pięknych córek Mono- 
gramma i Zguby (po Enrilo): 
czempionki USA - Zagrobli i kla
czy Zmowa.

Jerzy (Bialobok - przyp. red.), 
od początku polubił Fawora i fa
woryzował go jak mógł. W 1983 r. 
na I Wiosennym Pokazie Koni 
Arabskich Czystej Krwi w PSO 
Łąck, Fawor został czempionem 
Polski ogierów młodszych (Enrilo 
był drugi w klasie). W tym samym 
roku, w pięknym stylu zdobył ty
tuł czempiona świata ogierów 
młodszych w Paryżu na Salonie 
Konia. Duża była w tym zasługa 
Tadeusza Wojtala, który pięknie 
go zaprezentował. O Faworze na
pisano wtedy, że jest to koń bez 
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wad. W 1990 r. do kolekcji doszedł 
jeszcze tytuł czempiona Polski.

Popularność
Fawor kryl w państwowych 

stadninach: Janowie Podlaskim, 
Białce, Kurozwękach i w macie
rzystym Michałowie oraz w ho
dowli prywatnej, w stadninie Ta- 
rus Arabians oraz hodowlach: 
Andrzeja Mroczka, Krzysztofa 
Pobrotyna, Michała Bogajewicza 
i Jerzego Szota. Przez trzy lata 
przebywał w dzierżawie w USA - 
w stadninie Jamesa Browna Jr. 
(Paramont Arabians) i rok - w Si
lverdale Arabians Wendy Carr 
w Wielkiej Brytanii.

W macierzystej stadninie uży
wany był oszczędnie, ponieważ 
typem nie pasował do michaiow- 
skich klaczy. Mimo to dał śliczną 
karą Wiperę, młodzieżową wice- 
czempionkę Polski w 1994 r. oraz 
skarogniadą Fortissimę, młodzie
żową czempionkę Polski z 1994 r. 
Fortissima znajduje się aktualnie 
w stadninie, ze skarogniadą, rocz
ną i jak na razie swą jedyną córką
- Foggią (po Gazal Al Shaqab). 
Fawora w Michałowie reprezen
tuje też młoda klacz Wróżka, cór
ka Gangesa i Wipery (po Fawor).

Powrót po latach
Po wielu latach krew Fawora 

trafiła do Michałowa poprzez ogie
ra Esculap (siwy, ur. 1999 r., Primo
- Esparceta po Fawor) hodowli 
stadniny w Janowie Podlaskim.

W USA z właścicielem Paramont Arabians - Jamesem Brownem Jr.
Fawor in hand of Mr. James Brown Jr. in US

W roczniku 2005 urodziło się 5 nie
złych źrebiąt po tym ogierze - trzy 
siwe klaczki: Wetlina (od Worskla), 
Gardeja (od Gotlandia), Esika 
(od Emantka) oraz dwa siwe 
ogierki: Prut (od Prudencja) 
i Escar (od Esina).

Ogółem w Polsce urodziło się 
po Faworze około 130 źrebiąt, 
w tym najsłynniejsze: Albigowa, 
Borek, Pilot, Dekor - derbista, Pi- 
lar, Wipera.

Fawor był koniem łagodnym, ale 
o pełnym temperamentu charak
terze. Lubił towarzystwo człowie

ka. Był mądrym i miłym w obsłu
dze zwierzęciem. Cichutko rżał 
gdy widział zbliżającą się rękę 
z jabłkiem lub cukrem.

To samo opowiadali o nim dzier
żawcy. Wszędzie pozostaną 
po nim miłe wspomnienia. Świad
czyły o tym liczne telefony, które 
rozdzwoniły się po jego odejściu.

Został pochowany na terenie 
stadniny, a na pamiątkowym 
12-tonowym, granitowym głazie, 
przybyła kolejna tabliczka, która 
będzie przypominała nam tego 
wyjątkowego konia. •

FAWOR
In 20041 wrote, that Fawor was going well and hoped 

he would stay with us to the very end. Nobody expected 
that „end” so early. On Feb. 14th (the Valentine's Day!) 
Fawor covered the mare Gloria Bis and afterwards fell 
dead. Thanks God, at least the mare proved in foal.

Fawor was the son of Probat (leased from Sweden) 
and the Polish Oaks winner Fatma. He was bom as 
a 50-th foal in his age group. In 1983 he gained the titles 
of Polish and World Junior Champion Stallion, whereas 
in 1990 he added to the collection the title of Senior Na
tional Champion Stallion of Poland.

1981-2005
He was used for breeding in all four Polish National 

Studs - Janów, Białka, Kurozwęki and Michałów - as 
well as at many private-owned studs. In Poland he si
red together 130 foals, among whom were show winners 
- Fortissima, Wipera, Albigowa, Pilot - and stakes win
ners - as Dekor and Borek.

Fawor was a very sweet-tempered horse, cherished 
by our grooms as well as by his leasers. He was buried 
under the memorial, granite stone, on which appeared 
one more plaque, commemorating such an exceptional 
horse.
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HODOWLA

Z
godnie z informacjami
Redakcji PASB, w la
tach 2002 i 2003 ze
zwolenie na krycie 
otrzymywało około 

130-140 ogierów czystej krwi arab
skiej. Reprezentowały one różnąja- 
kość pod względem urody, użytko
wości i pochodzenia. Na jednym 
biegunie znalazły się reproduktory 
czołowe, zdobywcy wielu 
czempionatów krajowych 
i międzynarodowych, po któ
rych można się spodziewać, 
że spłodzą równie wybitne 
potomstwo. Jednak podsta
wa tej „góry lodowej” to ogie
ry przeciętne, bez szczegól
nych osiągnięć w żadnej dzie
dzinie, użytkowane przez 
drobnych hodowców we wła
snych małych stadkach, cza
sem udostępniane do stanówki 
tym, których nie stać na korzysta
nie z usług renomowanych roz
płodników. Bywa również, że wła
ściciele użytkująje głównie pod sio
dłem, a sporadycznie do krycia kla
czy półkrwi lub kuców czy koni ma
łych. Celowość utrzymywania ta
kich ogierów bywa niekiedy kwe
stionowana, jednak uważamy, że 
w warunkach gospodarki wolno
rynkowej każdy hodowca powinien 
mieć wolny wybór, aby na miarę 
swoich możliwości i aspiracji korzy
stać z takiego reproduktora, na ja
kiego sobie może pozwolić. Wydaje 

Cazal Al Shaqab, Metropolis NA, 
Ekstern i Emigrant 

to najpopularniejsze 
reproduktory ostatnich 

sezonów.
Hodowcy, zachęceni opinią 
o wysokiej wartości tych 

ogierów, chętnie nimi kryli. 
Czy mieli rację?

El Azern (po Gazal Al Shaqab) 
w efektownym ruchu

El Azern - the great mover

się, że w ostatnich latach polscy 
hodowcy sami potrafią realnie oce
nić, czy potomstwo użytkowanych 
przez nich ogierów ma szansę 
w konkurencji z elitą krajową. Naj
lepszy dowód, że do czterech poka
zów afiliowanych przez Europejską 
Organizację Konia Arabskiego, 
w których mogła uczestniczyć mło
dzież urodzona w rocznikach 2003 
i 2004, zgłoszono przychówek zale
dwie po 32 ojcach (tab. 1). Przy
puszczalnie zatem ci, którzy decy

dują się używać ogierów „trzeciego 
sortu” nie mają także ambicji poka
zowych albo warunków do trenin
gu swych koni. Może ta sytuacja 
zmieniłaby się, gdyby do katalogu 
pokazów dołączono klasę amato
rów, na wzór analogicznych, funk
cjonujących np. w Anglii i USA.

Najpopularniej si
Łącznie w Bialce, Bełży

cach, Falborku i Janowie 
Podlaskim odnotowano 249 
startów rocznych i dwulet
nich ogierków i klaczek, 
w tym niektóre „zaliczały” 
wszystkie pokazy, a inne tyl
ko jeden lub dwa. Spośród 
nich po 13 ogierach odnoto
wano przynajmniej po 5 star
tów na sztukę, więc stawki 
ich potomstwa są statystycz

nie porównywalne (tab. 1). Jednak 
145 ocen punktowych (58,47% cało
ści) należało do przychówku tylko 
po czterech ogierach. Były to: Ga
zal Al Shaąab, Ekstern, Emigrant 
i Metropolis NA, czyli dwa ogiery 
polskiej hodowli i dwa dzierżawione 
z zagranicy, jednak z przewagą pol
skiej krwi w rodowodach. Pochodzi
ły po nich najliczniejsze stawki mło
dzieży demonstrowanej na poka
zach w 2005, gdyż hodowcy, zachę
ceni opinią o wysokiej wartości tych 
ogierów, chętnie nimi kiyli. Badania 
naszego zespołu wykazały, czy mie
li rację.
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Potomstwo ogiera Gazal Al 
Shaąab, ur. 1995 (Anaza El Farid - 
Kajora po Kaborr), dzierżawione
go z Al Shaąab Stud w Katarze, 
w 2005 r. wystartowało w katego
riach młodzieżowych 80 razy. 
Udział w pokazach wzięło łącznie 
47 szt., w tym 12 ogierków rocz
nych, 11 ogierków dwuletnich, 13 
klaczek rocznych i 11 klaczek 
dwuletnich. Z łącznej ich liczby 16 
szt. (34,04%) wyhodowano w Ja
nowie Podlaskim, 17 (36,17%) - 
w Michałowie, 8 (17,02%) - w Biai- 
ce, a 6 (12,77%) - w stadninach 
prywatnych, u tych właścicieli, 

których było stać na jego użycie 
(Krzysztof Goździalski, Leszek 
Jarmuż, Małgorzata Pietrzak 
i Czesław Witko).

Fenomen Gazala
Gazal Al Shaąab został równie, 

a nawet bardziej, szeroko użyty niż 
w swoim czasie Probat i Mono
gramm, gdyż z inseminacji nim ko
rzystały wszystkie stadniny Agencji 
Nieruchomości Rolnych i 4 hodow
ców prywatnych. Mówi się już na
wet o „fenomenie Gazala”, tym bar
dziej, że oprócz niepobitej Pianissi- 
my dał więcej takich „wystrzałów” - 

jego potomstwo zajmowało czoło
we miejsca we wszystkich klasach. 
Maksymalna łączna punktacja - 
96,33 pkt. - należy do jego córki, fili
granowej klaczki Pinga. Zauważmy 
jednak, że w pokazach wystartowa
ło tylko 37,60% spośród 125 sztuk 
jego przychówku, a zatem było 
z czego wybrać. Wśród pochodzą
cych po nim uczestników pokazów 
młodzieżowych w 2005 r. też wystą
pił dość znaczny rozrzut, gdyż 
przy średniej punktacji łącznej 
90,16 pkt. na sztukę, ocena mini
malna wyniosła 83,67 pkt., a odchy
lenie standardowe - 2,34. Młodzież

The highest scored horse at Arabian horse shows in Poland - Pinga (by Gazal Al Shaqab)
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Kolejna utytułowana córka Gazala Al Shaqab, młodzieżowa wiceczempionka Europy - Emandoria 
Another famous daughter of Gazal Al Shaqab - Emandoria - European Res. Junior Champion Filly

Białecka Ekina to jedna z najpiękniejszych młodych klaczy po ogierze Ekstern 
Białka-bred Ekina is one of the most beautiful young Ekstern daughters

3 WfA
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Tab. 1. Ranking reproduktorów, po których uzyskano przynajmniej
5 ocen punktowych ich potomstwa w klasach młodzieżowych pokazów 
w Biaice, Bełżycach, Falborku i Janowie Podlaskim 2005.

Lp. Nazwa ogiera
Liczba startów 
przychówku

Min. Max. Średnio Odch.
Std

1. Gazal Al Shaqab 80 83,67 96,33 90,16 2,34
2. Ekstern 24 85,33 92,33 89,04 2,32
3. Metropolis NA 20 81,33 92,33 88,38 3,04
4. Emigrant 20 82,33 90,67 85,92 2,11
5. Ecaho 13 83,33 89,67 87,13 2,33
6. Padron Psyche 8 86,33 90,33 88,00 1,21
7. Pesal 8 84,00 92,00 87,58 2,81
8. Werbum 8 83,67 90,67 87,25 2,31
9. Major 7 82,00 89,00 86,38 2,19
10. Grafik 6 83,00 91,67 87,78 3,58
ll.Piaff 6 83,33 93,33 88,28 4,30
12. Ararat 5 82,67 91,33 86,87 4,34
13. Eldon 5 84,00 86,67 85,07 1,09

Equifor
Młodzieżowy wiceczempion Polski 2005 
2005 Polish National Res. Junior Champion 
Stallion

fo
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po Gazalu na ogół cechuje się dużą 
suchością, horyzontalnymi liniami 
górnymi i efektownym ruchem, ale 
już głowy w niektórych połącze
niach występowały zbyt długie 
i o prostych profilach. Generalnie 
można było zauważyć, że Gazal naj
lepiej łączył się z linią „P”, czego do
wodem są nie tylko fenomenalne 
Pianissima 2003 i Pinga 2004, lecz 
także białeckie klaczki: Perolia ur. 
2004 (od Pereira) i Perfirka ur. 2004 
(od Perforacja). Na uwagę zasługu
je zwłaszcza Perolia, efektownie 
umaszczona zwyciężczyni swojej 
klasy w Biaice, o wysoko postawio
nej szyi, króciutkiej, szczupaczej 
głowie z dużym okiem i ruchem 
z fazą zawieszenia. Jednak szcze
gólnie dynamiczny ruch i linie gór
ne zbliżone do linii prostej zaobser
wowano także u potomstwa innych 
klaczy, szczególnie u janowskiego, 
rocznego ogierka El Azem - siwieją
cego z wyjściowej maści ciemno- 
gniadej, syna pięknej, kar ej klaczy 
El Fatha, a także u michalowskiej 
roczniaczki El Medina - gniadej 
córki klaczy El Dorada, czempionki 
Pucharu Narodów i młodzieżowej 
czempionki Europy. Siwa, micha- 
łowska Emandoria (od Emanda), 

wiceczempionka klaczy młodszych 
pokazów w Biaice i Janowie, 
w chwili, gdy piszemy te słowa, zo
stała młodzieżową wiceczempion- 
ką Europy w Weronie. Ogółem po
tomstwo Gazala osiągnęło najwyż
szą średnią łączną punktację ze 
wszystkich ojców ocenianej mło
dzieży, a przewaga tego potomstwa 
nad stawkami przychówku po 22 
innych reproduktorach była istot
na lub wysokoistotna.

Ekstern 
nadal w czołówce
Drugie miejsce - zarówno co 

do liczebności ocenianego potom
stwa (24 starty, 9,68% wszystkich 
ocen punktowych, 13 sztuk), jak 
i wysokości średniej łącznej punk
tacji na sztukę przychówku - zajął 
niepobity czempion wszystkich 
pokazów, w których brał udział - 
Ekstern ur. 1994 (Monogramm - 
Ernestyna po Piechur), hodowli 
SK Michałów. W klasach młodzie
żowych pokazów 2005 r. wzięło 
udział 13 rocznych i dwuletnich 
ogierków i klaczek po Eksternie, 
w tym dwa roczne ogierki i trzy 
roczne klaczki hodowli SK Białka, 
jeden dwuletni ogierek z Michało

wa i sześć dwuletnich klaczek, 
wszystkie hodowli prywatnej. Po
tomstwo tego ogiera zwykle ce
chuje się pięknymi głowami, 
a szczyt finezji pod tym względem 
wykazała biaiecka roczniaczka 
Ekina (od Eklera). Wyjątkowo dłu
gą szyję (a szyja często stanowi 
słabą stronę potomstwa Ekster
na) i efektowny wykrok z łopatki 
zaprezentowała siwa, dwuletnia 
Epima (od Epimeria), hodowli 
Leszka Jarmuża, która powtórzyła 
sukces swojej matki - młodzieżo
wej czempionki Białki w klasyfika
cji koni własności prywatnej. Dwu
letnia, siwa Piawea (od Powiew
na), już w drugim pokoleniu wy
wodząca się z hodowli Lecha 
Blaszczyka, osiągnęła najlepsze, 
wśród młodzieży hodowli prywat
nej, miejsce w XXVII Narodowym 
Pokazie Koni Arabskich w Jano
wie Podlaskim - była trzecia 
w swojej klasie, zaraz za janowski
mi „gazalkami” - Etnologią i Belgi- 
cą. Średnia punktacja na sztukę 
potomstwa Eksterna wyniosła 
89,04 pkt, przy wartości minimal
nej 84,00, a maksymalnej - 92,33. 
Odchylenie standardowe, niewiele 
mniejsze niż w stawce potomstwa
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Najlepsza młoda klacz hodowli 
prywatnej w czempionacie Polski 

2005 - Piawea po Ekstern
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Piawea (by Eksteml was the best 
private bred filly at Polish 

Nationals 2005

Gazala, wyniosło 2,32. Statystycz
nie istotną bądź wysokoistotną 
przewagę przychówek Ekster
na odniósł nad potomstwem trzy
nastu innych ogierów.

Nierówny 
Metropolis

Ogier Metropolis NA ur. 1996 
(Concensus - NDL Martinique), 
dzierżawiony z Nichols Arabians 
wnuk Monogramma, od początku 
budził wielkie nadzieje z uwagi 
na genetycznie zakodowane pre
dyspozycje pokazowe, a zwłaszcza 
efektowny ruch i bardzo typową 
głowę i szyję. Sam jednak ma dość 
miękki grzbiet i - jak się okazało - 
cechę tę przekazał na potomstwo. 
Część jego przychówku odziedzi
czyła też oczy osadzone zbyt blisko 
i wysoko w stosunku do kości noso
wej, dlatego stawkę jego potom
stwa uczestniczącego w pokazach 
cechował duży rozrzut ocen. Wyra- 

żai się on odchyleniem standardo
wym 3,04, przy najwyższej punkta
cji łącznej 92,33 pkt, a najniższej 
81,33. Jednak pod względem śred
niej punktacji znalazł się na trze
cim miejscu w grupie ojców najlicz
niej reprezentowanego przychów
ku, podobnie jak pod względem 
liczby ocenianych startów, z tym, 
że w tym rankingu trzecie miejsce 
dzieli z ogierem Emigrant. Najlep
szą w gronie prezentowanych 
w 2005 r. roczniaków i dwulatków 
po Metropolis, okazała się janow
ska, siwa dwuletnia Cefeida 
(od Celna), zdobywczyni maksy
malnej punktacji spośród progeni- 
tury swego ojca, o idealnie hory
zontalnej linii górnej i fantastycz
nym ruchu z wyraźną fazą zawie
szenia. Niewiele ustępowała jej wi- 
ceczempionka klaczy młodszych 
własności prywatnej pokazu 
w Biaice - roczna Samsara 
(od Sieć), hodowli i własności Nor- 
dental Arabians. Klacz ta otrzyma
ła równo 92 punkty. Potomstwo 
ogiera Metropolis uzyskało w bada
nym okresie istotną bądź wysoko
istotną przewagę nad przychów
kiem 12 innych ogierów.

Wartościowy 
Emigrant

Emigrant ur. 1991 (Ararat - Emi
grantka), hodowli SK Michałów, 
czempion Polski i Europy, został 
wskazany w badaniach naszego ze
społu jako reproduktor cechujący 
się najwyższą wartością hodowlaną 
pod względem tak ważnych cech 
pokazowych, jak typ i głowa z szyją 
(patrz K. Chmiel „Ściągawka dla 

hodowców” KP 3/2002). Nic więc 
dziwnego, że został szeroko użyty, 
także przez hodowców prywatnych 
(w pokazach roku 2005 brało udział 
14 szuk jego potomstwa wyłącznie 
z hodowli prywatnej). Jednak rocz
niki, które obecnie analizujemy, 
znalazły się poza szczytowym okre
sem jego świetności (dużo lepsze są 
źrebięta z rocznika 2005), toteż 
średnia punktacja, łączna z 20 oce
nianych startów jego przychówku, 
wyniosła tylko 85,92 pkt., od warto
ści minimalnej 82,33 do maksymal
nej - 90,67 pkt., przy stosunkowo 
niedużej wartości odchylenia stan
dardowego - 2,11. Najwyżej ocenio
na w badanych rocznikach okazała 
się roczna, różowosiwa Ganga 
(od Granada po Monogramm), ho
dowli i własności państwa Poszep- 
czyńskich, która typ i głowę z szyją 
odziedziczyła po ojcu, a ruch - 
po dziadku ze strony matki.

Nie tylko 
na pokaz

Oczywiście zdolności pokazowe 
nie są, a przynajmniej nie powinny 
być, jedynymi cechami wymaga
nymi od araba. Duży wybór do
stępnych ogierów może przyczy
nić się do zwiększenia możliwości 
użytkowania koni tej rasy, jeżeli 
tylko w ślad za tym pójdzie odpo
wiedni wzrost stopy życiowej spo
łeczeństwa. Koń arabski nie musi 
być czempionem, aby dawać ra
dość swoim hodowcom i właści
cielom, więc nie martwmy się, jeśli 
nie możemy sobie pozwolić 
na stanówkę takimi ogierami, jak 
opisane powyżej. •

THEY SIRED THE BEST
In the years 2002 and 2003 about 130-140 purebred 

Arabian stallions were approved for breeding. Never
theless, in the youth classes of the Arabian Horse 
Shows held at Białka, Bełżyce, Falborek and Janów 
Podlaski in 2005, participated yearlings and 2-years- 
-olds by only 32 sires. It shows, that the Polish breeders 
realized, what stallions can produce a progeny compa
rable with the national elite, as far as their showyness 
is concerned. The stallions, whose offspring was the 

most frequently represented, were as follows: Gazal Al 
Shaqab, Ekstem, Metropolis NA and Emigrant.

We compared the average point scores per head of 
progeny of each tested sire. From such an evaluation 
it resulted, that the progeny of Gazal Al Shaqab ga
ined the most smashing advantage over the get of 
other stallions, what was statistically confirmed. The 
horses sired by unremarkable producers may be, ho
wever, quite useful for endurance or pleasure riding.
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Własność: Katarzyna i Michał Bogajewicz 
Prowadzący stadninę: Marek Mucha
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Emigrant - Gracja-Bis

BELLA-BIANKA
Eurol - Batanga

GALIA-BIS
Pamir - Gracia-Bis

MAJKA
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Sbecjalistijcznypensjonat 
a la koni czystej kran arabskiej
• odchów młodych koni (wygodne stajnie, duże pastwiska)
• inseminacja klaczy (badania USG) 

przygotowanie do czempionatów (w ręku i Liberty) 
trening ujeżdżeniowy pod siodłem 
przygotowanie do zaprzęgu 
transport koni (Europa)

Pracujemy z końmi arabskimi od 15 lat!

f&o/essional tTîminiiuj t fiable ¡Ton < (rabian tflorses 
comfortable stables and big pastures 
artificial insemination (USG examination) 
show training (halter and Liberty) 
dressage training 
driving training 
horse transport (Europe)

We wor/c with Arabian horses for 15 years!

Your horse is welcome! 
Zapraszamy!
Ireneusz Kozlowski Joanna Maciejko-Bielawska

kontakt: teł. +48 604 789 199 lub (0048) 25 631 24 40, e-mail: irekkozlowski@zaprzegi.pl 
adres: Jagodne 45, 08-130 Kotuń

STADNINA KONI ARABSKICH 
GRABÓW NAD PILICĄ
właściciele: Elżbieta i Tomasz Tarczyńscy
ul. Narbutta 50/8
02-541 Warszawa
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HODOWLA

Ogiery 2006
w ofercie spółek Agencji Nieruchomości Rolnych

Stallions of 2006
offered, by Polish State Studs

SK Janów Podlaski
EKSTERN - siwy, ur. 1994 (Mono- 
gramm [US] - Emestyna/Piechur) hod. 
SK Michałów, wym. 151-172-18,0 cm. 
Kariera wyścigowa: 1/10 (0-0-1-1-3).
Kariera pokazowa: 1995 - Czempion Pol
ski Ogierów Młodszych, Michałów; 1996 - 
Czempion Ogierów Młodszych, Babolna 
(Węgry); 1999 - Czempion Ogierów, Tower- 
lands, (UK); 2000 - Czempion Ogierów: 
Pucharu Narodów, Aachen (Niemcy); Eu
ropy, Wilhelmsborg (Dania); Świata - Sa
lon Konia, Paryż (Francja); Polski, Janów 
Podlaski; 2003 - Czempion Mercedes Dia
mond Cup, Borgloon (Belgia).
Kariera hodowlana: 1998, 2001-2002 - SK 
Michałów; 1999-2000 - Jadem Arabians, 
(Belgia); 2003 - SO Białka; 2004 -2005 - SK 
Janów Pódl.
Cena stanówki: PLN 6.000,-

ARARAT - siwy, ur. 1985 (Palas [SU] - 
Arra/Bandos) hod. SK Janów Podlaski, 
wym.: 155-180-19,0 cm.
Kariera wyścigowa: 2/17 (4-0-2-5 [Nagr. 
Amuratha]-0).
Kariera pokazowa: 1999 - Czempion Pol
ski, Janów Podlaski.
Kariera hodowlana: 1990, 2000 -2001 - SK 
Michałów; 1991-1993-SKKurozwęki; 1995 
-1999, 2002 - SK Janów Podlaski; 2003 - 
Vlasakker Arabians (Holandia); 2004 - SO 
Białka; 2005 - Arabians Training Point 
(Vittorio Gentili, Włochy).
Cena stanówki: PLN 3.000,-

ASLAN - gn., ur. 1998 (Eukaliptus - Al- 
gora/Probat [SE]), hod. SK Janów Podla
ski, wym. 150-166-18,5 cm.
Kariera wyścigowa: 2/12 (4-3 [Nagr. Jano
wa] -1-1-3).
Kariera pokazowa: 2000 - Wiceczempion 
Polski Ogierów Młodszych, Białka.
Kariera hodowlana: 2003 - SK Janów Pod
laski i SO Białka; 2004 - SO Białka; 2005 
SK Roslońce.
Cena stanówki: PLN 2.000,-

EL-VIS - gniady, ur. 1994 (Visbaden 
[SU] - Etnografia/Aloes), hod. SK Janów 
Podlaski (rezerwa hodowlana - RH), 
wym. 157-178-19,0 cm.
Kariera wyścigowa: 4/42 (7-9-64-3).
Kariera hodowlana: 2005 - SK Kielnarowa 
Cena stanówki: PLN 1.000,-

ESKULAP - siwy, ur. 1999 (Primo 
[SE] - Esparceta/Fawor), hod. SK Janów 
Podlaski (RH).
wym. 153-173-19,0 cm.
Kariera wyścigowa: 2/7 (0-1-1-1-1).
Kariera pokazowa: 2001 - Czempion Pol
ski Ogierów Młodszych, Białka; ni m. - 
Czempionat Polski, Janów Podlaski.
Kariera hodowlana: 2004 - SK Michałów, 
2005-SK Janów Podlaski.
Cena stanówki: PLN 1.000,-

ESPADERO - siwy, ur. 1997 (Eldon - 
Esparceta/Fawor), hod. SK Janów Podla
ski (RH), wym. 157-177-19,0 cm.
Kariera wyścigowa: 3/20 (6 [Nagr. Derby, 
Michałowa, Wielkiego Szlema] -6 [Nagr. 
Kabareta, Janowa, Porównawcza] -2-3 
[Nagr. Bialki, Porównawcza, Kurozwęk, 
Figaro] -1 [Nagr. Europy]).
Kariera pokazowa: 1999 - II m. Czempio
nat Polski Ogierów Młodszych, Białka; 
2003 - ni m. Czempionat Polski, Janów 
Podlaski; 2005 - IV m. Czempionat Polski, 
Janów Podlaski.
Cena stanówki: PLN 2.000,-

ETOGRAM - siwy, ur. 1981, (El Paso 
-Etruria/Palas [SU]), hod. SK Janów Pod
laski (RH), wym. 150-174-19,0 cm.
Kariera wyścigowa: 2/22 (1-3-5-3-0).
Kariera pokazowa: 1991-1993 - Wiceczem
pion Polski, Janów Podlaski; 1994 - Czem
pion Polski i Nąjlepszy Koń Pokazu, Ja
nów Podlaski; Czempion Ogierów, Babol
na (Węgry); 1996 - Czempion Szwecji 
i Czempion Norwegii; 1997 - Czempion 
Ogierów Blommeród (Szwecja).
Kariera hodowlana: 1988 - SK Kurozwęki; 
1989 -1990 - SK Michałów; 1992-1995,1998- 
2005 - SK Janów Podlaski; 1996-1997 - 
Mitbah Arabians (Szwecja).
Cena stanówki: PLN 1.000,-

EURYKLES - siwy, ur. 2001 (Emi
grant - Eutona/Etogram), hod. SK Janów 
Podlaski., wym. 150-175-19,9 cm.
Kariera wyścigowa: 1/12 (0-1-3-3-0).
Kariera pokazowa: 2002 - Im. Czempio
nat Polski Ogierów Młodszych, Białka; 
U m. Warszawski Letni Pokaz Koni Arab
skich, Warszawa; ni m. Czempionat Mię
dzynarodowy, Poznań; 2003 - IV m. Czem
pionat Polski Ogierów Młodszych, Białka; 
U m. Czempionat Międzynarodowy, Po
znań; 2005 - HI m. Międzynarodowy Po
kaz, Falborek; V m. Czempionat Polski, 
Janów Podlaski.
Kariera hodowlana: 2005 - SK Janów Pod
laski.
Cena stanówki: PLN 2.000,-

EUTIN - siwy, ur 1996 (Etogram - Eu- 
zebia/Palas), hod. SK Janów Podlaski 
(RH), wym. 151-166-19,0 cm.
Karira wyścigowa: 2/20 (1-2-2-2-5).
Kariera pokazowa: 2002 - IV m. Międzyna
rodowy Pokaz, Poznań.
Kariera hodowlana: 2000 - SK Cholewy; 
2001-2002 - prywatni hodowcy; 2003 - Ane
ta Arabians; 2004-2005 - prywatni 
hodowcy.
Cena stanówki: PLN 1.000,-

SARACEN - kaszt., ur. 1999 (Mo- 
narch AH [US] - Sarmacja/Gil) hod. SK 
Janów Podlaski, wym: 155-173-19,0 cm.
Kariera wyścigowa: 3/25 (7 [Nagr. Pamira] 
-3 [Nagr. Wielkiego Szlema]-3 [Nagr. Kuro
zwęk]-3-0).
Kariera hodowlana: 2005 - SK Janów Pod
laski.
Cena stanówki: PLN 1.000,-

Ogiery: ALWARO,
ESTURION, PENTAGRAM, 
PERYKLES
Cena stanówki: PLN 500,-

|SK Michałów
DIAMENT - gn. ur. 2000 (Druid - De- 
cyzja/Pamir), hod. SK Michałów (RH), 
wym. 148-175-18,5 cm.
Kariera wyścigowa: 2/12 (2-1-2-0-2).
Kariera pokazowa: 2001 - HI m. Czempio
nat Polski Ogierów Młodszych, Białka; 
2002 - V m. Czempionat Polski Ogierów 
Młodszych, Białka.
Kariera hodowlana: 2005 - SK Michałów. 
Cena stanówki: PLN 1.000,-

EMIGRANT - siwy, ur. 1991 (Ararat - 
Emigrantka/Eukaliptus) hod. SK Micha
łów, wym. 152-175-19,0 cm.
Kariera wyścigowa: 2/22 (1-3-5-3-0).
Kariera pokazowa: 1997,2000 - Wiceczem
pion Polski, Janów Podlaski; 1999 - Wice
czempion Pucharu Narodów, Aachen 
(Niemcy); 2001 - Czempion Europy, Wero
na (Włochy); 2002 - Czempion Polski, Ja
nów Podlaski; 2005 - Wiceczempion Ogie
rów, Bełżyce; Czempion Ogierów, Między
narodowy Pokaz, Falborek.
Kariera hodowlana: 1996-1999,2003-2005 - 
SK Michałów; 2000-2001 - SK Janów Pod
laski; 2002-SK/SO Białka.
Cena stanówki: PLN 4.000,-

GALBA (DE) - siwy, ur. 1994 (Plakat 
[SU] - Gza Gza [US]/Negatraz [US]), 
hod. Gerd Janssen (Niemcy); wiaść. AL. 
Khalidiah Stud Arabia Saudyjska, wym. 
153-184-18,5 cm.
Kariera wyścigowa: 1/5 (1-1-0-1-0).
Kariera pokazowa: 1999 - Wiceczempion 
Ogierów, Klauber Platte (Niemcy); Czem
pion Pucharu Narodów, Aachen (Niemcy); 
Wiceczempion Europy, Werona (Włochy); 
Czempion Świata, Salon du Cheval, Paryż 
(Francja); 2002 - Czempion Ogierów Mid- 
dleeastem Championships, Amman (Jor
dania); 2004 - Wiceczempion Ogierów, El 
Zahraa (Egipt); I m. Międzynarodowy Po

kaz, Dubai (UAE).
Kariera hodowlana: 2005 - SK Michałów. 
Cena stanówki: do uzgodnienia z właści

cielem.

GANGES - gniady, ur. 1994 (Mono- 
gramm [US] - Garonna/Fanatyk), hod. 
SK Michałów, wym. 154-187-18,5 cm.
Kariera wyścigowa: 2/16 (3 [Nagr. Koheila- 
na] -3 [Nagr. Bialki] -6-1-0).
Kariera pokazowa: 1995-1996 - Wiceczem
pion Polski Ogierów Młodszych, Micha
łów; 2000 - Czempion Ogierów i Nąjlepszy 
Koń Pokazu, Blommeród (Szwecja); 2001 
- Czempion Polski, Janów Podlaski, 2001 - 
Wiceczempion Pucharu Narodów, Aachen 
(Niemcy); 2002 - Top Ten Ogierów USA, 
Louisville (KY); Czempion Ogierów, Co
lumbus (OH); 2003 - Scottsdale Top Ten 
Country English Pleasure; 2003 - Wice
czempion Ogierów USA, Albuquerque 
(NM).
Kariera hodowlana: 1999-2001, 2005 - SK 
Michałów; 2002 - Nichols Arabians (USA); 
2003-2004 - Canterbury Farm (USA).
Cena stanówki: PLN 4.000,-

GASPAR - siwy, ur. 1998 (Emigrant - 
Gaskonia/Probat [SE]), hod. SK Micha
łów, wym. 155-185-19 cm.
Kariera wyścigowa: 2001:1/7 (0-0-0-0-1).
Kariera pokazowa: 2000 - Czempion Pol
ski Ogierów Młodszych i Nąjlepszy Koń 
Pokazu, Białka; 2001 - Czempion Ogierów 
Młodszych, Warszawa; 2002 - Wiceczem
pion Ogierów, Wintzenheim (Francja); 
2003 - Top Ten Czempionatu Świata, Sa
lon du Cheval, Paryż (Francja); 2005 - 
Czempion Ogierów, Bełżyce; II m. Między
narodowy Pokaz, Falborek i II m. Czem
pionat Polski, Janów Podlaski.
Kariera hodowlana: 2002-2004 - Jadem 
Arabians (Belgia); 2005 - SK Michałów. 
Cena stanówki: PLN 2.000,-

GRAFIK - siwy, ur. 1996 (Eukaliptus - 
Gaskonia/Probat [SE], hod. SK Michałów 
(w dzierżawie) wym. 153-174-18,5 cm.
Kariera wyścigowa: 2/15 (3-5-1-1-1).
Kariera pokazowa: 2000 - Wiceczempion 
Polski Ogierów Młodszych, Białka; 2002 - 
Czempion Ogierów, Warszawa; Wiceczem
pion Polski, Janów Podlaski; 2003 - Czem
pion Ogierów, Międzynarodowy Czempio
nat, Poznań; 2004 - Czempion Ogierów, 
Bełżyce; Czempion Ogierów, Międzynaro
dowy Pokaz, Falborek; 2005 - Wiceczem
pion Polski, Janów Podlaski.
Kariera hodowlana: 2001 - Jadem Ara
bians (Belgia); 2002-2004 - SK Michałów; 
2005-SK Grabów.
Cena stanówki: PLN 2.000,-

KULIG - siwy, ur. 1991 (Balon - Kawal- 
kada/Penitent), hod. SK Michałów (RH), 

wym. 152-172-18,5 cm.
Kariera wyścigowa: 3/25 (5-7-1 [Nagr Sa- 

sanki]-5-2).
Kariera pokazowa: 2003 - III m. Czempio
nat Polski, Janów Podlaski.
Kariera hodowlana: 1998 - Aneta Ara
bians; 1999-2000 - Stanisław Pasoń; 2001 
SO Bogusiawice; 2002-2003 - w hodowli 
prywatnej; 2004-2005 - SK Michałów. 
Cena stanówki: PLN 500,-
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MONAR - gn. ur. 1993 (Wojsław - Mi
tręga (Probat (SE], hod. SK Michałów 
(RH), wym. 153-170-18,2 cm.
Kariera wyścigowa: 2/14 (2-3-2 INagr. 

Amuratha]-1-1).
Kariera pokazowa: 2003 - V m. Czempio- 
nat Polski, Janów Podlaski; 2004 - V m. 
Czempionat Polski, Janów Podlaski.
Kariera hodowlana: 1998-2000 - SO Biał
ka; 2001-2005 - SK Michałów.
Cena stanówki: PLN 1.000,-

PIBER - siwy, ur. 1996 (Pamir - Pili- 
na/Etemit) hod. SK Janów Podlaski, 
wym. 158-186-19 cm.
Kariera wyścigowa: 1/4 (0-0-0-1-0).
Kariera pokazowa: 2000,2001 i 2004 - V m. 
Czempionat Polski, Janów Podlaski; 2005
- V m. Ogólnopolski Pokaz, Bełżyce; Mię
dzynarodowy Pokaz, Falborek; Czempio
nat Polski, Janów Podlaski
Kariera hodowlana: 2001 - SK Maćkowa 
Ruda; 2002-2003 - prywatni hodowcy; 2004
- SK Michałów; 2005 - SK Janów Podlaski. 
Cena stanówki: PLN 2.000,-

POGANIN - siwy, ur. 2001 (Laheeb 
[IL] - Pohulanka/Pepton), hod. SK Janów 
Podlaski, wym 150-176-18,8 cm.
Kariera wyścigowa: 1/11 (0-5-1-2-3).
Kariera pokazowa: 2002 - Wiceczempion 
Ogierów Młodszych, Białka; Czempion 
Ogierów Młodszych, Warszawa; 2003 -1 m. 
Czempionat Ogierów Młodszych, Białka; 
I m. i Top Five Pucharu Narodów, Aachen 
(Niemcy); I m. i Top Five Czempionat Eu
ropy, Werona (Włochy); 2005 - Czempion 
Wystawy Hodowlanej POLAGRA 2005, 
Poznań.
Kariera hodowlana: 2005 - SK Michałów 
Cena stanówki: PLN 4.000,-

WACHLARZ - gniady, ur. 1990 (Arbil
- Warsowia/Tallin [SU]), hod. SK Micha
łów (RH), wym. 150-176-18,5 cm.
Kariera wyścigowa: 2/29 (5-2-6-4-1).
Kariera hodowlana: 1996-1998 - SK Mi
chałów; 1999 - SK Janów Podlaski; 2000- 
2001 - SO Białka; 2002 - prywatni hodow
cy; 2003-2005 - SK Michałów.
Cena stanówki: PLN 1.000,-

WERBUM - siwy, ur. 1995 (Wojsław - 
Werda/Piechur), hod. SK Michałów (RH), 
wym. 158-171-19,0 cm.
Kariera wyścigowa: 2/23 (4-4-3-2-5).
Kariera pokazowa: 2001 - IV m. Czempio
nat Polski, Janów Podlaski; Czempion 
Ogierów, Warszawa.
Kariera hodowlana: 2000-2003 - SK Mi
chałów; 2004 - SK Grabów; 2005 - SK Mi
chałów.
Cena stanówki: PLN 1.000,-

WILIAM - siwy, ur. 1995 (Endel - Wi- 
lia/Pepton), hod. SK Michałów (RH), 
wym. 153-177-18,5 cm.
Kariera wyścigowa: 3/12 (8 [Nagr. Euro
pejczyka, Bialki, Sambora, Porównawcza, 
Janowa, Derby, Kurozwęk]-1 [Nagr. Euro- 
py]-2 [Nagr. Ofira, Porównawcza]-1 [Nagr.
Figaro]-0),
Kariera hodowlana: 2001 - SK Michałów; 
2002-2003 - SO Białka; 2004-2005 - SK Mi
chałów.
Cena stanówki: PLN 1.000,-

ZŁOCIEŃ - siwy, ur. 2000 (Laheeb 

[IL] - Zaleta/Piechur), hod. SK Michałów 
(RH), wym. 155-179-18,0 cm.
Kariera wyścigowa: 1/3 (0-0-1-1-0).
Kariera pokazowa: 2001 - Wiceczempion 
Polski Ogierów Młodszych, Białka; 2002 - 
Czempion Polski Ogierów Młodszych, 
Białka.
Kariera hodowlana: 2004-2005 - SK Mi
chałów.
Cena stanówki: PLN 2.000,-

ISO Białka

BORYSŁAW - kaszt., ur. 1984 (Pro
bat [SE]-Borowina/Etap), hod. SK Janów 
Podlaski (RH), wym. 151-177-19,0 cm.
Kariera wyścigowa: 2/19 (6 [Nagr. Porów
nawcza, Michałowa, Cometa, Koheila- 
naI]-3 [Nagr. Derby, Sambora]-0-3 [Nagr. 
Animex Cup, Bialki, Bandosa]-0).
Kariera hodowlana: 1989 - SK Michałów; 
1990-1991 - SK/SO Białka; 1992 - zakupio
ny do SO Białka, odtąd w hodowli piywatnej. 
Cena stanówki: PLN 1.000,-

BOHUN - gniady, ur. 1999 (Samsheik 
[US] - Borowina/Etap), hod. SK Janów 
Podlaski (RH), wym. 154-176-19,0 cm 
Kariera wyścigowa: 2/13 (2-4-2-1-0).
Kariera hodowlana: 2004 - SK Iwno; 2005
- SO Białka.
Cena stanówki: PLN 1.000,-

EDIN - siwy, ur. 2000 (Laheeb [IL] - 
Edina/Egon), hod. SK Michałów, wym. 
157-175-19,0 cm.
Kariera wyścigowa: 2/19 (2-1-2-5-0).
Kariera hodowlana: 2005 - SK Kielnarowa 
Cena stanówki: PLN 1.000,-

ELDON - siwy, ur. 1985 (Penitent - 
Erotyka/Eufrat), hod. SK Michałów, wym. 
153-176-19,0 cm.
Kariera wyścigowa: 2/10 (3 [Nagr. Come- 
ta]-4 [Nagr. Piechura]-l-l-0).
Kariera pokazowa: 1991 - Czempion Eu
ropy, Aachen (Niemcy); 1992 - Czempion 
Polski, Janów Podlaski.
Kariera hodowlana: 1990-1991 - SK Mi
chałów; 1992 - SK Janów Podlaski; 1993- 
1994 - Silverdale Arabian Stud (UK); 
1995-1996 - SK Janów Podlaski; 1997 - SK 
Kurozwęki; 1998 - SO Białka; 1999-2000 - 
SK Michałów; 2001 - SK Janów Podlaski 
i Tarus Arabians; 2002-2004 - SK Micha
łów; 2005 - SO Białka
Cena stanówki: PLN 2.000,-

OSTRAGON - siwy, ur. 1994 (Pers - 
Oselka/Palas [SU], hod. SO Białka (RH), 
wym. 156-188-20,0 cm.
Kariera wyścigowa: 2/15 (6 [Nagr. Derby, 
Michalowa]-3 [Nagr. Janowa]-3-2 [Nagr. 
Porównawcza]-0).
Kariera pokazowa: 2000 - II m. w klasie Li
berty. Białka; 2001 -1 m. w klasie Liberty, 
Białka; H m. Czempionat Polski, Janów 
Podlaski; 2002 -1 m. w klasie Liberty, Biał
ka; I m. w klasie pod siodłem, Białka; II m 
Czempionat Międzynarodowy, Poznań, 
III m w klasie Liberty, Poznań; 2003 - n m. 
Czempionat Polski, Janów Podlaski; 2004
- II m. Czempionat Polski, Janów Podla
ski; 2005 - IH m. Czempionat Polski, Ja
nów Podlaski.
Kariera hodowlana: 1999-2001 - hodowcy 
prywatni; 2002-2005 - SO Białka.
Cena stanówki: PLN 1.000,-

PERSEUSZ - siwy, ur. 2001 (Laheeb 
[IL] - Pepesza/Eukaliptus), hod. SK Ja
nów Podlaski (RH), wym. 153-182-19,0 cm 
Kariera wyścigowa: 1/7 (l-l-l-l-l).
Kariera pokazowa: 2002 - IV m. Czempio
nat Polski Ogierów Młodszych, Białka, 
IV m. Warszawski Letni Pokaz Koni Arab
skich, Warszawa; Czempion Ogierów 
Młodszych, Poznań; 2003 - IV m. Czem
pionat Polski Ogierów Młodszych, Białka; 
III m. Czempionat Międzynarodowy, Po
znań.
Kariera hodowlana: 2005 - SO Białka. 
Cena stanówki: PLN 1.000,-

POLIGON - c. gn. ur. 2000 (Wachlarz 
-Pętla/Wisbaden [SU]), hod. SK Janów 
Podlaski (RH), wym. 153-174-18,0 cm.
Kariera wyścigowa: 2/11 (2-1-2-1-0). 
Kariera hodowlana: 2005 - SO Białka.
Cena stanówki: PLN 1.000.-

SALAR - siwy, ur. 2000 (Ecaho - Sa- 
ba/Et at), hod. SK Janów Podlaski, wym. 
149-175-18,0 cm.
Kariera wyścigowa: 2003-2004; 2/11 (1-1-1- 
1-2).
Kariera pokazowa: 2001 - 1 m. Czempio
nat Ogierów Młodszych, Białka; II m. War
szawski Letni Pokaz Koni Arabskich, War
szawa; 2002 - II m. Czempionat Ogierów 
Młodszych, Białka; Wiceczempion Ogie
rów Młodszych, Warszawa; 2004 - Hm. 
Ogólnopolski Pokaz, Bełżyce; Wiceczem
pion Ogierów, Falborek.
Kariera hodowlana: 2005 - SO Białka.
Cena stanówki: PLN 2.000,-

CIRKUS, DĘBIEC,
Cena stanówki: PLN 500,-

ISO ŁĄCK
CALDERON,
DON CARLOS, EUFEMOS, 
EPISTRATOS, ESAUŁ, 
KRONOS,
ZACHODNI WIATR
Cena stanówki: PLN 500,-

SKH GŁADYSZÓW
WIEK
Cena stanówki: PLN 500,-

WARUNKI:
1. W celu zabezpieczenia należytego wykorzystania ogierów ustala się jako warunek dzierżawy 
zagwarantowanie przez dzierżawcę pokrycia min. 5 klaczy czystej krwi arabskiej. Ceną dzierżawy 
jest więc równowartość pokrycia pięciu klaczy ogierem, zgodnie z określonymi wyżej cenami 
stanówek.
2. Wymienione wyżej ceny stanówki obejmują pokrycie klaczy lub inseminację nasieniem świeżym 
lub schłodzonym, w danym sezonie. Za sezon uważany jest okres od dnia 15 lutego do 30 czerwca 
w danym roku.
3. Płatność - z góry, w dniu przywiezienia klaczy do stanówki, w PLN.
4. Powyższa płatność jest ceną nabycia stanowienia lub inseminacji klaczy nasieniem świeżym 
lub schłodzonym w danym sezonie i nie podlega zwrotowi niezależnie od rezultatu.
5. Koszt utrzymania klaczy w stadninie ustala się na:
25 zl/dzień - klacz ze źrebięciem
20 zl/dzień - klacz bez źrebięcia

Do powyższych kosztów należy doliczyć faktyczne wydatki związane z obsługą weterynaryjną 
i zootechniczną.
6. Umowy dzierżawy ogierów będą podpisywane na podstawie rozstrzygniętego konkursu ofert 
na danego ogiera. Termin i warunki składania ofert - do ustalenia z właścicielem ogiera.
7. Pozostałe warunki dzierżawy muszą być ustalone z właścicielem ogiera.
8. Właściciel ogiera zastrzega sobie prawo odmowy dzierżawy ogiera.
9. Właściciel ogiera zastrzega sobie prawo do nie wydania nasienia z powodu niedyspozycji ogiera.
10. Ceny i warunki stanówek dla hodowców zagranicznych - do uzgodnienia z właścicielami 
ogierów.
11. Klacze zagraniczne obowiązuje zgoda Departamentu Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa 
i Gospodarki Żywnościowej, który ustali warunki lek.wet., jakie powinny być spełnione przy 
przywozie klaczy do Polski oraz zgodę lekarza wojewódzkiego, określąjącą warunki i miejsce 
kwarantanny.

CONDITIONS:
1. To secure the appropriate exploitation of a stallion, his leaser has to guarantee breeding at 
least 5 mares to him. So, the payment for leasing is settled as the equivalent of 5 mares stud fees 
as above.
2. The above-mentioned prices embrace natural covering of a mare or artificial insemination with 
a fresh or cooled semen in a given season (i.e. from Feb.l5th to June 30th).
3. Payment in advance, in PLN, in the day of bringing a mare to the Stud for being covered.
4. The above-mentioned payment is a price for natural mating on artificial insemination and isn't 
returned regardless to the result.
5. The costs of boarding a mare at Stud are settled at:
- with a foal 25 PLN a day;
- without a foal 20 PLN a day.
To the above-mentioned costs added will be the real expenses for veterinary and breeding care.
6. The contracts of lease are to be signed after solving the competitions of bids.
The terms and conditions of the competition are to be settled with the stallion's owner.
7. The remaining conditions of leasing are to be negotiated with the stallion's owner.
8. The stallion's owner has a right to refuse leasing a stallion.
9. The owner of a stallion reserves a right of refusal of delivering the semen because of illness of a 
stallion.
10. The stud fees for foreign breeders to negotiate with the stallion's owner.
11. Foreign mares must get an agreement of Department of Veterinary Medicine of Ministry of 
Agriculture, settling veterinary conditions of transport to Poland, as well as the conditions of 
quarantine.

Opracowanie: Anna Stojanowska i Lidia Pawłowska
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WETERYNARIA

W
 poniższym arty
kule chciałbym 
przedstawić ak
tualne możliwo
ści kierowania 
rozrodem koni przy zastosowaniu 

najnowszych zdobyczy nauki 
i współczesnych technologii. Oma- 
wiąjąc całą gamę „narzędzi”, jakimi

lek. wet. Maciej Witkowski

W ostatnich latach 
obserwujemy ogromne 
tempo rozwoju biologii 

i medycyny. Bezpowrotnie 
minęły czasy ludzi 

wszechstronnych - szybki 
postęp wiedzy wymusza 

daleko idącą specjalizację. 
Powoduje to, że osoby bliżej 

nie związane z konkretną 
dziedziną nie nadążają 
za nowinkami, które 

opisywane są zazwyczaj 
w literaturze fachowej, 

przeznaczonej dla wąskiego 
grona czytelników.

możemy posługiwać się prowadząc 
rozród koni, pragnę przedstawić 
zarówno metody stosowane po
wszechnie w codziennej praktyce, 
jak też te, które jak dotąd nie opu
ściły zacisza laboratoriów. Trudno 
dziś przewidzieć, które z tych tech
nik (np. dzielenie lub klonowanie 
zarodków) w bliższej lub dalszej



przyszłości wejdą jako stale ele
menty w rozrodzie koni (jak to 
miało miejsce w przypadku mroże
nia nasienia, inseminacji czy trans
plantacji zarodków).

Omawiając różne techniki kon
troli rozrodu koni, chcialbym za
chować „chronologię wydarzeń”, 
zgodną z naturalną koleją rzeczy, 
a więc przedstawić możliwości na
szej ingerencji w procesy rozrodu 
na kolejnych jego etapach: pod
czas wykorzystania klaczy i ogiera 
jako potencjalnych rodziców, pod
czas zapłodnienia oraz w trakcie 
ciąży i porodu.

Techniki stosowane w ocenie 
stanu narządu rodnego przyszłej 
matki: ultrasonografia, endosko
pia, mikroskopowe badanie skraw
ków błony śluzowej macicy 
po wcześniejszej jej biopsji oraz ba
danie bakteriologiczne, od wielu 
lat stosowane są w praktyce 
do kwalifikowania klaczy jako przy
szłej matki. Badania te mogą do
starczyć wielu istotnych informacji 
na temat klaczy i niejednokrotnie 
rozstrzygają o jej przyszłej karierze 
hodowlanej. Nie znaczy to oczywi
ście, że każda klacz stadna musi 
przechodzić takie badania. Rzadko 
też będziemy mieli do czynienia 
z potrzebą wykonania wszystkich 
tych badań jednocześnie. Oczywi
stym jest, że mimo przeprowadze
nia wszystkich wymienionych ba
dań nie zawsze można określić 
przyczynę zaburzeń płodności 
u klaczy.

Wywoływanie rui
Najpowszechniej stosowane są 

w tym celu różnego rodzaju kura
cje hormonalne. Wybór najlepszej 
metody będzie możliwy po ustale
niu fazy cyklu rujowego klaczy. Po
dawanie „w ciemno” określonych 
preparatów hormonalnych jest 
w większości przypadków pozba
wione sensu. Szczególnie istotnym 
jest zrozumienie i zaakceptowanie 
faktu, że konie to zwierzęta o sezo
nowym charakterze rozrodu. 

Pod naszą szerokością geograficz
ną stan aktywności rozrodczej 
przypada u nich na okres wiosny 
i lata natomiast jesień i zima to 
okres spoczynku płciowego. Znaj- 
dziemy wprawdzie liczne wyjątki 
od tej reguły - klacze o mniej lub 
bardziej regularnych cyklach rojo
wych w ciągu całego roku, jednak 
pozostaje ona regułą, której znajo
mość pozwala na łatwe, mało kosz
towne i wysoce skuteczne wywoła
nie rui, jej przesunięcie w czasie czy 
też synchronizację. Dokonanie te
go samego u klaczy w okresie sezo
nowego spoczynku płciowego jest 
wprawdzie możliwe (długotrwale 
kuracje hormonalne lub specjalne 
programy świetlne), jednak będzie 
znacznie bardziej, praco- i koszto- 
chłonne oraz dużo mniej skutecz
ne. Z praktyki wiem, że jest to 
trudne do zaakceptowania dla wie
lu hodowców.

Synchronizacja 
rui

Czyli wywołanie roi i owulacji 
w tym samym czasie u większej 
liczby klaczy. Rozwiązanie to bę
dzie warunkiem dla przeprowadza
nia bardziej skomplikowanych za
biegów jak np. transplantacja za
rodków. Może być także stosowane 
w codziennej praktyce, ułatwiając 
życie hodowcy (np. w przypadku 
inseminacji).

Zapobieganie rui
Stosowane w przypadkach, gdy 

jest ona niepożądana. Można po
dawać w tym celu substancje hor
monalne lub wprowadzać do maci
cy specjalne kulki o niewielkiej 
średnicy, które „udają” wczesną 
ciążę i zapobiegają występowaniu 
rui przez pewien czas.

Obróbka nasienia
Nasienie używane do sztucznego 

unasienniania pobierane jest 
na tzw. sztuczną pochwę. Po oce
nie jakości może być rozrzedzone 
i schłodzone do 4°C lub, po odpo

wiedniej obróbce, może zostać za
mrożone w ciekłym azocie.

Z prawidłowego ejakulatu moż
na zwykle przygotować od kilku 
do kilkunastu dawek inseminacyj
nych. Zastosowanie specjalnej ob
róbki nasienia (np. wirowanie) bę
dzie pozwalało na wyprodukowa
nie dawek od ogierów o bardzo sła
bej jakości nasienia, które w natu
rze miałyby nikle szanse na potom
stwo. Obecnie możliwe jest rów
nież seksowanie nasienia, czyli jego 
podział na dawki dające wysoką 
gwarancję (około 90%) na uzyska
nie potomstwa określonej pici.

Inseminacja
Zabieg ten wykonywano już 

w drogiej poi. XIX w., a pierwsza 
stacja unasienniania klaczy została 
założona w Rosji ponad 100 lat te
mu. Wkrótce potem inseminacja 
została szeroko rozpowszechniona.

Ze względu na sposób przygoto
wania, nasienie używane do insemi
nacji można podzielić na 3 podsta
wowe rodzaje: świeże (pobrane 
od ogiera i bezpośrednio depono
wane w drogach rodnych klaczy), 
rozrzedzone i schłodzone do 4°C 
(ten sposób konserwacji zapewnia 
żywotność plemników do kilkudzie
sięciu godzin), zamrożone w cie
kłym azocie (w zasadzie nieograni
czony czas przechowywania).

Wobec powszechnego zastoso
wania inseminacji u koni, trudno 
opisywać oczywiste korzyści i uła
twienia jakie niesie jej zastosowa
nie. Warto natomiast wspomnieć 
o inseminacji endoskopowej, która 
rozwinęła się w ostatnich latach. 
Metoda ta, dzięki wykorzystaniu 
układu optycznego, pozwala depo
nować nasienie pod kontrolą wzro
ku, bezpośrednio w okolicę ujścia 
jajowodów do macicy. Takie roz
wiązanie pozwala zminimalizować 
konieczną do zapłodnienia dawkę 
nasienia. Zwiększa też szansę uzy
skania źrebaka w przypadkach kla
czy z zaburzeniami płodności lub 
ogierów o słabym nasieniu.
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Transplantacja 
zarodków

Na początku lat siedemdziesią
tych ubiegłego wieku przeprowa
dzono z powodzeniem transplanta
cję zarodków u klaczy (w tym sa
mym czasie, niezależnie) w Anglii 
i Japonii. Od tamtego czasu, stale 
doskonalona, znalazła w niektó
rych krajach (Argentyna, Francja, 
USA) szerokie zastosowanie 
w praktyce. Klacze - dawczynie 
po zapłodnieniu dostarczają 6-8- 
dniowych zarodków, które, wypłu
kane z dróg rodnych, przenoszone 
są do klaczy-biorczyń. Klacz-bior- 
czyni odgrywa rolę matki, noszącej 
zarodek (a później płód) aż do wy
dania na świat źrebaka. Do prze
prowadzenia transplantacji, oprócz 
rozwinięcia technicznych możliwo
ści wypłukiwania, oceny i przenie
sienia zarodka, trzeba zastosować 
opisane wcześniej techniki syn
chronizacji rui i owulacji u klaczy. 
Dawczyni i biorczyni zarodka po
winny znajdować się w zbliżonych 
fazach cyklu rujowego. Opanowa
nie techniki transplantacji zarod
ków umożliwiło też prace nad za
rodkiem, a więc jego mrożenie (me
toda konserwacji), dzielenie (w ce
lu uzyskiwania jednakowych bliź
niąt, połówki podzielonego zarod
ka transplantowane są do dwóch 
różnych klaczy-nosicielek) czy też 
klonowanie, opisane w dalszej czę
ści artykułu.
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In vitro
To z kolei przeprowadzanie za

płodnienia komórki jajowej po
za organizmem klaczy, przez bez
pośrednie wstrzyknięcie do niej 
plemnika. Najnowsze osiągnięcia 
w biotechnologii rozrodu koni, to 
narodziny w USA 3 mułów, będą
cych klonami pochodzącymi z po
jedynczych komórek jednego za
rodka. Klony te są odpowiedni
kiem sławnej owcy Doiły, której 
pojawienie się było rewelacją 
na skalę światową.

Jak dotąd zapłodnienie in vitro, 
dzielenie i klonowanie zarodków 
koni przeprowadzane są wyłącznie 
doświadczalnie. Być może to dobra 
wiadomość. Sytuacja, w której każ
dy zamożny hodowca posiadałby 
klon aktualnego czempiona czy 
czempionki, stała by się nud
na i znacznie ograniczyłaby jedną 
z najpiękniejszych cech świata oży
wionego - różnorodność. Trudno 
jednak nie dostrzec całej gamy 
możliwości, jakie niosą ze sobą opi
sane technologie.

Diagnostyka ciąży
Najczęstszą metodą diagnozo

wania ciąży u klaczy jest obecnie 
ultrasonografia. Pośród wielu za
let tej techniki z całą pewnością 
należy wymienić możliwość wcze
snej diagnozy ciąży (10-11 dni 
po owulacji), a co za tym idzie - 
postawienie diagnozy przed wy

stąpieniem następnej rui. Istot
na w tym przypadku jest możli
wość wczesnego rozpoznania cią
ży mnogiej i zredukowania jej 
do pojedynczej. Zabieg ten prze
prowadzony do 21 dnia ciąży, 
kończy się powodzeniem w 90- 
100%. Coraz lepsza aparatura ul- 
trasonograficzna pozwala na 
przeprowadzenie redukcji ciąży 
bliźniaczej do pojedynczej w okre
sie późniejszym (nawet do 2 mieś.), 
jednak ze znacznie mniejszym po
wodzeniem (60-70%). W 50-60 
dniu ciąży możliwa jest ultraso- 
nograficzna diagnostyka pici pło
du. Badania hormonalne mogą 
z kolei służyć nie tylko do diagno
zowania ciąży ale również do mo
nitorowania prawidłowości jej 
przebiegu. Po 330-340 dniach cią
ży nadchodzi upragniony mo
ment przyjścia na świat źrebaka. 
Oczekiwanie to bywa jednak mę
czące, zwłaszcza w stajniach ma
łych, bez stałej opieki. W przy
padku hodowców początkują
cych dochodzi dodatkowo stres, 
związany z brakiem doświadcze
nia. Alternatywą pozostaje far
makologiczne wywołanie porodu. 
Do akcji porodowej dojdzie wtedy 
w ściśle określonym terminie. Za
letą tego rozwiązania jest wywo
łanie porodu w czasie optymal
nym z naszego punktu widzenia 
i - co za tym idzie - zapewnienie 
fachowej asysty. Zrozumiałym 
jest, że przed podjęciem decyzji 
o wywołaniu porodu, zarówno 
matka jak i płód muszą przejść 
odpowiednie badania kwalifikują
ce do tego zabiegu.

Na zakończenie...
Należy pamiętać, że każde ze 

wspomnianych rozwiązań, oprócz 
bezdyskusyjnych zalet, niesie ze 
sobą określone zagrożenia. Nauka 
podarowała nam narzędzia, a jak 
je wykorzystamy zależy tylko 
od nas...

Na zakończenie puśćmy wodze 
fantazji i wyobraźmy sobie „źre
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baka współczesnego”. „B” to 5-let- 
nia klacz-biorczyni (w jej łonie 
rozwija się ciąża po transplantacji 
zarodka), wprawdzie bez świadec
twa pochodzenia, ale mila, a co 
najważniejsze - zdrowa. Dawczy
nią zarodka była klacz „X”, czem- 
pionka świata, unasienniona sek- 
sowanym nasieniem ogiera „Y”, 
również czempiona. Ruja i owula- 
cja obu klaczy zostały hormonal
nie zsynchronizowane, co umożli
wiło późniejszą transplantację za
rodka. Tydzień po transplantacji 

potwierdzamy ciążę u „B” za po
mocą USG. Właściciel sąsiedniej 
stajni też się cieszy, ponieważ u je
go klaczy - „C” rozwija się druga, 
identyczna ciąża, gdyż, przed 
transplantacją, zarodek został po
dzielony, a jego połówki trans- 
plantowane do dwóch biorczyń - 
„B” i „C”. Dawczyni zarodka 
dawno zapomniała o swojej 
6-dniowej ciąży i następnego dnia 
po wypłukaniu zarodka pojechała 
na udany pokaz. Dodajmy, że 
w przyszłym miesiącu będzie 

dawczynią nowego zarodka. W 60. 
dniu ciąży, na wszelki wypadek, 
robimy u „B” badanie USG, aby 
sprawdzić rozwój ciąży i potwier
dzić zamówioną płeć płodu. 
Na szczęście wszystko w porząd
ku! W 335. dniu, zmęczeni nocnym 
czuwaniem, decydujemy się 
na farmakologiczną indukcję po
rodu. No i mamy cud-źrebaka 
z gwiazdką na czole! Sąsiad ma 
zresztą takiego samego...

Scenariusz dość kosztowny, jed
nak prawdopodobny. •

MODERN TECHNOLOGIES IN REPRODUCTION
The recent years distinguish themselves with a wild 

development of sciences, including biology and 
medicine, enforcing a very narrow specialization. Using 
the newest achievements of veterinary medicine and 
modem technologies, we got at our disposal many 
„tools” for controlling the reproduction of horses. 
Many methods were already applied in practice, but 
there are some freshly invented „fads”, which didn't 
leave laboratories yet, either because of high costs of 
their applying, or because of moral obstacles.

I'd like to introduce several possibilities to control 
the reproduction processes according to their natural 
sequence: in a proper exploitation of a stallion and 
a mare, during the fertilization, pregnancy and foaling.

Technologies applied in examination of female 
genital organs. A ,,mother-to be” should be thoroughly 
examined, regarding her reproductive ability. 
Endoscopy, ultrasonography, microscopic 
examination of endometrium scraps may deliver 
significant informations about a future broodmare. Of 
course, such examinations aren't necessary in all 
cases and not always can explain the causes of the 
mare's sterility or other reproductive disorder.

Stimulation and synchronization of heat may be 
achieved by applying of hormonal treatment. We 
must, however, consider, that under our geographical 
latitude horses have their reproductive season in 
spring and early summer. The provocation of a heat in 
periods of reproductive stagnation is possible, but 
very expensive and rarely effective. That fact seems to 
be hard to accept for many breeders.

Sometimes one can even prevent the heat, if it is 
unacceptable in a precised situation. Such 
procedures, as the processing of semen and artificial 
insemination are already known for many years and 
now are commonly used as a breeding routine. Every 
year those methods are accomplished, because they 

really make the breeders' life easier. From the 
beginning of the seventies introduced was also the 
embryotransfer and subsequently - freezing, dividing 
of twin embryos or even cloning. Of course, none of 
those methods could be applied without knowing the 
technologies of synchronization of heat and ovulation 
in mares. Their further evolution led into the next 
stage - fertilization in vitro. In colloquial language 
those processes are called producing „test tube foals” 
and awake a strong moral resistance. Until now not all 
studbooks accept foals bom by the artificial 
insemination, embryotransfer or in vitro.

The most widespread method is surely 
ultrasonography testing, applied for diagnostic 
reasons for controlling the course of pregnancy. It 
gives possibilities of removing the twin pregnancy, 
diagnostics the sex of an embryo or even stimulation 
of the parturition. Those „tools” are given to us by the 
contemporary science, but their utilization lies only in 
our power.

Let's imagine, how a producing of a „future foal” 
would look like. Our „recipient mare” did'n need 
a valuable pedigree, if she only had nice dispositions 
and was healthy. Into her womb would be transferred 
an embryo from a champion mare inseminated by 
a semen of an equally champion stallion. In both 
mares the seasons and ovulation were synchronized. 
In a week after transplantation the pregnancy of our 
mare would be confirmed by USG examination, 
whereas the embryo-giving mare would be in foal 
again. Her embryo was later rinsed out, to enable her 
taking part in another show. In the 335th day of 
pregnancy our mare would give birth to a fantastic 
foal, marked with a star. Our neighbor, after 
a pharmacologically induced parturition, got a similar 
foal with an identical marking! Such a scenario is still 
very expensive, but quite possible, if we only accept it.
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M
ożna powiedzieć, 
że mamy dużo 
szczęścia, bo zbie
ramy plony dwa 
razy do roku. Zi
mą i wiosną, bo już od stycznia ro

dzą się źrebięta. To czas najwięk
szego sprawdzianu dla ogierów 
i koncepcji hodowlanych.

Równolegle odbywa się stanów
ka klaczy, która u ras czystych 
trwa bardzo krótko: 4 do 5 miesię
cy. Korygujemy własne błędy i ści
gamy się też z czasem, aby zdążyć 
przed zakończeniem sezonu. Ro
dzące się „skarby” za rok poddane 
zostaną publicznej ocenie przez sę
dziów i kolegów-hodowców na mło
dzieżowym czempionacie w Białce.

Wyznaczniki 
sukcesu

Ten jedyny w Europie pokaz tyl
ko dla roczniaków i dwulatków, 
spełnia doskonałą rolę selekcyjno- 
-promocyjną młodych koni. Wymy
ślony przez hodowców wiele lat te
mu (głównym powodem był brak 
miejsca dla ogierków podczas au
kcji i czempionatu narodowego 
w tym czasie w Janowie), poprzez 
Łąck i Michałów, zakotwiczył chy
ba na dobre w Białce.

W ostatnich dwóch latach doszły 
jeszcze dwa pokazy: krajowy - 
w Bełżycach i międzynarodowy - 
w Falborku, gdzie można by
ło sprawdzić konie przed wielkim 
finałem - championatem narodo
wym w Janowie i aukcją.

Od dłuższego czasu 
życie hodowców i właścicieli 

koni arabskich toczy się 
według schematu, 

dzieląc umownie czas 
na ten przed wielką aukcją 

janowską i ten po niej, 
który teoretycznie 

powinien być spokojniejszy, 
a wcale nie jest.

Emandoria
młodzieżowa wiceczempionka 

Europy i Top Five Pucharu 
Narodów

European Res. Champion Filly 
Top Five in All Nations Cup

Sądzę, że aukcja, opisywana już 
wielokrotnie w prasie hipologicz- 
nej, jest przez nią trochę niedoce
niana. To, że polskim hodowcom 
koni arabskich od kilku ostatnich 
lat udaje się utrzymać wysoką ran
gę imprezy - prestiżowo i ekono
micznie - to wielki sukces. W dzi
siejszych czasach duże aukcje koni 
arabskich właściwie przestały ist
nieć - hodowcy niemieccy zorgani
zowali 2-3 aukcje, które, nawet mi

mo pomocy firmy Polish Prestige, 
skończyły się fiaskiem, a aukcja 
w Holandii ma marginalny zasięg 
(około 200 tys. euro przychodu). 
Sprzedaż koni arabskich odbywa 
się, głównie poprzez pośredników 
lub trenerów, w cenach negocjowa
nych. Widowiska wielkich aukcji 
amerykańskich należą do przeszło
ści - słynęła z nich Lasma dr. La 
Croix (o której piszemy więcej 
na str. 16 - przyp. red.)

Promocja 
i co z niej wynika
Wielka aukcja janowska jest wy

znacznikiem realnych cen, które 
płaci się za konie faktycznie, a dwie 
ostatnie powinny zadowolić nawet 
największych sceptyków: najdroż
sza klacz w historii powojennych 
aukcji i przekroczenie miliona euro 
w licytacji.

Oczywiście te wyniki są efektem 
szeroko pojętej, zaplanowanej pro
mocji, którą polscy hodowcy pro
wadzą poprzez udział naszych koni 
w prestiżowych pokazach w Euro
pie i Ameryce. Nad odbudową ryn
ku amerykańskiego musieliśmy 
pracować parę ładnych lat, dzierża
wiąc i sprzedając tam konie, które 
miały szczęście zostać czempiona- 
mi lub Top Ten - jak Fallada, Ema- 
nor, Kwestura, Zagrobla, Ganges, 
Edina, Ecaho, Egzotyka... Staramy 
się ciągle podtrzymywać dobrą 
passę dzierżawy i sądzimy, że w lu
tym, na prestiżowym pokazie 
w Scottsdale - „tam gdzie wszystko 
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się zaczyna” - zobaczymy: El Dora
dę, Pianissimę, czy Wkrę - oczywi
ście jeśli będą gotowe do występu.

Lato, które dzięki wielkim emo
cjom w Janowie nawet bez wzglę
du na pogodę jest bardzo gorące 
i pozwala zebrać drugi - tym razem 
finansowy plon, wkracza w jesień 
teoretycznie bardziej spokojną. To 
tylko złudzenie, bo nadchodzi czas 
największego sprawdzianu - walki 
o prestiż i honor polskiego araba.

W końcu 
za granicą!

Trzy korony do zdobycia: Puchar 
Narodów w Akwizigranie (ostatni 
weekend września), czempionat 
Europy (Werona - początek listo
pada) i czempionat świata Paryż 
(początek grudnia - gdy piszę te 
słowa, jeszcze przed nami).

Zarówno organizatorzy, jak i sę
dziowie tych imprez, są przyzwy- 
cząjeni do udziału w nich polskich 
koni. Wielokrotnie zdobywały one 
czempionaty i wice-, plasując się 
na czołowych miejscach w klasach. 
Od paru lat liczba polskich arabów 
na tych pokazach się zwiększa, do
chodząc do 10 - 20% ogólnej liczby 
prezentowanych koni. To dużo 
i nieco drażni hodowców koni tzw. 
czysto-egipskich.

Tegoroczny Puchar Narodów 
rozgrywał się w zmienionych wa
runkach organizacyjnych.

Z funkcji dyrektora Niemieckie
go Związku Hodowców Koni Arab
skich (i zarazem pokazu w Akwi
zgranie) odszedł inż. Klaus Beste - 
wieloletni organizator, jeden 
z twórców tego najbardziej presti
żowego pokazu w Europie. Jego 
miejsce zajął Dr Diether Von Kle
ist, pracujący od kilku miesięcy. 
Skład sędziów uzależniony w du
żym stopniu od organizatorów 
i weryfikowany przez Komitet Wy
konawczy ECAHO zdecydowanie 
preferował konie z rodowodem 
i w typie czysto egipskim. (J. Forbis 
- USA, A. Norden - Szwecja, Ch. 
Chazel - Francja, F. Huemer - Au-

Palmeta
w wielkim stylu wygrała czempionat Europy klaczy starszych 2005 

in great style she won the 2005 European Championships

stria, N. Jung - Niemcy, L. Rocco - 
Brazylia).

Czasem 
rozczarowanie...
Czasami na pokazach tak bywa, 

a walczyć trzeba i wydaje mi się, że 
polskie konie wyszły z nich obron
ną ręką.

Zwycięstwo w swoich klasach 
odniosły michałowskie: Emandoria 
i Palmira, a drugie miejsca zajęły: 
Emesa, Espadrilla, Emanda. Te ko
nie wystartowały później w cham- 
pionacie, nie zdobywając tytułów, 
a tylko Top Five (Emandoria, 
Espadrilla i Palmira). Sądzę, że 
przy tym składzie sędziowskim 
osiągnęły bardzo wiele i walczyły 
dzielnie, prezentowane z dużym 
zapałem przez Mariusza Liśkiewi- 
cza i Jana Trelę. Tym bardziej, że 
warunki ringu pokazowego nie by
ły najlepsze: bardzo słabe oświetle
nie na tle brunatnego podłoża, by
ło zdecydowanie niekorzystne dla 
gniadych koni, które właściwie 
„zlewały się” z otoczeniem. Miejsca 
na pokazanie ruchu było znacznie 
mniej niż w ubiegłych latach, gdyż 
ciągle powiększany jest sektor VIP 
(stoliki ograniczające plac pokazo
wy), ale jest to źródło znacznego 

dochodu dla organizatorów, a eko
nomia mocno wkracza na ringi po
kazów koni arabskich.

Niekorzystny układ w klasie mia
ły nasze roczne klaczki, ponieważ 
wszystkie startowały w grupie „A”, 
a Emandoria rozpoczynała cały po
kaz. Kilka pierwszych koni to za
wsze „docieranie się” sędziów i wte
dy trafia się najwięcej niespodzia
nek punktowych.

Pewien zawód sprawiła nam ja
nowska Pinga, która królowała 
na pokazach w Polsce uzyskując 
najwyższą punktację w historii po
kazów, będąc w tym czasie w do
skonałej dyspozycji. W Akwizigra
nie nie czuła się najlepiej, była wy
raźnie zmęczona, miała słaby kon
takt z prezenterem, a ruch, który 
jest bardzo mocną stroną tej klacz
ki, z powodu niedopasowania ryt
mu i tempa - „człowiek - koń”, za
kończy! się średnimi (jak na nią) 
ocenami. Zresztą, wspomniane wa
runki oświetleniowe też nie pomo
gły - trzeba wytrawnego oka, aby 
zauważyć i wyłonić doskonały typ, 
który reprezentuje ta klaczka.

Sadzę, że podobnie jak janow
ska Palmeta, Pinga pokaże jeszcze 
swój „lwi pazur” w klasach star
szych. Często doskonale konie
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I
muszą zaczekać na „swój 

czas”, a my - właścicie
le - musimy im trochę 

pomóc, kiedy on na- 
i dejdzie.

Nie byłem rów- 
■ nież zadowolony 

z występu micha- 
lowskiej Pistorii (7.), 
której brunatnosiwa 

maść nie dodała 
urody, natomiast 

nieźle wypadła

wyhodowana w Kurozwękach, 
sprzedana do Szwecji, wciąż progresuje 
bred by Kurozwęki Stud, sold to Sweden 

is still progressing

Euskara

Norma (3.) - 
prawie biała, 

świetnie się ruszająca, poka
zywana przez prezentera 
współpracującego z Michało
wem - Stuarta Colvina. Pozo
stała młodzież wypadła nastę
pująco: janowskie Etnologia 
i Eąuifor - odpowiednio 5. i 3, 
Epima - L. Jarmuża - 13., Gir- 

lan-Bey hodowli M. Bogaje
wicza, własności szwedz

kich hodowców - 3., bia- 
iecka Ciarka - 5.

K (w dzierżawie do Ho
landii). Moim zdaniem, 
dwuletni Eąuifor ciągle 
progresuje, „wysycha” 
i nie pokazuje w pełni 
swoich możliwości ru
chowych, natomiast 
Ciarka nie jest w dys
pozycji do pokazów, 
wygląda słabo, „bez 
ducha”.

Poza wymienionymi wcześniej 
klaczami starszymi, nieźle wypa
dła wyhodowana w Kurozwękach 
Euskara (sprzedana do Szwecji), 
zajmując dobre, trzecie miejsce. 
Klacz ciągle progresuje, wygląda 
rewelacyjnie, jest świetnie przygo
towana, emanuje typem, dosko
nałą pustynną - „egipską” głową i, 
moim zdaniem, jest gotowa 
do sięgnięcia po najwyższe trofea 
z czempionatem dużego pokazu 
włącznie.

Słabiej powiodło się janowskiej 
Eutonie (5.), ale ta doskonała ku- 
hailanka, nąjlepsza córka Etogra- 
ma, w mocno zaawansowanej ciąży, 
dostojna niczym matrona, nie mo
gła znaleźć uznania w gronie sę
dziowskim, dla którego czasem wy
znacznikiem wszystkich pięciu ka
tegorii ocenianych, jest kształt „ko
nika morskiego”.

Poniżej moich oczekiwań poka
zała się Demona (8.) z Michałowa, 
występująca w klasie klaczy naj
starszych, którą zazwyczaj najła
twiej wygrać. Tym razem dwuna
stoletnia Psychés Amber Gem 
(córka Padron Psyche) z tej klasy 
została czempionką.

W klasach ogierów starszych by
liśmy słabo reprezentowani. Mi
chałowski Emrod był dopiero 7., 
dzierżawiony przez SK Janów Pod
laski HS Etiquette - 5., Migrant J. 
Pietrzaka - 6. Czempionem został 
wyhodowany w Belgii Escape Ibn 
Navarrone-D.

Puchar Narodów wygrały Zjed
noczone Emiraty Arabskie, a Ho
dowców - Włosi. Zresztą Szejk Am- 
mar Bin Humaid Al-Nuaimi z Aj- 
manu wygrywa w Akwizgranie nie 
po raz pierwszy. W tej chwili jego 
hodowla oparta jest w głównej mie
rze na importach z Wioch, Belgii 
i USA i stoi na bardzo wysokim po
ziomie wysublimowanego, egip
skiego typu.

Niestety, w tej pogoni za typem 
arabskim, wyrażonym dla wielu 
hodowców i sędziów kształtem 
głowy, zatraca się kształt i długość
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szyi, prosta i mocna kłoda, prawi
dłowe kończyny i swobodny ruch.

Włochom zwycięstwo przypadło 
głównie dzięki potomstwu WH Ju- 
stice (po Magnum Psyche), który 
będzie miał również swoje potom
stwo w Polsce. Mnie potomstwo 
WHJustice nie przekonuje w stu 
procentach. Na pewno jest bardzo 
typowe, ale z usterkami, których 
nie lubię, być może jednak warto 
tego ogiera używać.

... a później 
zwycięstwo

Do listopadowego czempionatu 
Europy w Weronie polscy hodowcy 
przystępowali z większym optymi
zmem, bo i ziemia wioska nam bar
dziej przychylna i skład sędziowski 
zapowiadał większą równowagę 
i rzetelną ocenę (Al Nakeeb Hassa- 
nain - Wlk. Brytania, H. Ismer - 
Niemcy, N. Marei - Egipt, R. Pihl- 
strom - Francja, F. Sanchi - Wło
chy, T. Rombauer - Węgry).

Polska ekipa liczyła aż 15 koni, 
w składzie podobnym jak w Pucha
rze Narodów.

Miejscem imprezy jest teren tar
gowy o ponad stuletniej tradycji or
ganizowania wystaw hodowlano - 
hipicznych. Araby stanowią mały 
procent wszystkich ras i typów 
użytkowych koni tam prezentowa
nych. Sam pokaz odbywał się w ol
brzymim namiocie o piaszczystym 
podłożu, a konie były zakwatero
wane w boksach namiotowych (co 
przy padającym deszczu było dość 
uciążliwe).

Pokaz, podobnie jak w Paryżu, 
trwał trzy dni, a wyniki młodzieży 
były zbliżone do Pucharu Naro
dów.

Tytuły 
dla młodzieży...

Klasę roczniaków „A” wygrała 
Emandoria, Norma była 3., biaiec- 
ka Ekina - 5., janowska Pinga - 
6. W grupie „B” Polskę reprezento
wała tylko Pistoria zajmując drugie 
miejsce. Dwulatki janowskie upla

sowały się na podobnych miejscach 
jak miesiąc wcześniej - Eąuifor - 3., 
a Etnologia - 7.

O wiele lepiej niż w Niemczech 
prezentowała się Emandoria - zdo
była tytuł młodzieżowej wiceczem- 
pionki Europy, ulegając jedynie 
włoskiej hodowli córce WH Justice, 
stanowiącej własność wspomnia
nego wyżej szejka z Emiratów.

Z dużą radością czekaliśmy 
na dorosłe klacze, które - jak się 
później okazało - nie zawiodły. Re
welacyjnie pokazała się janowska 
Palmeta, która była w swoim ży
wiole - bardzo dobrze pokaza
na przez Jana Trelę w „stój” i w ru
chu, łatwo wygrała klasę. Za nią - 
michałowska Galilea, a dopiero 
szósta Emesa, z której „życie ucie- 
kio” i kondycja spadla. W następnej 
grupie Emanda zajmuje 2. miejsce, 
Espadrilla - 8. (klacz nie czuje się 
dobrze, jest zbyt ociężała). Białec
ka Hula dopiero na 11. pozycji - nie 
mogąc złapać dobrego ruchu w 
grząskim piachu. Nie zawiodła Pal
mira - wygrywając klasę z trzema 
„dwudziestkami“ za ruch, co jest 
najwyższą ocena za tę cechę. Zaraz 
za nią jest Euskara, która wypadła 
jeszcze lepiej niż w Niemczech.

Emanda - one of the most beautiful Ecaho daughters, 
Top Five in 2005 European Championships

Dalsze miejsca zajmują sprzedane 
z Polski: Etenta i Etanika.

Wśród ogierów dobry występ za
notował Emrod - był 3. w klasie, na
tomiast wygrał w niej brytyjski HS. 
Etiquette, dzierżawiony uprzednio 
przez SK Janów Podlaski.

W rozgrywce czempionatu klaczy 
starszych aż pięć z sześciu było pol
skiej hodowli: Palmeta, Palmira, 
Galilea, Emanda, Euskara i jedynie 
Martynique - niemiecko-hiszpań
ska.

To wspaniały i wzruszający wi
dok!

... i dla seniorów
Będąca w doskonałej dyspozycji, 
świetnie prezentowana, janowska 
Palmeta wygrywa w wielkim stylu 
czempionat Europy klaczy star
szych, pokonując klacz z Hiszpa
nii. W Top Five plasują się: Eman
da, Palmira i Euskara. Dyrektor 
janowskiej stadniny - Marek Tre
la zbiera zasłużone gratulacje 
i łza się w oku kręci gdy słuchamy 
Mazurka Dąbrowskiego - w tym 
roku Werona należała do polskich 
klaczy!

Miłą niespodziankę sprawił, bar
dzo prawidłowy i urodziwy syn
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HS Etiquette 
zmierzający po tytuł czempiona Europy 2005 
on his way to 2005 European Champion title

Etenty i Simeon Sadika, wyhodo
wany przez Shirley Watts HS Eti
quette, zdobywając tytui czempio
na, co dobrze wróży janowskiej 

młodzieży po tym ogierze i po
twierdza traftiość jego wyboru.

Kilka rad 
na koniec

Na zakończenie słów kilka 
o punktacji na pokazach i zajętych 
przez poszczególne konie miej
scach. Dwa duże pokazy, a klasyfi
kacja dość różna, co potwierdza 
moje przekonanie, że na każdego 
wybitnego konia przychodzi czas 
i wtedy trzeba zrobić wszystko, aby 
tego momentu nie przegapić. Zdo
byte punkty i lokaty mogą być po
mocne w ocenie osobniczej danego 
konia, ale nie są jedynym kryterium 
jego wartości. Oko hodowcy i jego 
wyczucie czasami znaczą więcej.

Sądzę, że nie ma lepszej promocji 
dla przyszłej sprzedaży na aukcji niż 
prezentowanie koni na pokazach - 
nie zastąpią tego broszury, filmy ani 
głębokie przekonanie o wartości wy
hodowanych przez nas koni. Trzeba 
się stale porównywać z innymi, po
prawiać błędy, ale i być wiernym za
sadom, z których wyrasta polska 
tradycja hodowli koni arabskich.

Zbliża się zima, jeszcze jeden 
spektakularny pokaz - Salon Ko
nia oraz czempionat świata w Pa
ryżu i... za chwilę znowu będzie 
„przed aukcją”. Trzeba będzie my
śleć o następnej liście sprzedaży - 
już czuję zbliżający się ból głowy - 
co sprzedać? Co zostawić? Ale to 
już będą następne pory roku. •

FOUR SEASONS AT AN ARABIAN STUD
The life of breeders and owners of Arabian horses 

icsclosely bound with precised seasons of the year. 
They divide their time for two periods: „before the Ja
nów Sale” and „after it”. Theoretically the second part 
of the year should be calmer, but it isn't at all.

The Arabian horse breeders are lucky, because they 
harvest their „crops” twice a year. From January to Ju
ne the mating and foaling seasons take place. The fo
als bom will be next year judged in the Spring Show at 
Białka - the unique show in Europe, where estimated 
are only yearlings and two-year-olds. For colts it per
forms the task of the National Junior Stallion Cham
pionship.

The Polish National Show and „Pride of Poland” sa
le at Janów are the crown of Polish National Events 
for Arabian Horses. Polish breeders succeeded to ma
intain a high rank of that event, what makes an Euro
pean phenomenon, because other auctions, as in Ger
many or in Holland, are of marginal importance. In 
last two years set were two records - the highest-sel
ling mare in the history of post-war auctions and exce
eding of total sum of 1 million Euro in bidding.

The autumn, contrary to all appearances, isn't a ti
me for resting. After the financial crop from the sum
mer harvest, coming are three prestigious successes: 
Nations'Cup in Aachen in the last week-end of Sep
tember, Championship of Europe in Verona in the be
ginning of November and World Championship in Pa
ris in the beginning of December. The two first 
„Crowns” we have already got through.

In Aachen the judges'board preffered Egyptian ty
pe, so Polish horses went relatively well, anyway. The 

Michałów mares and fillies Emandoria, Espadrilla and 
Palmira were placed in Top Five. They were grey, whe
reas the lighting combined with the brown foundation 
proved disadvantageous for bay horses. That's why 
the fantastic yearling filly Pinga from Janów, setting 
the record of a point score in Poland, was hardly noti
ced, the more that in those days she didn't feel well. 
For similar reasons the brownish grey Michałów filly 
Pistoria in such a background looked like a mouse.

Much better results we got in Verona. The milky- 
-white Michałów filly Emandoria - daughter to the 
World Champion Mare Emanda, won the yearling fil
lies'class and later on - the Junior Reserve Cham
pionship of Europe. The four-year-old, grey Palmeta 
from Janów, former Junior Champion Mare of Po
land, proved in an excellent mood and deservedly 
won the Championship of Europe. The title of Euro
pean Champion Stallion was won by the British stal
lion used in Poland, a son of the Polish mare Etenta 
and the Egyptian sire Simeon Sadik - HS Etiquette. 
That makes good perspectives for the Polish youth 
sired by him.

In my opinion there is no better promotion for our 
horses than their starts in such prestigious shows. 
I hope that the majority of breeders and judges don't 
get lost in the „chase for type” and don't forget such 
important traits, as strong and correct topline, legs 
and movement. Now we are looking forward to the 
World Championships in Paris and afterwards another 
headache comes - planning of the sales list for the 
next year. Thanks God, that can wait for the new se
asons of the new year.

40



tel. (062) 785 83 09, tel.kom. 0 500 372 269

Ogier Fedain 2000 
(Pamir - Fascynacja 
po Etap) hod. A. Nicpoń

Ogier Farah-Basket 1999 
(Kulig - Farah-Aneta 
po Borysław)
hod. K. Chmiel

•

(W » ~

Zwycięzca Nagrody 
Koheilana I, 
lll-ci w Nagrodzie Janowa, 
ll-gi w handicapie gen. 
przed sezonem 2003! 
Kariera wyścigowa: 
2/14(4x1-1x11-1x111). 
Czempion ogierów 
arabskich dolnośląskiego 
„Święta Konia". 

Zbonitowany na 84 pkt., 
158 cm w kłębie. 
Licencja na krycie klaczy 
czystej i półkrwi. 
Do obejrzenia pierwsze 
potomstwo. Wspaniały, 
wytrzymały koń użytkowy!

DZIELNOŚĆ I URODA... NA SPRZEDAŻ!

Syn Czempiona Polski, 
Czempiona Wyścigowego 
1988 i Derbisty - Pamira. 
Triumfator Nagród Derby 
i Michałowa 2004.
Kariera wyścigową: 
2/13 (3x1 - 4xll - 3x111) 
Reprezentuje najcenniejsze 
linie w typie kuhailan 
wraz z ich nieprzeciętnymi 
walorami użytkowymi!



POKAZY

Narodowe 
pokazy USA

Jerzy „George“ Zbyszewski

J
ednym z głównych po
wodów spadku zaintere
sowania imprezą jest 
diugi czas jej rozgrywa
nia. Razem z eliminacja
mi, czempionaty trwają aż dziesięć 

dni. Prócz klas hodowlanych (w rę
ku), ocenianych jest cale mnóstwo 
konkurencji pod siodłem, z podzia
łem na wiek koni i jeźdźców. W im
prezie uczestniczy rokrocznie po
nad 2000 koni arabskich pól- i czy
stej krwi. Nie należy się więc dzi
wić, że dla przeciętnego widza mo
że być to nużące.

Zasady 
klasyfikacji

Kontrowersje budzi rozbicie klas 
„w ręku” (klaczy, ogierów i wała
chów) na czempionat młodzieżowy 
(Champion Junior, 3 do 5 lat) i se
niorów (Champion Senior, 6 lat 
i powyżej). Według obecnie obowią
zującego podziału, droga konia po
kazywanego po raz pierwszy w wie
ku 1 roku przebiega w następują
cych klasach: roczniaki (klasa Swe
epstake z podziałem na klaczki 
i ogierki/wałachy), trzylatki (klasa 
FUturity z podziałem j. w.), 3 do 5 
lat (klasa Champion Junior z po
działem jw.) i klasa Champion Se
nior (powyżej 6 lat, również z po
działem na pleć). Dodatkowo, 
w osobnej klasie rywalizują dwulet- 

W połowie października 
odbyły się w Albuquerque 

(stan Nowy Meksyk) 
Narodowe Czempionaty Koni 

Arabskich USA. Impreza, 
złożona z czempionatów 
rozgrywanych w wielu 

konkurencjach, z roku na rok 
przyciąga coraz mniej 

widzów. Organizatorzy 
za wszelka cenę starają się 
uatrakcyjnić jej program, 
jak narazie bez skutku.

Na szczęście polskie konie 
i ich potomstwo nadal 
wychodzą z rozgrywek 

obronną ręką.

WH Araby
syn michalowskiego Emanora 

sired by Michatów-bred Emanor

nie wałachy (klasa FUturity klaczy 
dwuletnich rozgrywana jest jedy
nie na Czempionacie Kanady, na
tomiast dwuletnie ogierki swojej 
klasy nie mają).

Wszystkie klasy Czempionatu 
USA oceniane są przez trzech sę
dziów w każdej. Niestety, w tym 
roku, zwłaszcza w klasach hodow
lanych, sędziowanie było bardzo 
nierówne.

Roczniaki bez ruchu
Wśród rocznych klaczek wygrała 

gniada Lethyf Falconesse (Falcon 
BHF - Penny Carol), przed Matta- 
harii (Magnum Chall HVP - Belin- 
da). Warto zaznaczyć, że Falcon 
BHF był kilka lat temu czempio- 
nem ogierów FUturity i jest synem 
popularnego niegdyś Bey Shaha 
(a ze strony matki również jego 
wnukiem!). Falcon BHF daje bar
dzo urodziwe potomstwo, niestety 
na niezbyt poprawnej nodze.

W klasie ogierków rocznych 
triumfował gniady syn nieżyjące
go już Millennium LOA - El Mile- 
nio (od Miss MMoraduke). Ogie- 
rek zdobył pierwszą pozycję 
u dwóch z trzech sędziów, co za
pewniło mu zwycięstwo nad wi- 
ceczempionem - Signifikaynce 
(Its Sshow Time - Aristokayte).

Z dużym zainteresowaniem ob
serwowano gniadego ogierka Ma- 
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rajj (po Marwan Al Shaqab), jed
nogłośnie wybranego zwycięzcą 
pokazu Scottsdale 2005. Jednak 
Marajj musial się za
dowolić tytułem Top 
Ten ogierów rocznych. 
W porównaniu z kon
dycją jaką prezentował 
osiem miesięcy wcześniej 
można było się u niego do 
patrzyć nieco długiej kłody. 
Marajj również nieko
rzystnie wyróżniał się ni
skim wzrostem w tej, 
bardzo mocno obsadzo
nej, klasie.

Klasę Futurity klaczy wy
grała kasztanowata Pstylin 
(Psytadel US - Alada Sty
le), przed bardzo urodziwą 
Jamaica Jullyen PGA 
(Jullyen El Jamaal - Ma
kena PGA). Obie kla
cze wyróżniała egzo
tyczna uroda lecz także 
nie najlepszy ruch. Wśród 
3-letnich ogierów triumfa
torem byl MPA Giovanni (Da 
Vinci FM - Glitzy) przed Arbiteur 
(Regal Actor JP - Genevieve C). 
Podobnie jak w klasie klaczy, zwy
cięzców cechował dobry typ i... 
brak ruchu.

Inaczej wygladala klasa klaczy 
młodszych (3-5 lat). Doskonała 
w ruchu, kasztanowata Afire 
Storrm - córka świetnie kłusujące
go Afire Bey V i klaczy Brassmis, 
pokonała obdarzoną równie do
brym ruchem klacz GAA Millenia 
(Magnum Psyche - Bey Cherie 
Amore). Moim zdaniem, klasa ta 
była o wiele lepsza od Futurity. 
Czempionki zachwycały popraw
nością budowy, typem i wspania
łym ruchem.

Ogiery o polskich 
korzeniach

W klasie Champion Junior ogie
rów wynik byl w zasadzie przesą
dzony. Czempion USA sprzed 
dwóch lat, Marwan Al Shaqab 
(Gazai Al Shaqab - Little Liza 

*,

Dzierżawiona do Stanów Zjednoczonych Fallada 
Czempionka Kanady, Top Ten w USA
Fallada on lease to US - Canadian National Champion Marę, US Top Ten



Famę) nie miał sobie równych. Ob
darzony wybitną urodą, świetnie 
zaprezentowany przez Michaela 
Byatt’a udowodnił raz jeszcze, że 
jest niepobity w swojej kategorii.

Sędziom nie przeszkodzi! na
wet jego slaby ruch - ogier wygra! 
jednogłośnie.

Kandydatów do tytułu wice- 
czempiona było kilku. Czempion 
tegorocznego pokazu w Scottsda
le, gniady Pyro Thyme SA (Prymę 
Thyme - Holly Onfire JW) poko
nał bardzo dobre ogiery z reszty 
Top Ten. Jest to ogier bardzo ty
powy, z dobrym ruchem i tylko 
nieznacznymi usterkami kończyn. 
Jego rodowód jest częściowo pol
ski, oparty w dużej mierze na krwi 
legendarnego Baska. Warto za
znaczyć, że w klasie tej debiuto
wa! 3-letni, czysto polskiego po
chodzenia syn Emanora, ogier 
WH Araby (od WH Anastaz po VF 
Premonition), podobnie jak oj

Emo (po Padrón Psyche) w rywalizacji o czempionat USA pokonał 
utytułowanego Gazala Al Shaqab i czempiona Polski - Ecaho 

Emo (by Padrón Psychejin the battle of US Champion title 
has beaten famous Gazal Al Shaqab and Polish National Champion - Ecaho

ciec, srebrnosiwy i wspaniale się 
ruszający. WH Araby urodził się 
w stadninie właścicieli Emanora - 
Mili i Rona Hartów. Pokazywany 
przez Grega Galluna był ulubień
cem publiczności i zdobył tytuł 
Top Ten.

W klasie klaczy-seniorek na ring 
wyszło 12 kandydatek do tytułu. 
Zwyciężyła kasztanowata JJ LA 
Estrella (Magnum Psyche - WA 
Marlaina Lee) przed Bay Oaks 
Psyignet również po Magnum 
Psyche (od Kishaj). JJ LA Estrel
la to klacz w ramach, z niebywale 
okazałym frontem lecz zdecydo
wanie długa w kłodzie. W Scotts- 
dale uległa tylko michałowskiej 
Egzonerze, tym razem sięgnęła 
po najwyższe laury. W tej samej 
klasie wyśmienicie pokazała sie 
polska Fallada z Michałowa, bę
dąca w dzierżawie w Jade Creek 
Arabians (Santa Ynez, Kalifor
nia). Klacz zdecydowanie miała 

swój dzień. Frunąc w kłusie wzbu
dzała burze oklasków. Z rozczaro
waniem więc przyjęto werdykt, 
przyznający Falladzie jedynie ty
tuł Top Ten.

Duże emocje wzbudziła klasa 
ogierów starszych - występowali 
w niej trzej wielcy rywale: mię
dzynarodowy czempion, znany 
polskim hodowcom Gazal Al 
Shaqab (Anaza El Farid - Kajo- 
ra), „prawie niepobity” w USA, 
kasztanowaty Enzo (Padron Psy
che - RD Bey Shahmpane) oraz 
czempion Polski, wyhodowany 
w Janowie Podlaskim, siwy Eca
ho (Pepton - Etruria). Enzo, po
kazany po mistrzowsku przez 
Grega Galluna, pobił pokazywa
nego przez Michaela Byatt’a Ga
zala i tym sposobem dodał ostat
nią „perlę” do swej korony, w któ
rej znalazły się tytuły: Czempio
na Sweepstakes (roczniaków), 
Futurity (3-latków) i wiceczem- 
piona ogierów młodszych USA 
(w 2003 uległ Marwanowi Al Sha
qab) . Bardzo piękny, o klasycznej 
urodzie lecz niestety zbyt mało 
dynamiczny w ruchu, Ecaho zdo
był tytuł Top Ten.

Polskie 
też użytkowe

W najważniejszych klasach użyt
kowych można się było doszukać 
wielu wpływów koni o polskich ro
dowodach lecz żaden z nich nie 
wygrał czempionatu. Zupełnie 
„niepolskimi” byli zwycięzcy klasy 
Western Pleasure: Link of Famę 
(po Famé VF) i HR EL Kareem 
(po BA Bey Elation).

W klasie Park Horse zasłużenie 
triumfował egipskiego pochodze
nia Aequus (po Sheikh Ibn Shiko). 
Koń ten uosabia to, czym prawdzi
wy Park Horse być powinien - jego 
niesamowite zaangażowanie zadu 
oraz dynamiczny i wysoki wyrzut 
przednich nóg zelektryzowały wi
dzów. Trochę w jego cieniu pozo
stał wiceczempion Laredo Afire 
(po Afire Bey V).
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W klasie English Pleasure trium
fowała zaś klacz, co się rzadko zda
rza - zwykle tę bardzo ciężką fi
zycznie klasę wygrywają ogiery lub 
wałachy. Jednak triumfatorka nie 
była taką sobie zwykłą klaczą! Peł
na siostra popularnego Baske Afi
re, gniada Empress of Bask, jest 
córką wybitnego ojca koni typu 
English - Afire Bey V i czempionki 
USA English Pleasure - Mac Baske 
(wnuczki Baska). Kasztanowaty 
SF Specs Showcwave (również 
po Afire Bey V, od czysto polskiego 
pochodzenia klaczy Spectra PR), 
uplasował się na drugim miejscu. 
Należy zaznazyć, że klasa English 
Pleasure jak zwykle była jedną 
z najliczniejszych i najcięższych 
klas czempionatów. Do eliminacji 
stanęło ponad 40 najlepszych koni 
w USA. Dlatego wejście polskiego 
ogiera Emanor (Wojsław - Emana- 
cja po Eukaliptus) do Top Ten, na
leży uznać za sukces. Dla przypo

mnienia - Emanor, wyhodowany 
w stadninie koni Michałów, 
w 1999 r. zdobył tytuł czempio- 
na USA i rozpoczął nową erę suk
cesów polskich koni w tym kraju.

Fenomen 
Padron Psyche

Podsumowując wyniki czempio
natów amerykańskich Anno Domi
ni 2005 należy zauważyć, że nadal 
wiodącymi ojcami zwycięzców klas 
hodowlanych są Padron Psyche, 
a ostatnio jego syn - Magnum Psy
che. Dominacja ta nie jest już tak 
olbrzymia jak kilka lat temu, kiedy 
w Top Ten bywało ośmiu lub dzie
więciu potomków Padron Psyche. 
Ogier ten jest zdecydowanie feno
menem ostatnich lat i trudno za
przeczyć, że wywarł olbrzymi 
wpływ na hodowlę koni arabskich 
na całym świecie. Sam - niezbyt 
chwytający za serce, duży kasztan 
o przeciętnym ruchu, zdobył „jedy

nie” tytuł wiceczempiona USA. 
Jednak bardzo mądrze promowa
ny jako reproduktor, stemplował 
dając bardzo wyrównane potom
stwo. Ogier ten dobrze łączy się 
w zasadzie z każdą linią, dlatego 
od początku wzbudził zaintereso
wanie hodowców o różnych profi
lach hodowlanych.

Potomstwo Padron Psyche jest 
z reguły kasztanowate, o pięknej 
szyi i bardzo efektownym froncie, 
często z bardzo typowymi głowami 
i świetną linią górną, zwykle pod
kreśloną wysokim osadzeniem 
ogona. Wadami tych koni są uster
ki kończyn i raczej średni ruch, dla
tego potomstwo tego ogiera rzad
ko występuje w klasach pod sio
dłem. Oczywiście nasuwa się pyta
nie, czy usterki kończyn nie powin
ny dyskwalifikować Padron Psyche 
jako reproduktora w klasach ho
dowlanych? Jak widać z zestawień 
wygranych w USA... - nie! •

THE US NATIONAL ARABIAN HORSE SHOW 2005
This year’s US National Arabian Horse Show took 

place in Albuquerque, New Mexico, in the half of 
October. All classes of that event last 10 days, with 
more than two thousand participants (both Ara
bians and half-Arabians). Such a strictly professio
nal competition may be boring for an amateur spec
tator, so its popularity decreases from year to year. 
The organizers do their best to attract as a wide pu
blic, as possible.

Horses, according to their age, can take part in Swe
epstake (for yearlings), FUturity (for 3-year-olds), 
Champion Junior (3-5 years) and Champion Senior (6 
years or more); in each class separately for colts / stal
lions, fillies / mares and geldings. The classes were jud
ged by three judges each.

In 2005 the Sweepstake class won the bay yearling 
filly Lethyf Falconesse (by Falcon BHF) and the bay 
colt El Milenio (by Millennium). The Futurity class 
won the 3-year-old, chestnut filly Pstylin (by Psyta- 
del), whereas in colts - MPA Giovanni. Both winners 
were full of type, but lacking movement.

The Junior Champion Mare became the chestnut 
Afire Storm (by Afire Bey V) - typey, correct and also 
a good mover. The title of Junior Champion Stallion 
got to the unequalled Marwan Al Shaqab, bay, by Ga- 
zal Al Shaqab, who two years ago won the Nationals in 

his class. The Reserve Junior Champion Stallion, the 
bay Pyro Thyme SA, was partly of Polish origin (line- 
bred to Bask).

The title of Senior Champion Mare won the chest
nut JJ LA Estrella by Magnum Psyche. In the same 
class took part the Polish National Champion Mare 
Fallada, but her result was disappointing - she was 
placed only on the Top Ten. In the class of Senior Stal
lions the chestnut son of a fashionable in the US sire 
Padron Psyche - Enzo - won the championship in 
a hard battle with the International Champion and Si
re of Champions, Gazal Al Shaqab, and the Champion 
of Poland Ecaho.

In performance classes only one Pure Polish horse - 
the US National Champion 1999, Emanor (Wojslaw - 
Emanacja) got into the Top Ten English Pleasure. It 
should be noticed, that the chestnut stallion Padron 
Psyche and his son, the grey Magnum Psyche, mainta
ined their domination as the winners sires. Especial
ly Padron Psyche won a great popularity, because he 
stamped with exceptionally refined type, mainly in he
ad, as well as with the level topline and high tail-set. 
On the other hand, he passed on also faults of legs and 
rather a mediocre movement. It could be noticed, ho
wever, that those faults didn't prevent them from win
ning the halter classes.
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Koń arabs1’’
Elisabeth Chat
fot. z arch. ECAHO

W
 dzisiejszych 
czasach ho
dowla konia 
arabskiego co
raz bardziej 
zmienia swój kierunek - większą 

wagę przywiązuje się do czysto
ści krwi i pięknego wyglądu niż 
do walorów użytkowych, a konie 
arabskie największe sukcesy 
osiągają na pokazach w ręku, 
na których oceniana jest ich nie
zaprzeczalna uroda. W czasie se
lekcji na cechy fenotypowe 
(a więc wygląd), zagubiono wie
le walorów użytkowych konia 
arabskiego: silę, wytrzymałość, 
szybkość, łagodność, przyj a-

Koń arabski, ukształtowany 
w niezwykle surowych 

warunkach, od źrebięcia 
poddawany najcięższym 

próbom, jakie stwarzało mu 
jego naturalne środowisko, 

jak żadna inna rasa koni, 
posiadł cechy, konsekwentnie 

utrwalane w procesie 
selekcji, które uczyniły 

z niego nie tylko wybitnego 
wierzchowca, ale stały się 
nieocenione w tworzeniu 

wszystkich szlachetnych ras 
koni, mających służyć 

człowiekowi pod siodłem 
i w zaprzęgu, zarówno 

w czasach wojny jak i pokoju. 

zny charakter oraz odporność 
i dobre wykorzystanie paszy. 
Na szczęście trend ten zaczyna 
powoli zanikać i wiele koni, któ
re nie osiągnęły sukcesów na rin
gu pokazowym, wykorzystywa
nych jest w rekreacji, a nawet 
w jeździectwie wyczynowym.

Oczywiście, ważną i pielęgno
waną (zwłaszcza w Polsce) me
todą selekcji hodowlanej jest 
próba dzielności na torze wyści
gowym. Wciąż jednak hodowcy 
borykają się z coraz większym 
problemem zagospodarowania 
olbrzymiej liczby ogierów, które 
ukończyły próbę dzielności, ale 
ich rodowód czy cechy fenotypu 
nie predysponują ich do użycia 
w hodowli.

Zapomnieliśmy, zdaje się, że 
koń arabski to urodzony „spor
towiec”, chociaż, z uwagi na je
go późne dojrzewanie, do tre
ningu nadaj e się dopiero w wie
ku 2,5 roku. W Europie Zachod
niej użycie koni arabskich 
w sporcie jeździeckim rośnie 
z roku na rok. Obserwuje się na
wet specjalizację poszczegól
nych państw w danych dyscypli
nach. I tak, na przykład Niemcy 
są liderami w ujeżdżeniu na ko
niach czystej krwi, Austriacy 
przodują w konkurencjach we
sternowych, a Szwajcaria ma 
wielu dobrych zawodników 
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w dyscyplinie powożenia. Hisz
pania, Szwecja i Czechy zaś - 
w skokach i krosie.

Najbardziej prestiżową impre
zą dla koni czystej krwi arab
skiej użytkowanych w sporcie 
jest, rozgrywany w sierpniu 
w Stadl Paura w Austrii, Spor
towy Czempionat Europy koni 
arabskich. Konkurencje pod
czas tych zawodów mają różne 
poziomy zaawansowania, więc 
każdy może znaleźć tam coś dla 
siebie. W tegorocznym czempio- 
nacie wzięły udział ekipy z 10 
krajów. Większość zawodników 
stanowili młodzi ludzie, dzięki

Z punku widzenia uczestnika
Jestem tu po raz trzeci, 

a po raz pierwszy przywio
złam ze sobą dwa konie 
z naszej stadniny. Czam- 
pionat dla sportowych ko
ni czystej krwi arabskiej 
rozgrywany jest po raz 
czwarty i już po raz trzeci 
w Austrii.

Dawniej w Stadl Paura 
postrzegano nas, „arabia- 
rzy”, raczej sceptycznie. To 
jest przecież kolebka tre
nerów, jeźdźców i powożą
cych o międzynarodowej 
klasie. Teraz mogli się oni 
sami przekonać o tym, że 
poziom sportowych koni 
czystej krwi arabskiej 
wzrósł.

Ciekawa jest rotacja 
liczby uczestników w po
szczególnych klasach. 
W zeszłym roku więk

szość jeźdźców startowała 
w stylu klasycznym, w tym 
roku dużym powodzeniem 
cieszyła się kategoria we
stern, przyjechało też wię
cej zaprzęgów. W sumie 
przybyły ekipy z 10 
państw, nawet z dalekiej 
Hiszpanii, Szwecji i Nor
wegii.

W konkurencji skoków 
o nagrodę Mono, na pierw
szym miejscu uplasował się 
siedemnastoletni Tobias 
Bessler z Niemiec na swo
jej klaczy Calina.

Margret Rich, sędzia 
z Kalifornii stwierdziła, że 
jeźdźcy, startujący w klasie 
reining osiągnęli poziom 
światowy.

Po raz pierwszy został 
zorganizowany maraton w 
powożeniu na poziomie A,

który nie należy do konku
rencji mistrzostw Europy, 
a w którym wzięło udział 
sześciu powożących. Trzy 
przeszkody, które należało 
pokonać, występują rów
nież na „tradycyjnych” za
wodach i są dużym wyzwa
niem dla zawodników. Naj
poważniejsza była prze
szkoda wodna, która, 
po obfitych opadach, uro
sła do rozmiarów jeziora. 
Dziwnie na nas patrzono, 
kiedy przyszliśmy oglądać 
trasę maratonu i spraw
dzaliśmy głębokość wody... 
Dla naszej młodej klaczy 
Espinosa Qahira był to 
prawdziwy chrzest, ale cóż 
znaczy zaufanie do osoby 
powożącej (Alexandry 
Moosurger) i dobre przy
gotowanie - klacz miała

na przeszkodzie wodnej 
drugi czas!

Jestem bardziej niż zado
wolona nie tylko z faktu, że 
moje konie odniosły sukces, 
ale również z tego, że spę
dziliśmy weekend wśród 
naszych dobrych znajo
mych i zdobyliśmy nowych 
przyjaciół - było po prostu 
wspaniale, na konferencji 
mogliśmy swobodnie roz
mawiać o naszych życze
niach i spostrzeżeniach. 
Słowa podziękowania dla 
organizatora, Franka Spa- 
dingera - wszystko zostało 
doskonale zorganizowane.

Dwa zaprzęgi z naszej 
stadniny również w przy
szłym roku wezmą udział 
w mistrzostwach Europy!

Martina Minhard 
Al-Qahira

From the point of view of the competitor
I'm here for the third ti

me, but for the first time 
I brought with me my two 
Arabian horses of our bre
eding, a stallion and his 
daughter. In such a „cra
dle” of trainers, riders and 
drivers Arabian horses we
re viewed rather skeptical
ly, but recently their share 
is growing continuously. 
Interesting, that last year 
prevailed the „Classic” ri
ders, whereas this year mo
re competitors participa

ted in „Western” classes 
and in driving events. Re
presented were 10 coun
tries, including Spain, Swe
den and Norway. Mrs. Mar
gret Rich, the judge from 
California, stated that we
stern riders achieved the 
world level.

We took part in driving 
competition and our 
young mare Espinosa Qa
hira went very well as for 
a debutante. One could 
clearly see, that she was 

well-trained and trusted 
her driver, Mrs. Alexandra 
Moosurger. At the water 
obstacle she had the se
cond best time, what was 
a real achievement the 
more, that after recent ra
infalls the ditch turned in
to a lake!

I was more than satis
fied, not only with my hor
ses' successes, but also be
cause I spent such a nice 
week-end among as well 
old, as new friends. We to

ok part in a perfectly orga
nized Championship of Eu
rope and also had a good 
time, could exchange our 
desires and observations, 
for what I would like to 
thank the organizer - Mr. 
Frank Spadinger. Finally, 
I'd like to add, that two 
our driving teams are pre
pared to take part in the 
next year's Championship 
of Europe.

Martina Minhard 
Al-Qahira
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Stadl Paura (AUT) 2005

Sportowy Czempionat Europy w skokach, ujeżdżeniu, western trail, 
pleasure i reining dla koni czystej krwi arabskiej

European Champions
Show Jumping, Dressage, Reining, Trail, Western Pleasure

Skoki przez przeszkody I Show Jumping
1. Calina 47/Tobias Befller/GER
2. Sheik El Kashmir/Johanna Frunck/SWE
3. Pharao El Assuad/Vivien Sonnek/GER

Ujeżdżenie I Dressage
1. Period/Denise Reichenwallner/GER
2. Padrons Khen Saabi/Elisabeth Waldbauer/AUT
3. Spirit MB/Claude Tomber/BEL

Western - Trail
1. Effendi/Manuela Kirsteuer/AUT
2. Ibn Khamseh/Sigrid Eibensteiner/AUT
3. Hanaya Madgid/Ulrich Rimensberger/SUI

Western - Pleasure
1. Zid Ibn El Zahim/Martin Pauli/GER
2. DA Caruso/Andre Reitermayr/AUT
3. Effendi/Manuela Kirsteuer/AUT

Western - Reining
Gold: Eysha Bint Muscateal/Gerhard Hairas/AUT
Silber: Trevo Al Oasis/Uschka Wolf/POL
Bronze: Perado/Daniela Mantler/AUT

którym liczbę koni arabskich 
udaje się stopniowo zwiększać.

Głównym zadaniem, z jakim 
należy się zmierzyć w populary
zacji jazdy na koniach arab
skich, jest przede wszystkim 
rozwianie stereotypu, jakoby ra
sa ta nie nadawała się do sportu. 
Niewiele osób miało okazję się 
przekonać, że są to konie 
wszechstronnie utalentowane, 
ambitne i chętne do współpracy 
jeśli właściwie się je przygotuje. 
Wszystko więc zależy od właści
cieli i ich dobrej woli stworzenia 
wystarczającego zaplecza do se
lekcji koni utalentowanych użyt
kowo. Należy pamiętać, że każ
dy kolejny koń odnoszący sukce
sy w konkurencjach sportowych, 
otwiera rynek zbytu dla ogierów 
i wałachów, których jest coraz 
więcej. •

Autorka jest właścicielką znanej 
stadniny Arabergestut CHAT 
pod Wiedniem o kierunku spor
towym i przewodniczącą Komi
sji Sportu ECAHO.
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ARABIAN HORSE UNDER THE SADDLE
Arabian horses from their early youth were shaped in 

extremely hard living conditions. From the very beginning 
they were submitted to so heavy natural tests, as no other 
horse breed. Used as saddlehorses, they distinguished 
themselves with specific traits, fixed in that natural selec
tion. That's why they were so highly esteemed as impro
vers to grade up cavalry horses, as well as many other sad
dle and driving horses, useful during the war and peace.

Nowadays Arabian horses win the greatest fame in be
auty competitions and the greatest emphasis is laid 
upon their purity of blood and a unique type. In the me
antime lost were their main utility advantages, as 
strength, stamina, speed, docility, friendliness to a man, 
as well as good health and food utilization. Thanks God, 
this trend seems to be reversed. Many horses, who didn' t 
succeed at show rings, are subsequently used for pleasu
re riding or even in normal equestrian competitions. As 
an important method of breeding selection treated is, 
especially in Poland, the racing performance test, but 
there are still many colts, who finished their race careers, 
but aren't suitable for breeding. Their owners deliberate, 
what to do with them, but they mostly don't consider, 
that Arabians are inborn eventers.

Because of their late maturing, they should be taken 
into training as 2 1/2-year-olds. Nevertheless, the share of 
Arabian horses in riding sports is growing and there are 

countries specializing in certain events. For example, 
Germans are approved dressage leaders, whereas Au
strians specialize in western riding, Switzerland has ma
ny good coach drivers and in Spain, Sweden and in 
Czech Republic popular is showjumping and cross coun
try riding. For example, in this year's European Cham
pionships in Equestrian Sports for Arabian horses took 
part the representatives of 10 countries. The competitors 
are mostly young people and due to them, the number of 
Arabian horses constantly grows.

Above all, we must oppose to a common opinion, that 
Arabian horses are unsuitable for riding sports. They are 
multitalented, ambitious and keen on working, if only well 
prepared. Everything depends on the good will of Arabian 
horses' owners, who must create a sufficient basis to se
lect sport talents. The most prestigious events take place 
every year on 4 and 5th of August, at Stadl Paura, Austria. 
Provided are heavier and easier competitions, so everybo
dy can find a suitable field for himself. Moreover, we must 
remember, that every horse, who succeeds in equestrian 
sports, opens a new market, especially for stallions and 
geldings, whose number is continuously growing.

Elizabeth Chat is an owner of the renowned stud Ara- 
bergestuet Chat near to Vienna and the Chairwoman of 
the Sports Commission of ECAHO. She specialized her 
breeding in the equestrian sports direction.

STADO OGIERÓW 
BIAŁKA Sp. Z O.O.
22-300 Krasnystaw, woj. lubelskie

tel./fax ( + 48-82) 577 12 00 
e-mail: office@bialka.arabians.pl



WYŚCIGI

Andrzej Szydlik
fot. Tomasz Celmer

O
twarcie byio impo
nujące - jednego 
dnia zostały roze
grane aż 4 gonitwy 
pozagrupowe. Dla 
koni pełnej krwi - Nagrody Gole- 

jewka, Strzegomia i Jaroszówki, 
a dla czystej - Cometa (LR, 
2000m). Zwyciężył w niej 4-letni 
Perkal (Pamir - Perforacja po Er- 
nal) hodowli SK Białka, własności 
DAMIS-u, trenowany przez Bole
sława Mazurka, pod dż. Piotrem 
Piątkowskim. Drugi był michałow- 
ski Don Carlos (Ganges - Decyzja 

W okresie powojennym tylko 
7 lipca 1946 r. wyścigi konne 

rozpoczęty się później niż 
w tym mijającym. Przyczyną 

byty zawirowania wokót 
wyboru organizatora 
wyścigów i środków 

na sfinansowanie nagród.
W rezultacie podjęto decyzje, 

które nie zawsze byty 
po myśli środowiska 

wyścigowo-hodowlanego.
w końcu udato się problemy 

przezwyciężyć i 18 maja 
sezon ruszył. 

a także utytułowanego Millennium 
(SE) i zwycięzcę ubiegłorocznej Na
grody Michałowa - Fedaina. W na
stępnym spotkaniu - rzetelnie roze
granej Nagrodzie Kabareta (LR, 
2200 m) nieoczekiwaną porażkę od
niosły Perkal i Don Carlos, a zwycię
żył (galopujący pod najniższą wa
gą) niemiecki Von (Tidjani - Verdu- 
ronette (FR) po Dormane [FR]), 
hodowli J-F. Marsot, należący 
do księżnej M. zu Fürstenberg. Vo
na dosiadał trener i dżokej w jednej 
osobie - Emil Zachariew.

Kolejną próbą, już ostatnią
po Pamir), dzierżawiony przez Fal- przed Nagrodą Europy, byio dla
borek Arabians. Nikt nie 
przypuszczał wówczas, że te 
dwa konie sięgną po najwyż
sze laury sezonu.

Wienervy spotkanie z ubie
głorocznym zwycięzcą tej 
gonitwy - Gorcem (Druid - 
Gordaia [RU] po Damask 
[RU]) hodowli Anny Nie- 
ory-Tchkuaseli, własności 
Stajni Reguł, w Nagrodzie 
Kurozwęk (LR, 2600 m). 
Wyścig był brzydki, nie 
spełnił oczekiwań publicz
ności ani fachowców - zo

stał rozegrany w skandalicznym 
tempie (10,2-38,2-37,9-36-34,2 
i 32,4). Po protestach jeźdźca i tre
nera, Gorca przesunięto z trzeciego

Wejście 
królowej

Po Nagrodzie Cometa po
został pewien niesmak, gdyż 
pierwsze 500 m konie poko
nały w żenująco wolnym
tempie - 39,5 sek. W trzecim dniu 
wyścigowym, już jako 4-letnia, za
prezentowała się w Nagrodzie Ofira 
(G3, 2400 m) niemiecka Wienerva 

w towarzystwie trenera i dżokeja
2005 Derby winner - Don Carlos 

with his trainer and jockey 

(Santhos [DE] - Wierna Rzeka na drugie miejsce. Zwycięstwo Wie-
po Borysław) pod dż. Mirosławem (4 starty - 4 zwycięstwa) i doskona- nervy, dosiadanej przez dż. M. Pili-
Pilichem, hodowli Michaeli Weid
ner, należąca do Jana Głowackiego 
i przez niego trenowana. Występ 

le przezimowała. Teraz bez kłopotu 
pokonała, mającego wysokie przed- 
sezonowe oceny, 4-letniego Alpara 

cha potwierdziło, że klacz dyspo
nuje niesamowitą szybkością i jej 
gwiazda świeci coraz jaśniej.

potwierdził, że klacz dobrze zniosła (Pamir - Albia po Pers) hodowli Pod koniec czerwca doszło
trudy ubiegłorocznego sezonu i własności Falborek Arabians, do przedderbowego spotkania nąj-
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lepszych w Nagrodzie Janowa 
(Przychówku, G2, 2600 m). Odna
lazł się w niej Perkal (pod dż. P 
Piątkowskim. Prawidłowy, wysoki, 
o długiej akcji ogier znokautował 
rywali kapitalnym finiszem z końca 
stawki. Pokonane zostały m.in. 
Don Carlos (II m.), Famir (III m.) 
i Alpar, któiy jakby odczul trudy 
wyścigu o Nagrodę Kabareta. 
W ten sposób Perkal został moc
nym faworytem na Derby 2005.

Derbowa 
niespodzianka

Po blisko czterech tygodniach 13 
koni stanęło do walki o błękitną 
wstęgę w Derby (Gl, 3000 m). 
Uważam, że najwyższy czas zlikwi
dować stary, archaiczny zakaz star
tu koni zagranicznych w tej goni
twie -jesteśmy we wspólnej Euro
pie! Jeżeli nie chcemy otworzyć 
Derbów dla koni zagranicznych, to 
może dajmy szanse koniom trenu
jącym na stale w Polsce?

Wyścig był fantastycznym wido
wiskiem, rozegranym w dobrym 
tempie i z nieoczekiwanym wyni
kiem. Zwyciężył Don Carlos. Ogie
ra do spektakularnego sukcesu 
świetnie przygotował tr. Tomasz 
Kluczyński, a dosiadał miody, 
uzdolniony, dż. Wiktor Popow.

Umięśniony, wysokonożny, obda
rzony sporą wytrzymałością, ale 
nie mający zbyt dużo szybkości, 
Don Carlos cały czas galopował 
w czołówce, a na prostej stoczył 
pasjonujący pojedynek z finiszują
cym z końca stawki i groźnie ata
kującym, walecznym Famirem. 
Niespodzianką było zajęcie 
III miejsca przez odważnie prowa
dzonego w dystansie Elkara z Re
guła (Gamin de Carrère [FR] - 
Elvia [RU] po Esplendor [GB]) 
wyhodowaego i trenowanego przez 
A. Nieorę-Tchkuaseli, który 
przed Derby niczym szczególnym 
się nie wyróżnił. Tu pokazał, że ga
lopować - i to dobrze - potrafi 
i w następnych startach może za
grozić najlepszym. Nieoczekiwanie 

zawiódł Perkal, który galopował 
ciężko i nie miał błysku. Tymcza
sem w Nagrodzie Figaro (LR, 
2400 m) Goreć napotkał na ogrom
ny opór ze strony niosącego 6 kg 
mniej Warbina. Wygrał z nim w wal
ce, o krótki łeb.

Porażka...
Z ogromnym zainteresowaniem 

oczekiwano na pojedynek najlep
szych 4-letnich i starszych koni 
w międzynarodowej Nagrodzie Eu
ropy (Gl, 2600 m). Pytaniem nu
mer jeden było, czy 7-tygodniowa 
przerwa Wienervy w startach, 
w stosunku do 3-tygodniowej po
zostałych koni, będzie miała wpływ 
na formę klaczy. W gonitwie wzięło 
udział 12 koni w tym gość z Austrii 
- 6-letnia, francuska Ainhoa Nuivre, 
która nie odegrała żadnej roli. Wy
ścig spełnił wszelkie oczekiwania - 
duża obsada, najlepsze konie, 
świetne tempo, pasjonująca walka 
na finiszu, wspaniała, licznie przy
była publiczność i wielu gości za
granicznych, stworzyło niezwykłą 
atmosferę.

W tym najważniejszym wydarze
niu sezonu, Wienerva przegrała 
po raz pierwszy w karierze - o przy
słowiowy włos, z Gorcem, pozosta
wiając po sobie jak nąjlepsze wra
żenie. Tu Gorcowi należy się spe
cjalne wyróżnienie. Ten nie impo
nujący zdrowiem ogier, w Nagro
dzie Europy zawsze biegał nadzwy
czajnie i z trzech startów wygrał 
dwa.

W kolejnej selekcyjnej próbie - 
Nagrodzie Druida (LR, 2200 m) tak 
jak się spodziewano, zwyciężył sil
ny, w długich liniach, mało szla
chetny, ale wybornie galopujący El- 
kar z Reguła pod dż. Aleksandrem 
Reznikowem. Drugi był, mający 
„krótki rzut”, bardzo pożyteczny 
Von, przed Warbinem.

... i rewanż
Jak co roku wyjątkowe znaczenie 

ma Nagroda Michałowa (G3, 
2800 m), która z reguły jest rewan

żem polskich koni za Nagrodę Eu
ropy. Tym razem udał się on w peł
ni, a zwycięstwo „arabskiej królo
wej” - Wienervy (pod dż. M. Pili- 
chem) nie podlegało dyskusji. 
Trzeci koń (za Gorcem) kończył 
wyścig aż o 9 długości z tylu!

Po Nagrodzie Michałowa zada
wano sobie pytanie: czy Wienerva 
wystartuje w Nagrodzie Porów
nawczej (G2, 2400 m)? Biorąc 
pod uwagę ciężki sezon i ustawicz
ne pojedynki z ogierami można by
ło obawiać się, czy utrzyma formę. 
Tym bardziej, że - jako typowy po
tomek Santhosa - wyglądała bar
dzo lekko i jak przed każdym wy
ścigiem, była trochę zestresowana. 
Jednak atutem klaczy, oprócz kla
sy, było jej doskonale zdrowie - ni
gdy nie chorowała.

Tym razem w siodle Wiaczesław 
Szymczuk, gdyż jej stały partner - 
dż. M. Pilich dosiadał (trzeciego 
w wyścigu) janowskiego Sabata 
(Wojsław - Sarmacja po Gil). Wie- 
nerva nie zawiodła i pokonała 11 
konkurentów, udowadniając po raz 
kolejny, że nie straszne jej tem
po wyścigu, stan toru czy dystans.

Sezon pozagrupowych gonitw 
dla 4-letnich i starszych koni arab
skich zakończyła, doskonale obsa
dzona Nagroda Wielkiego Szlema 
(LR, 3000 m). Finiszujący, ambitny 
Perkal, startujący z trzema kilogra
mami nadwagi, przegrał w walce 
z Elkarem z Reguła (dż. A. Rezni- 
kow). W tym miejscu należy wspo
mnieć o dysponującym niezłym fi
niszem zwycięzcy czterech gonitw 
grupowych, 6-letnim Zafirze (Zło
togłów - Zorza po Pepton), wyho
dowanym przez Andrzeja Mrocz
ka, a należącym do Nikołaja Kow- 
czina.

Osobny rozdział to klacze. Z wy
jątkiem Wienervy oraz Harbiny 
(VI m. na 6 koni w Nagrodzie Ka
bareta) i Daisy (X m. na 11 koni 
w Nagrodzie Janowa), nie została 
zapisana do gonitw pozagrupo
wych dla 4-letnich i starszych koni 
ani jedna klacz. Ścigały się one 



w swoim towarzystwie. I tak, 
w Nagrodzie Sabelliny (LR, 
2000 m) zwyciężyła Plastyka (We
stern - Pytia po Pepton), hodowli 
Agnieszki Wojtowicz, a należąca 
do jej męża - Andrzeja i przez nie
go trenowana. Na klaczy jechał dż. 
W. Szymczuk. Plastyka pokonała 
m.in. Wiatkę (Pamir - Weroniąue 
po Engar) hodowli i własności Ro
berta Ptacha oraz Firę (Ganges - 
Fanaria po Cyprys) hodowli i wła
sności Krzysztofa Grudziąża.

i
Nagrodę Gazelli Miechy i Sahary 

(Oaks, G2, 2400 m) wygrała, 
po proteście i przesunięciu z pierw
szego miejsca Firy (pod dż. P Piąt
kowskim) Wiatka, dosiadana przez 
dż. A. Reznikowa. Obie klacze osią
gnęły w celowniku ogromną prze
wagę nad trzecią, finiszującą Emis- 
są. Nie odegrała tu żadnej roli zwy
ciężczyni Nagrody Sabelliny - Pla
styka. Wśród młodych koni, 

Wienerva w drodze po zwycięstwo w Nagrodzie Porównawczej 
Wienerva on her way to win Critérium. Stake
Goreć w walce z Wieneruą - Nagroda Europy 
Goreć infight with Wieneruą - Europa Prize

w pierwszych dwóch wyścigach 
błysnęły formą Ghazallah (Ganges 
- Ghaza po Engar) hodowli Petro- 
niusza Frejlicha (w siodle dż. W. 
Szymczuk) oraz Tullamore (Har
bin - Turbina [RU] po Balaton), 
hodowli Dionizego Szostka, 
pod dż. M. Pilichem. Oba konie są 
własności J. Głowackiego, który je 
też trenuje.

Amor
Później, na pierwszy plan wybił 

się zwycięzca Nagrody Bialki (G2, 
2000 m) - szybki na finiszu, szla
chetny, choć z francuską krwią, 
niemiecki wałach Amor Amor 
(Nougatin [FR] - Aurorę [DE] 
po Proszek) hodowli i własności 
księżnej M. zu Furstenberg. Amor 
Amor potwierdził swoje możliwo
ści drugim miejscem w Nagrodzie 
Porównawczej, a do sukcesu w Na

grodzie Bialki z dużym wyczuciem 
poprowadził go trener i dżokej - E. 
Zachariew. Jedyny, zagraniczny 
gość - HS Balius (GB) z Austrii, 
zajął w tej gonitwie V miejsce. Naj
większym konkurentem Amor 
Amora był Sabat. Ten masywny 
ogier z powodów zdrowotnych nie 
pokazał jednak swoich możliwości.
Tym niemniej pod dż. M. Pilichem 
„rozrzucił pole” w Nagrodzie Sam
bora (G2, 2200 m) i nie zawiódł 
w Porównawczej, zajmując tam
III miejsce. Na baczną uwagę za
sługują też: triumfator Nagrody 
Baska (LR, 2000 m), lubiący moc
ne tempo i dobrze czujący się 
na froncie, michaiowski Exclusive 
(Fast Ptrack [US] - Estepo- 
na po Pepton), trenowany przez 
Dorotę Kaiubę pod k. dż. Martą
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Maroszek oraz półbrat Gorca - 
Gonges z Regula (po Ganges), wy
hodowany i trenowany przez A. 
Nieorę-Tchkuaseli. Ogier ten, 
po honorowych porażkach z czoło
wymi końmi rocznika, osiągną! 
pod koniec sezonu kapitalną formę 
i w imponującym stylu, pod dż. A. 
Reznikowem zwyciężył w Nagro
dzie Piechura (LR, 2000 m).

Klaczom przewodziła bardzo uro
dziwa, michałowska Złota Wieża 
(Ganges - Zatoka po Arbil) w tre
ningu u D. Kałuby. Klacz pod dż. M. 
Pilichem pokonała niezłe ogiery 
w Nagrodzie Amuratha (LR, 
2000 m). Natomiast Avillia z Reguła 
(Wiliam - Aviacia [RU] po Aromat) 
A. Nieoiy-Tchkuaseli, pod czempio- 
nem sezonu - A. Reznikowem, upo
rała się w Nagrodzie Sasanki (LR, 
2000 m), z pięcioma klaczami.

Nie było wstydu 
za granicą

Na uwagę i uznanie zasługują de
cyzje właścicieli i trenerów o zagra
nicznych startach koni. Choć nie 
wygrały one żadnej z gonitw, 

a większość była hodowli i własno
ści zagranicznej, to araby trenowa
ne w Polsce cieszyły się dużym za
interesowaniem i nie przyniosły 
wstydu trenerom. Biegały 
na torach wyścigowych 
Niemiec (Baden Baden, 
Frankfurt, Kolonia), Wioch 
(Grosseto) i Szwajcarii 
(Avenches). Najlepiej wy
padły w Derby Niemiec, 
gdzie Patriot S (DE), tre
nowany przez Marka No
wakowskiego a dosiadany 
przez dż. P Piątkowskiego, 
był II w walce o łeb, a jego 
krajanie - Fling i Von trene
ra Zachariewa zajęły odpo
wiednio III i IV miejsce. We 
Frankfurcie dobrze zapre
zentowały się niemieckie 
ogiery Buddy B pod E. Za- 
chariewem i Check In, trenowane 
przez B. Mazurka.

Śmiało można powiedzieć, że 
arabski sezon wyścigowy 2005 był, 
mimo trudnych początków, bardzo 
udany. Konie dobrze przygotowa
ne, nie brakowało wśród nich 

gwiazd, pobito dwa rekordy toru: 
na dystansie 1400 m - Asłan (Eca- 
ho - Amina po Murat Gazon) Zbi
gniewa Górskiego i 1600 m - Mark

Ród. męski / Sire linę: Kuhailan Haifi or. ar 
Linia żeńska / Dam linę: Szweykowska 1800
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Borysłąw
SK fanów Podlaski
7984

Probat (SE) Pohaniec
Borexia (SE)

Borowina
Etap 

Bolonia

Wilia
SK Michałów
7984

Pepton
Bandos
Pemba

Wilejka
El Paso

Warmia

(Pamir - Malika IV po Europej
czyk) z SK Korona. Wszystko to 
sprzyjało dobrej atmosferze wokół 
wyścigów koni tej rasy. •

WIENERVA - THE
This year racing season began later than usually, 

because of difficulties with finding the organizer of ra
ces and financial means for prizes. Everything was 
luckily solved and the Season 2005 was initiated on 
May 18th. In the same day four important stake races 
took place, including one for purebred Arabians - the 
Comet Stakes. It was won by the colt Perkal, grey, 
2001 (Pamir - Perforacja), bred at Białka Stud, the fu
ture Produce (Janów Stakes) winner. The second ca
me the bay colt Don Carlos (Ganges - Decyzja), bred 
at Michałów Stud, the future Derby winner.

In the third racing day the filly Wienerva grey, 2001 
(Santhos - Wierna Rzeka), bred in Germany and 
owned by Mr. Jan Głowacki, won the Ofir Stakes. As 
a 3-year-old she was unbeaten and only due to her 
foreign breeding couldn't take part in the Derby, al
though her pedigree is in 100% Polish. Mr. Głowacki 
imported her as a yearling, but her sire, Santhos, al
though bom in Germany, was out of Polish parents, 
Pierrot (the Polish Derby-winner) and Saika by Sau
di, whereas her dam was exported from Michałów.

Nevertheless, despite of 7-weeks-long break in 
starts, that light-looking (as the whole progeny of

ARABIAN QUEEN
her sire) filly took part in the international Prize 
of Europe and failed that hard race only by a short 
head, to a persistent, 6-y. o. colt Goree of partly 
Russian origin. A long-distance (2800 m) Micha
łów Prize is customarily treated as a revenge of 
Polish horses for the Prize of Europe and so it hap
pened in this season. Wienerva started in that ra
ce as the only filly and easily won it with all com
peting colts.

The next start of Wienerva was the Critérium Prize, 
a classic race for 3-y. o. and older colts and fillies on the 
distance of 2400m. She was, however, used to win with 
colts and so she did, beating 11 competitors, the „cre
am” of several age-groups. She proved, that neither 
the speed, nor the distance and surface of the turf, co
uld make any difficulty for her.

Wienerva seems to be a real „star” of the racing se
asons 2004 and 2005. It is a real pity, that she couldn t 
take part in all classic races, reserved only for Polish- 
-bred horses, registered at birth in the PASB. Maybe, 
considering our membership in the European Union, 
such archaic limitations should be cancelled? That is, 
of course, a matter for discussion.
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WSPOMNIENIA

Goście , z
ze wschodu/

Maria Wierzbicka - Maciejewska

B
ył rok 1956. Ciepły, 
słoneczny dzień. 
Przed stajniami Pań
stwowych Torów 
Wyścigów Konnych 
we Wrocławiu gromadzili się pra

cownicy w oczekiwaniu na przyjazd 
grupy arabów radzieckich, które 
miały brać udział w gonitwach wro
cławskich. Byłam wtedy studentką 
wydziału weterynarii we Wrocławiu. 
Dojeżdżałam na wyścigi przed zaję
ciami, czasem rowerem około 15 ki
lometrów (jakże puste były wtedy 
ulice Wrocławia!). Jako jedy
na wówczas, nieetatowa osoba, do
siadałam koni na porannych galo
pach u trenera Michalskiego, zwa
nego popularnie „Pójdżką”, a póź
niej u trenera Radomskiego. Teraz 
stałam z grupą dżokejów i chłop
ców stąjennych, wypatrując koni. 
Mimo że otaczała mnie bądź co 
bądź „klasa pracująca”, jakoś nie 
oczekiwano niczego nadzwycząjne- 
go. Bo co może dobrego, ba - cen
nego, przybyć z ZSRR? I wreszcie 
pojawiły się - prowadzone ze stacji 
kolejowej. Wśród „naszych” nie było 
aprobaty. Dały się słyszeć uwagi: 
„co to za araby, gdzie im tam do na
szych, damy im łupnia na wyści
gach”. Rzeczywiście, brak im było 
bukietu arabskiego, a kalibrem 
przypominały konie półkrwi. Dale
ko im było do drobnych a urodzi
wych koni z Albigowej czy Nowego 
Dworu (w tamtym czasie były trzy

Od tych wydarzeń minęło 
prawie 50 lat. Dziś mogą się 
one wydawać co najmniej 
dziwne, ale wówczas były 

godne uwagi. Inaczej 
zapewne odbierano je wśród 
szeregowych pracowników 

stajni, inaczej wśród 
dżokejów i trenerów, jeszcze 

inaczej przez hodowców 
i inspektorów hodowli. Ale 
w tamtym, szarym świecie, 

gdy hodowlę arabów 
zaledwie tolerowano ta 

wizyta niosła ze sobą emocje 
nie tylko wyścigowe.

Autorka z chłopcami stajennymi
tr. Michalskiego

Author with the grooms of trainer 
Michalski stable 

stadniny arabskie: Albigowa, Mi
chałów i Nowy Dwór). Wiara w lep
szą jakość naszych koni zaczęła jed
nak wkrótce słabnąć. Już po pierw
szych galopach obserwacja przyby
łych koni przyniosła zaskakujące 
wnioski - galopowały one szybko, 
ale spokojnie, z wyrównanym odde
chem.

Nieco później jeździłam na po
rannych galopach także „u ru
skich”. Grupa czterech, pięciu koni 
ruszała z miejsca dość ostro, bez 
zmian tempa. Równy, szybki galop. 
Niektórzy jeźdźcy z batem w ręku. 
Akompaniament okrzyków: „da
waj, dawaj!”. Oddech dostosowany 
do szybkości, ale równy, konie nie 
wyrywały się ani nie ociągały, a pia
skowa nawierzchnia roboczego to
ru szybko uciekała pod nami. Na
sunęło mi się wówczas porównanie 
treningów na tych dwóch typach 
koni z jazdą różnymi pociągami.

No i wreszcie doczekaliśmy się 
gonitw międzynarodowych! Mieli
śmy nadzieję już tylko na nawiąza
nie walki. Niestety, radzieckie ko
nie przybywały na celownik nieza
grożone. Narastało zdenerwowa
nie, co tu dużo mówić - wszyscy 
byli wkurzeni. A publiczność? Bar
dzo liczna w tamtych czasach do
pingowała nasze konie, ale coraz 
częściej obstawiała radzieckie - 
i wygrywała. W tej sytuacji jednak 
coraz mniejsze sumy. Dopiero Bej 
Assan, urodzony w 1953 r. w Albi-
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Radzieckie konie na torze we Wrocławiu
Horses from Soviet Union at Wroclaw turf

gowej, jedyny przychówek pięknej 
Bałałajki po ogierze El Haifi, synu 
sprowadzonego w 1931 roku z Ara
bii Kuhailana Haifi or. ar. (pozosta
łe potomstwo Bałałajka dala z Wi
trażem), uratował nasz honor. 
Dość wysokonożny, z pięknie profi
lowaną szyją i imponująco długą 
grzywą. Biegał na torach 7 sezo
nów w 51 wyścigach, wygrywając 
20 z nich, w tym 2 razy Nagrodę 
Porównawczą i 10 gonitw imien
nych. Dziewięć razy był drugi i 9 ra
zy trzeci. Ten koń przeważnie wy
grywał i to pewnie - ku zaskocze
niu gości.

brana stawka koni jechała pocią
giem do Sopotu. Oczywiście goście 
ze wschodu także wyruszyli. I tu 
scenariusz się powtórzył. Bardzo

liczna publiczność szybko zorien
towała się w możliwościach koni 
radzieckich i obstawiała je, obniża
jąc tym samym wielkość wygra
nych. I wtedy coś się stało z ra
dzieckimi końmi. Zaczęły dziwnie 
wyłamywać, skręcając, mimo wy
siłków jeźdźca, w kierunku wyjaz
du do stajni. Protestów jakoś nie 
było... Końska wola, końska siła - 
albo - ludzkie interesy? Bywały po
dobno i inne pomysły, ale nie do
szły do skutku. Nie pamiętam Bej 
Assana w Sopocie, ale w wykazie 
jego startów widnieją daty: 29 lipca 
- trzeci, 5 sierpnia - pierwszy.

Konie radzieckie były potomka
mi zagrabionych w czasie II wojny 
do Tierska polskich arabów, z Ja
nowa i prywatnych hodowli. Brak 
dbałości o urodę, a jedynie dąże
nie do otrzymania osobników 
dzielnych wyścigowo, zmieniło 
bardzo ich pokrój. Nie przeszko
dziło to jednak w przywróceniu 
ich potomstwu (drogą selekcji 
i właściwego kojarzenia) pięk
na polskiego araba - po imporcie 
do Polski cennych rodowodowo 
sztuk. Już pierwszy import rekru
tował się z przybyłej grupy wyści
gowej. Sześć klaczy pozostało 
w kraju, odbudowując i zakładając 
cenne linie. Były to: z rodziny Ro- 
danii - siwa Pienoczka, która po
zostawiła między innymi Planetę - 

matkę Pohańca, a babkę Probata; 
siwa Noma, od której pozostało 
już tylko nieliczne potomstwo 
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Newady, w tym piękna Nejtyczan- 
ka, matka ogiera Nimb. No i naj
cenniejsza - gniada Piewica z linii 
Szamrajówka - Wiodarka, matka 
licznego potomstwa, założycielka 
własnej linii „P”, którą chyba naj
bardziej rozsławiły: Penicylina, Pi
larka, Pentoza, Pianosa, Pepton, 
Penitent czy Pesal, a ostatnio - 
Pianissima, Palmeta i Pinga. Dalej 
z rodziny Koalicji - gniada Piki- 
rowka oraz z linii Selmy - gniada 
Potencja i (prawdopodobnie) 
gniada Trapecja.

Co natomiast stało się z boha
terem pojedynków wyścigowych - 
Bej Assanem po jego bardzo dłu
giej karierze wyścigowej? Tego 
nie wiem. Może trafił do jakiegoś 
klubu jeździeckiego. Jego po
przednik, również świetnie biega
jący, zwycięzca 24 wyścigów 
w tym 12 imiennych - wnuk Ku- 
hailan Afasa or. ar., ogier Arcus 
(Bad Afas - Tęcza po Nizam Pa-

Mir Said

sza), również nie osiągnął stan
dardu reproduktora. Po krótkim, 
krytykowanym przez hodowców, 
pobycie w Nowym Dworze pozo
stawił tam, użytego w hodowli 
derbistę Branibora (od Bajdara 
po Gabor). Arcus trafi! później 

do klubu jeździeckiego, gdzie był 
całkiem niezłym skoczkiem.

Tyle, że w owym czasie konie 
arabskie użytkowane w sporcie 
nie były rzadkością i nawiązywały 
walkę z końmi wyczynowymi in
nych ras... •

HORSES FROM THE FORMER SOVIET UNION 
AT POLISH TURF

Those events took place nearly 50 years ago. During 
the dark period of Communist dictatorship, when the 
breeding of Arabian horses was hardly tolerated, the 
participation of Soviet horses in our races had to be 
viewed under a completely different angle.

It was in 1956, when I, as a student of veterinary me
dicine, took part in the training of racehorses at Wro
claw track as an amateur rider. I remember, how the 
staff of training stables reacted to the arrival of horses 
from the Soviet Union, completely different than our 
horses, lacking both type and refinement. We didn't 
believe in their racing abilities, although, when some
times I helped Russian riders in training of their hor
ses - I had the opportunity to compare their speed 
and stamina with those of ours.

When the international races began, the Soviet hor
ses were coming unbeaten, winning freely, by 10 or 
more lengths. Only the colt Bej Assan 1953, bred at Al- 
bigowa, by El Haifi (a son of Kuhailan Haifi DB) out of 
the beautiful Bałałajka, was able to win with Russian 
guests. During his 7-seasons-long race career he took 
part in 51 starts, winning 20 times, including the Crité
rium Stakes. Unfortunately, after such a successful ca

reer he wasn't put to stud. Later I even wasn't able to 
trace his destination. Maybe he was used in some ri
ding club? So was the destination of another brave 
and persistent racer, Arcus 1947 (Bad Afas - Tęcza), 
sire to the black Derby-winner Branibor 1958. He se
rved in a riding club and proved to be quite a good 
jumper, because at that time there wasn't such a gre
at demand for Arabian producers, as it occurs now. 
Moreover, there weren't so high requirements for jum
pers as it is now and the obstacles were relatively easy 
to overcome for Arabians.

The Soviet horses brought in 1956 to Wroclaw were 
the descendants of Polish Arabians robbed in 1939 
from Janów Podlaski to Tiersk. Six mares from that 
lot, subsequently bought to the Polish breeding, were 
able to establish their own damlines. The most precio
us of them proved Pienoczka (dam to Planeta, who 
got Pohaniec, the sire of Probat), Potencja (the Derby 
winner, full sister to Pietuszok) and the best of all - 
Piewica, foundress of the famous „P” line, from which 
descended Penicylina, Pilarka, Pentoza, Pianosa, Pep
ton, Penitent or Pesal, and quite recently - Pianissima, 
Palmeta and Pinga!
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Nasze konie wychowywane są w systemie bezstajennym, 
spędzają 3/4 roku na górzystych pastwiskach, 

co doskonale wpływa na ich zdrowie i wyniki prób dzielności.

www.kielnarowa.com 
kielnarowa@kielnarowa.com 
Kierownik stadniny: Piotr Bukata tel. O 507 116 623
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SZTUKA

Pástelo
Urszula Łęczycka

ej rysunki i rzeźby znane 
są każdemu miłośnikowi 
koni arabskich w kraju 
i za granicą. Jeśli chce 
się ją spotkać - najlepiej 

wybrać się do jednej z najwięk
szych polskich stadnin: Janowa 
Podlaskiego, Michałowa, Kozienic, 
czy stad: Sierakowa, Kętrzyna, Bo-

Nasz cykl otwiera jedna 
z najpopularniejszych 

polskich artystek 
portretujących konie. 
Jej prace znajdują się 

w prywatnych zbiorach 
na catym świecie, 

a także są motywem wielu 
dobrze znanych znaków 

graficznych.

gusławic. Gdzieś tam na pewno 
będzie uwieczniała „końskie sła
wy” lub scenki z pastwiska, bo tak 
właśnie upływa większa część każ
dego roku Justyny Jaszczewskiej. 
Artystka związana jest z końmi 
od wczesnej młodości, kiedy to 
przez ponad 10 lat należała do sek
cji jeździeckiej CWKS Legia w War
szawie. Ukończyła Wydział Rzeźby 
na warszawskiej Akademii Sztuk 
Pięknych, jednak jej wizytówką 
w środowisku koniarzy są przede 
wszystkim pastele i akwarele 
przedstawiające ukochane konie. 
Jej prace znąjdują się w wielu ko
lekcjach w kraju i za granicą. Ju
styna Jaszczewska maluje i rysuje 
konie na zamówienie właścicieli, 
ale większość jej prac powstała 
z czystej przyjemności tworzenia, 
pod wpływem chwili - jak mówi - 
kiedy koń „złapie ją za oko”. Tak 
powstały portrety najsłynniejszych 
koni arabskich, a także szereg prac 

poświęconych koniom zimnokrwi
stym, fryzyjskim czy sportom za
przęgowym. Tą drogą artystka 
chciałaby również podziękować 
swoim kolegom - dyrektorom, ho
dowcom i właścicielom ośrodków, 
które zawsze przyjmują ją z życzli
wością pod swój dach. Jak mówi - 
to dzięki koniom i ich hodowcom 
mogła rozwijać swój talent - po
dróżując po stadninach, spędzając 
w nich dużo czasu na obserwa
cjach koni i ich zwyczajów.

Jednak Justyna Jaszczewska 
jest nie tylko autorką obrazów. 
Jest również specjalistą medalier
stwa oraz autorką wielu dobrze 
znanych znaków graficznych i pła
skorzeźb. Nie każdy wie, że to wła
śnie spod jej ręki wyszły choćby: 
logo dni konia arabskiego i aukcji 
Pride of Poland, logo Polskiego 
Związku Hodowców Koni Arab
skich, czy rozgrywanego niegdyś 
Międzynarodowego Czempionatu 
Koni Arabskich w Poznaniu. Kie
dy nadchodzi jesień, pani Justy
na wraca do mieszkania na war
szawskim Żoliborzu, jednak praca 
towarzyszy jej i tutaj. Obecnie pra
cuje nad ważącą 10 kg płaskorzeź
bą, dedykowaną zmarłemu 
w ubiegłym roku dyrektorowi SK 
Michałów - Ignacemu Jaworow
skiemu. Tablicę funduje stadnina, 
której Dyrektor poświęcił kilka
dziesiąt lat swego życia. Wkrótce 
i tę pracę Justyny Jaszczewskiej 
będzie można podziwiać - na ma
łym cmentarzyku w Michałowie. •
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Medal 
z okazji 
180-lecia 
stadniny 
w Janowie

Podlaskim

Medal
on the occassion 

of 180th ajubilee 
of Janów Podlaski 
Stud

Ekstern

PASTEL STARS
Her works are well known to 

every Arabian horse lover in Po
land and abroad. She spends the 
larger part of every year in one of 
the Polish major studs or stallion 
depots, as Janów Podlaski, Mi
chałów, Sieraków, Kętrzyn, Kozie
nice or Boguslawice. She paints 
or draws horses in many views, for 
order or under a sudden impres
sion, when a horse „catches her 
eye”. The artist is closely bound 
with horses from her early youth, 
when she practised equestrian 
sport in a riding club „Legia” in 
Warsaw.

Mrs. Jaszczewska is the author 
of many portraits of famous Ara
bian, cold-bloooded or Friesian 
horses, as well as of the logo of Po
lish Arabian

Horse Breeders Association, „Pri
de of Poland” sale or International 
Arabian Horse Show in Poznań. 
Winters Mrs. Jaszczewska spends 
in her Warsaw flat, but even then 
she doesn't stop her work. Now 
she works on a relief weighing 
10 kg, which is to be placed on the 
grave of the late Director of Mi
chałów Stud, Ignacy Jaworowski, 
who passed away a year ago.

59



ROZMOWY

Z Joanną Matysek
z domu Kossak rozmawia 
Arkadiusz Szaraniec

Arkadiusz Szaraniec: Jakiego ko
nia widziałaś w swoim życiu 
pierwszego - prawdziwego czy na
malowanego?
Joanna Matysek: Jasne, że nama
lowanego.
AS: Czyją ręką?
JM: Dziadków. W domu, w Kossa- 
kówce (istniejący do dziś dworek 
przy ul. Zwierzynieckiej w Krako
wie, gniazdo rodowe Kossaków 
od 1869 r. - przyp. red.) było pełno 
ich prac na ścianach.
AS: Który z tych obrazów najbar
dziej utkwił Ci w pamięci?
JM: Ten, którego się od początku, 
jako małe dziecko, śmiertelnie ba
łam. Rewelacyjny obraz Jerzego 
Kossaka (niesłusznie uważanego 
za najsłabszego malarza wśród 
Kossaków!), w rodzinie nazywany 
„Lenora” - ilustracja do ballady 
Mickiewicza „Lilie”. Przedstawiał 
rozkładającego się konia, z odpa- 
dąjącymi piatami skóry, rozdętymi, 
czerwonymi chrapami, skaczącego 
przez cmentarny mur. Na koniu 
siedzi jeździec zakuty w zbroję, 
przez uchyloną przyłbicę widać je
go „twarz” - trupią czaszkę. W ra
mionach trzyma nagą kobietę - to 
babcia, Elżbieta Kossak, przepięk
na kobieta, pozowała dziadkowi 
do tego obrazu. Zawsze starałam 
się omijać szerokim Jukiem po
mieszczenie, w którym wisiał. Aż 
pewnego razu pokój ten został mo
im i nikt nie myślai, aby zdjąć ob
raz ze ściany. Ale pomimo tego 

„Po kądzieli" wnuczka 
Jerzego, prawnuczka 

Wojciecha i praprawnuczka 
Juliusza Kossaków.

Podobnie jak jej ciotka - 
profesor Simona Kossak, 

wybrała Białowieżę 
i zostawiła Kossakówkę, 

Kraków i wielkomiejski gwar.
Z dwójką dzieci mieszka 

głęboko w Puszczy, pracuje 
w Białowieży. 

Jest grafikiem, ilustratorem, 
tłumaczką i nauczycielką 

języka angielskiego.
Zna Puszczę „na wylot" 

i oprowadza po niej jak mało 
kto. Kocha konie.

...w ukochanej Puszczy...
...in her beloved Bialowieza

Wilderness...

strachu zawsze marzyłam o ko
niach. Najpierw sobie wyobraża
łam, a potem śniłam, że jeżdżę 
na koniach, jakie oglądałam na ob
razach.
AS: Ale na arabach nie jeździłaś 
ani tu, w Białowieży, ani też nie 
trafiłaś do Janowa, czy innej staw
nej stadniny...
JM: To „wina” mojej ciotki, Simony 
Kossak, dzięki której poznałam 
i pokochałam Białowieżę. Zawsze 
chciałam tu być, spędzałam każde 
wakacje, a potem zamieszkałam, 
pracuję. Tak jest do dziś. Janów, 
Kurozwęki, Michałów to była za
wsze dla mnie legendarna „Mekka”, 
ale jeszcze tam nigdy nie byłam...
AS: A czy jest jakiś obraz, albo in
ne dzieło sztuki, które według Cie
bie „pięknie i wiernie" portretuje 
konie? Czy to można połączyć?
JM: Uwielbiam malarstwo Kossa
ków i to nie jest tylko patriotyzm 
rodzinny. Jest naprawdę bardzo 
różnorodne. Juliusz Kossak miał 
swoja manierę, ale lubię zwłaszcza 
jego późne malarstwo, przedsta
wiające stadniny arabskie...
AS:... klacze ze źrebiętami, na pa
stwisku...
JM: Tak, i te scenki rodząjowe. 
Na przykład „Gzy” - przywiązany 
koń, który szaleje gryziony przez 
owady. Wprost widać szaleństwo 
w jego oczach. Przemawia też 
do mnie malarstwo Wojciecha, mo
że nie tak dopracowane, ale niesa
mowicie dynamiczne.
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AS: Które obrazy?
JM: Wszystkie sceny polowania 
na koniach. Ach, no i jeszcze jeden 
obraz wywar! na mnie wielkie wra
żenie. Też Jerzego Kossaka, po
dobnie jak te „Lilie” - „Lenora”. 
Namalowany w formie wachlarza 
przedstawia migawkę - tor kolejo
wy, a na nim nadjeżdżający potęż
ny, buchający kłębami dymu paro
wóz, przy spuszczonym szlabanie; 
nad nim i przed nim, w pełnym 
cwale, w różnych stadiach skoku 
kawalkada ludzi, koni i psów. Sza
leństwo, które za chwilę musi za
kończyć się masakrą. Obraz jest 
sygnowany „Wojciech Kossak”, ale 
z rodzinnych przekazów wiadomo, 
że namalował go Jerzy.
AS: Dlaczego?
JM: Zrobił to, aby przeżyć. Znako
mity malarz, który wysoko nosił 
głowę w niełatwych powojennych 
czasach - odmówił posady na Aka
demii i portretowania dostojników. 
W wyniku tego jego sytuacja mate
rialna była bardzo trudna. Aby 
utrzymać rodzinę malował nawet 
szyldy.
Prowadził „szkółkę” - grupkę po
mocników, którzy malowali we
dług szablonów skopiowanych 
z obrazów Juliusza i Wojciecha. 
Sam tak naprawdę zaprzestał 
malowania, zarzucił swój własny 
styl. Nie mogę odżałować, że Je
rzy został uznany za pacykarza, 
niegodnego miana artysty i nazwi
ska Kossaków. Tymczasem jego 
obraz pt. „Święty Hubert” otrzy
mał przed wojną pierwszą nagro
dę na wystawie w Monachium! 
Prawdziwy, oryginalny, alegorycz
ny styl Jerzego łączył i przekra
czał jednocześnie przedstawiają
ce style Wojciecha i Juliusza, ich 
realistyczną ekspresję, dynamizm 
i wyraz. Jerzy miał duszę poety, 
był metaforyczny. Jego obraz 
„Walkirie” był po prostu fanta
styczny. Ale to były jego przedwo
jenne prace. Po wojnie, aby prze
trwać, musiał produkować niezli
czone „Kossaki”. Byl u niego słu

żący o nazwisku Reza, do którego 
Jerzy często mówił (a stało się to 
porzekadłem rodzinnym): „Reza, 
weźcie Napcia i idźcie do Klupy!”. 
Napcio to był Napoleon na białym 
koniu, a Klupa - właściciel sklepu 
„mydło i powidło”, który dawał je
dzenie na kredyt i rozprowadzał 
dalej „dziełka”.
AS: A jeśli chodzi o innych mala
rzy...
JM:... to uwielbiam Luśtyka. Wiele 
lat spędził w stadach ogierów i to 
się czuje w każdym calu. Moje 
wspomnienia z Klikowej natych
miast ożywają, kiedy patrzę na je
go obrazy. Cenię też prace Ze- 
mplińskiego, ale najbardziej nie te 
wypieszczone, lecz jego fanta
styczne szkice.
AS: A żywe obrazy czyli filmy?
JM: „Odlatuję”, kiedy widzę konie 
andaluzyjskie. To najpiękniejsza 
rasa na świecie. Dlatego tak chęt
nie oglądam wszystkie „spaghetti 
westerny”. Może najbardziej uro
dziwy jest arab, ale żaden inny 
koń pod siodło nie daje takich 
możliwości jak andaluz. To moje 
największe marzenie - mieć anda- 
luza, który jest w stanie nagle zro
bić zwrot na zadzie w galopie. Ma 
on przecież w sobie również krew 
arabów i koni berberyjskich. Ta 
rasa ujeżdżenie ma we krwi, ich 
chód to niewymuszony maj
stersztyk!
AS: Ale to pewien paradoks, że nie 
miałaś kontaktu z arabami, 
przy swojej pasji do koni i takiej 
rodzinnej tradycji. Wiszą u Ciebie 
na ścianach portrety legendar
nych koni, tak zwanych „założy
cieli” - ogierów i klaczy, sprowa
dzonych w 1845 roku przez Dziedu- 
szyckiego, pędzla młodego wów
czas Juliusza Kossaka. Co myślisz, 
kiedy patrzysz na te akwarele?
JM: Przede wszystkim widzę kolo
salną różnicę w pokroju. To były 
kiedyś „żelazne” konie. Arab 
z tamtego okresu miał warunki fi
zyczne, odporność zbliżoną 
do wielbłąda. To były konie nie

„Sahara“ 
„Miecha“
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zniszczalne. Kwitły, tak jak nasze 
hucuły, w trudnych warunkach 
i na bardzo ubogiej paszy. Nie 
wiem, czy były wtedy tak piękne 
jak teraz... Chociaż... jednak były,
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I
co ukazują późniejsze akwarele 
portretujące polskie araby. Co 
do tych pierwszych klaczy - to 
trzeba pamiętać, że Juliusz Kossak 
byi wtedy, w roku 1845 (lub 1846) 
bardzo miody i nie miai takich 
umiejętności, jak potem, kiedy się 
„rozmalowai”. Mam jednak głębo
kie poczucie straty, bo teraz, kiedy 
patrzę na te przepiękne, janowskie 
araby, to mam skojarzenie z... lal
kami „Barbie”. Jest w nich coś 
sztucznego. Są tak wrażliwe, deli
katne, że każda zmiana, nieści
słość w diecie, powoduje kłopoty 
i komplikacje. Są takie niepokala
ne, przerasowione... Zniewieściały 
te konie, które kiedyś były wyma
rzonymi wierzchowcami dla wo
jowniczych plemion pustynnych, 
a u nas - dla lekkiej jazdy. Miały le
gendarną wytrzymałość, znosiły 
długie marsze, trudy życia obozo
wego, a potem całodzienne bitwy 
i szarże. W dzień piekielne upały, 
kiedy piasek jest rozpalony, a w no
cy temperatury bliskie zeru. Feno
menalna rasa. Mam wrażenie, że 
został głównie sam wygląd, ale 
kondycja i fizjologia już nie są takie 
same. Patrzę na nie jak na pokojo-

Konie autorstwa Joanny Matysek 
Horses sketched, by Joanna Matysek 

we pieski, pudelki wystawowe, któ
re w zasadzie do niczego więcej nie 
służą - tylko do tego, aby je podzi
wiać i płacić za nie setki tysięcy do
larów... Hodowla koni arabskich 
stała się biznesem, który główne 
centrum ma w USA i przynosi mi
liony dolarów. Wiele z tych koni, jak 
wiadomo, ma w sobie krew pol
skich arabów, ale generalnie 
wszystkie zostały bardzo „zamery
kanizowane”. Rozmnażają się 
w wąskim kręgu, z rzadkim dopły
wem świeżej krwi. Najcenniejszy 
materiał z polskich stadnin „wy

ciekł” chyba już w latach 70. i 80. 
Mam taką nadzieję, marzenie, że 
ta pierwotna wytrzymałość gdzieś 
jednak ocalała - może u koni, które 
są w rękach arabskich hodowców? 
AS: A jakie teraz masz swoje „koń
skie” marzenie?
JM: Aby po tych kilku latach prze
rwy znowu ziściło się pierwsze: ja 
na koniu, na łące w puszczy, robi
my ciąg w lewo, potem w prawo...

Pełna wersja wywiadu znajduje się 
na stronie Przewodnika TranelPol- 
ska: www.travelpolska.pl •

AT THE BEGINNING
Joanna Matysek is on the distaff side the granddaugh

ter of Jerzy Kossak the great-granddaughter of Wojciech 
and great-great-granddaughter of Juliusz Kossak. She 
decided to leave her family nest - the mansion „Kossa- 
kowka” in Krakow - and escape from the urban noise to 
a forest of Bialowieza. Similar to her aunt, the Professor 
Simona Kossak, she chose a lifie deeply in backwoods and 
lives in Bialowieza together with her two children. Having 
many professions - of a graphic artist, book illustrator, 
translator and English language teacher - she keenly ta
kes the visitors round the Bialowieza Forest, because she 
is perfectly familiar with it. But above all, she loves horses.

Joanna recalled from her early youth, that all walls in 
Kossakowka were hanged by pictures by Juliusz, Woj
ciech and Jerzy Kossak. The one, however, which stuck in 
her memory, was an illustration to the ballad „Lilies” by 
Mickiewicz, painted by Jerzy Kossak. It was a ghostlike 
painting, what terrified her, but at the same time stron
gly influenced her life. From then on she dreamed about 
horses, especially Arabian and Andalusian, although she 
has never been to any of the famous Arabian studs, like

WAS THE PAINTING
Janów Podlaski or Michałów. She adored the art of her 
ancestors, especially of Jerzy Kossak, although he was 
unjustly slighted. She regarded their paintings of horses 
as very impressive, although she noticed a great differen
ce between the first portraits of freshly imported Ara
bians, painted by Juliusz Kossak in 1846 at Jarczowce, 
and their contemporary descendants.

She thinks that modem Arabians, although winning 
beauty championships, are as unnatural and artificially 
oversweetened as Barbie dolls. In her opinion, they lost 
their primary endurance and stamina, became frail and 
degenerated. She hopes, that at least certain traditional 
advantages of Arabian breed lasted out in the hands of 
some small breeders, but it was a real pity, that she lost 
a contact with Arabian horses, when she burrowed in 
Białowieża Forest.

Anyway, she all the time cherishes her first „horse” dre
ams. She would like to mount a horse and ride it through 
the meadows and clearings of Białowieża Forest. If she 
could to perform a half-pass to the left, and later to the 
right, on a certain forest glade...
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HODOWLA KONI CZYSTEJ KRWI ARABSKIEJ, KONI MAŚCI TARANTOWATEJ, 
KUCY ORAZ BYDŁA MLECZNEGO RASY JERSEY I CZARNO-BIAŁEJ. 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY, NA AUKCJE KONI, 
KRÓW I ODWIEDZANIA NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ.

STADNINA KONI MICHAŁÓW SP. Z 0.0.
28-411 MICHAŁÓW POLAND 

tel. +48 41 3565405, fax. +48 41 3565406 
www.michalow.arabians.pl, office@michalow.arabians.pl



ALBULA ALDARA ALEJKA ALGERIA

ALGOMEJ ALOES ALT AMRA ANGOLA

ARARAT ARRA ASLAN BALON BANAT

BATYSKAF CANDELA ECAHO EL GHAZI

ELKIN EL PASO ENGANO ENOS EQUIFOR

EQUITANA ESCULAP ETAT ETERNIT ETIW

ETNOLOGIA

ETRURIA

EULA

EUROPEJCZYK

GABARYT

HARACZ

IBN BANDOS

ORZEŁ

PAMIR

ETOGRAM

EUKALIPTUS

EUROPA

EUROPEJKA

GONDOLIER

HARBIN

OLITA

PALMETA

PARTNER

PARYS PASAT PEKTYNA PENICYLINA

PENITENT PENTODA PEPI PEPTON PEREŁKA

PIAFF PIANISSIMA PIANOLA PIANOSA

PIECHUR PILAR PILARKA PILOT

PINGA PIPI PIRUET POGANIN POLONEZ

SARADELA SASZA SET SIKLAWA TRYPTYK

Stadnina Koni Janów Podlaski Sp.z o.o., 21-505 Janów Podlaski
telephone (+48) 83 341 30 09, fax (+48) 83 34.1 33 60, e-mail: office@janow.arabians.pl


