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ZAMIAST WSTĘPU
„Bo spójrzmy na tej krwi rumaka! Co to za głowa śliczna, jakie ucho lekkie! Oczy 

na wierzchu - piękne, mądre i iskrzące! Co za chrapy z tym ogniem, który z nich tryska! 
Jakiż to chód lekki, jak zgrabne ruchy! Co za pyszna odsada ogona! Co za wspaniałość 
w całym tym szlachetnym zwierzęciu! W użyciu pod wierzch któż nie podziwia poczciwej 

a dzielnej natury konia arabskiego! (...) Przy najognistszym 
temperamencie uległość jeźdźcowi bez granic, odwaga i przy
tomność na wszelkie przeszkody, osobliwsza zwinność w każ
dym ruchu! Tylko koń arabski z miejsca pomknie jak kula - nąj- 
szybszym pędem - i w miejscu jak mur osadzi.”

Zygmunt Sosnowski

INSTEAD OF THE EDITORIAL
„Let's have a look on an Arabian horse! What a lovely head, 

with a light ear, protruding and fiery eyes, flared nostrils! What 
a magnificent tail-carriage, an essence of excellence and 
nobleness! What a docility combined with courage, when used 
under saddle! Even the most fiery temper comes together with 

an unlimited obedience to a rider, courage and stamina together with an extreme 
flexibility in all movements! Only an Arabian horse can start from the spot with 
a maximum speed, run as a bullet and stop in a halt.”

Zygmunt Sosnowski
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»4 • Chronicle of events

Jay Stream nie żyje
Zmari Jay Stream - jeden z założycieli 
i pierwszy Prezes Światowej Organizacji 
Konia Arabskiego (WAHO). Sprawując 
urząd w latach 1972-2003 doprowadził 
do spełnienia wizji WAHO, jako wielkiej, 
światowej „rodziny”. W kolejnych 
numerach opublikujemy artykuł o hi
storii WAHO z okazji Kongresu 
w 2006 r.

Kongres ECAHO
W Rzymie odbył się Kongres Euro
pejskiej Organizacji Konia Arabskie
go. W poczet Członków Stowarzy
szonych przyjęto Polski Związek Ho
dowców Koni Arabskich, a członków 
zwyczajnych - Izrael. Odbyły się uzu

pełniające wybory do Komitetu Wyko
nawczego. Kadencję zakończyły: Teresa 
de Bourbon Marquesa de Laula (ESP) 
i Annę Heiloo (AUT). W KW zastąpili je 
prezes Duńskiego Związku Hodowców - 
Mariannę Tengstedt i Essam Abdullah, 
Dyrektor Generalny związku hodowców 
ZEA. Zatwierdzono kalendarz pokazów 
na rok 2006 i zmiany do REgulaminu 
ECAHO - Blue Book. W Komisji Ksiąg 
Stadnych ważnym tematem była identy
fikacja koni. Zaprezentowano kolejną 
edycję „ECAHO Yearbook”, podsumo
wującego miniony sezon pokazowy. Moż
na go zamówić, korzystając z formularza 
na stronie www.pzhka.arabians.pl

SPROSTOWANIE
Zdjęcie zamieszczone na str. 56 nr. 1/06 nie przed
stawia og. Mir Said. Za pomyikę przepraszamy.

Jay Stream In Memoriam
Mr. Jay Stream - the founder and first 
President of WAHO passed away. He 
held that office in the years 1972-2003, 
fulfilling the WAHO vision with the 
strength of his personality. In the next 
issues the article on WAHO history will

Pierwsze pokazy ECAHO 2006
Podczas pokazu klasy C w Ajmanie czempionem ogierów został wyhodo
wany w Janowie Bakarat (Partner - Bajeczka), a wiceczempionką klaczy 
michaiowska Eskalopka (Monogramm [US]- Egzotyka), sprzedana 
na aukcji w 2004 r. Klasy wygrały wychowanki SK Michałów - Eskalopka 
Elwia, Wideta i Ras Al Sina (Gazal Al Shaqab [QAT]- Wideta) - urodzona 
ze stanówki w Michałowie. Wśród starszych ogierów dwa pierwsze miejsca 
zajęły Bakarat i Danton (Europejczyk - Darowizna). Do czempionatu za
kwalifikowała się Eskalopka. Klasę wygrała eksportowana w 2003 r. janow
ska Etra (Pepi - Etażerka), wyprzedząjąc Barbarrosę (Gondolier - Bar- 
-Belle po Bask).

Na innych kontynentach
Podczas pokazu Free State w Parys (RPA), młodzieżowym czempionem 
został michalowski Georgetown (Gazal Al Shaqab [QAT]- Georgia), re
prezentujący teraz stadninę Azrek Arabians.

Polonez
W Rach Stud (BRA) odszedł janowskiej hodowli Polonez (Etap - Parma 
[RU]). Wyeksportowany w 1988 r. jako zdobywca tytułu Top Ten Czempio
natu Kanady i dwukrotnie Top Ten Scottsdale, ponownie zdobył tytuł 
Top Ten Czempionatu Kanady oraz czempionat Brazylii. W nowej ojczyź
nie dał liczne potomstwo, które odnosiło sukcesy w klasach użytkowych 
i rajdach.

Importowane reproduktory
W Michałowie pojawił się Al Maraam (IL) (Imperial Imdal - The Vision 
HG) własności Ariela Arabians, wiceczempion Pucharu Narodów 1999. 
SK Janów Podlaski wydzierżawiła z Francji własnej hodowli Pirueta (Pro- 
bat [SE] - Pieczęć). Dwukrotny czempion i wiceczempion świata, trzy
krotny Europy, dwukrotny Włoch, czempion Francji oraz zdobywca szere
gu innych tytułów pokryje też kilka klaczy z SK Michałów.

The first ECAHO shows 2006
During the C-class Show at Ajman, Champion Stallion became Janów- 
bred Bakarat (Partner - Bajeczka), and Reserve Champion Mare 
Michałów-bred Eskalopka (Monogramm [US]- Egzotyka). Michalów- 
bred Eskalopka, Elwia, Wideta and Ras Al Sina (Gazal Al Shaqab [QAT]- 
Wideta), imported in útero from Michałów won their classes. Bakarat and 
Danton (Europejczyk - Darowizna) got two first places in class for older 
stallions, Janów-bred Etra (Pepi - Etażerka) won older mares’ class.

Other continents
Junior Champion Stallion of the Free State Show in South Africa became 
Georgetown (Gazal Al Shaqab [QAT]- Georgia), bom at Michałów, 
owned by Azrek Arabians Stud.

appear.

ECAHO General Meeting
The General Meeting of ECAHO took 
place in Rome. As its Associate Member 
the Polish Arab Horse Society was 
accepted. Israel received the status of 
full Member. As a result of the 
complementary election to the 
Executive Committee, Teresa de 
Bourbon (ESP) and Anne Heiloo (AUT) 
were replaced by Marianne Tengstedt 
(DK)and Essam Abdullah (UAE). The 
new issue of the ECAHO Yearbook has 
it’s premiere.

Polonez
At Rach Stud (BRA) Janów-bred stallion Polonez (Etap - Parma [RU]) 
passed away. Exported in 1988, he won the titles of Canadian Top Ten 
(twice), Scottsdale Top Ten (twice) and National Champion Stallion of 
Brazil. He sired a numerous progeny, successful in shows and endurance.

Imported sires
Michałów Stud leased Al Maraam (IL) by Imperial Imdal owned by Ariela 
Arabians (IL), the Nations’ Cup 1999 Junior Reserve Champion Stallion 
for the season 2006. Janów Podlaski Stud returned, on lease from Joseph 
Geenen (FR), exported in 1988 stallion Piruet (Probat [SE]- Pieczęć), 
a twice World Champion, Champion of Europe, France and Italy.

Rectification: the horse on page 65 of ARABY 1/06 is not Mir Said. We are very sorry 
for the mistake.
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Informacja o produkcie

ARABER
45% obrobionych hydrotermicznie zbóż

Zawartość procentowa:
10-30-5 = Owies - Jęczmień - Kukurydza

k______________________________________________________ >

Zastosowanie: Dla koni czystej krwi arabskiej oraz koni wysoko 
zaawansowanych w czystą krew arabską.

Właściwości: Wysokowartościowa pasza na bazie jęczmienia 
z małą zawartością owsa i kukurydzy. Taka kompozycja składników 
pozwala na swobodne kierowanie wydatkiem energetycznym koni 
i nie czyni ich zbyt pobudliwymi.

SPECJALIŚCI
W ŻYWIENIU KONI

Dawkowanie paszy na każde 100 kg żywej wagi

Pasza podstawowa

Pasza uzupełniająca 
przy lekkiej pracy

Siano dla wszystkich koni

ARABER jako jedyna1 . arabypasza uzupełniająca ł

1,1-1,3 kg

-450 g

Przykład dawki dziennej
Koń o wadze 550 kg:

Przy pracy lekkiej - dziennie 2,0-2,5kg ARABER
Przy pracy ciężkiej - dziennie 2,0-2,5kg ARABER + 1,5kg CHAMPION

Analiza odżywcza
Białka IRP| 9,6%
Białka |RV| 7,2%
Tłuszcze natur. 2,4%
Włókna natur. 12,0%
Popiół natur. 9,2%
Wapń 0,5%
Fosfor 0,3%
Sód 0,3%
Magnez 0,15%

Zawartość substancji w kg 
Witamina A 
Witamina D3 
Witamina E 
Witamina C 
Witamina BI 
Witamina B2 
Witamina B6 
Witamina BI2 
Witamina K3 
Biotyna 
Kwas foliowy

11.500 I.E. 
745 I.E. 
165 mg 

20,65 mg 
10,30 mg 

1,25 mg 
8,20 mg 

22,25 mcg 
4,55 mg 

123,75 mcg 
2,50 mg

Chlorek choliny 82,50 mg
12,40 mg
41,25 mg
16,50 mg 

165,00 mg 
41,25 mg

0,30 mg
0,40 mg
0,42 mg

Pant, wapnia 
Żelazo
Miedź
Cynk 
Mangan 
Kobalt
Jod
Selen

Zawartość energetyczna: 10,5 MJ, 1 litr to ok. 550 g

Dystrybutor w Polsce:

STALL S.C. 
www.marstall.pl, www.marstall.ru 

e-mail: info@stall.pl, info@marstall.pl 
INFO GSM 0601 880 380, tel. (22) 519 73 45, fax (22) 519 73 46 

Zapraszamy do współpracy dystrybutorów regionalnych oraz sklepy.



AKTUALNOŚCI

Kalendarz pokazów ki. A, B, N, C (polskich) i imiennych afiliowanych przez ECAHO (marzec - grudzień 2006) 
ECAHO Show calendar (A, B, N, C-Poland & title shows) March - December 2006

■ Marzec/March

3-4.03. N Egyptian nat. Championships, Sakkara, Egypt
26-29.03. B Dubai Intern. Show,UAE

■ Kwiecień/ADril
5-7.04. A Sharjah Intern. Show, UAE
29-30.04. B Travagliato Cavalli Expoltaly

■ Mai/May
6-7.05. B Tulip Cup, Deume, Netherlands
13-14.05. B Arabes&Co, Miono, Spain
25-26.05. B Arabian Masters, Bordeaux, France
26.05. N Austrian Nat. Championships, Austria
27-28.05. A Austrian International, Weis, Austria

■ Czerwiec/June
3-4.06. Cnat. Junior Spring Show, Białka, Poland
3-4.06. B 2. Orientalica, Dillenburg, Germany
4-5.06. N Danish nat. Championships, Vilhelmsborg, Denmark
8-9.06. N Jordanian Nat. Championships, Amman, Jordan
10-11-06. B Intern. B Show .Drammen, Norway
18.06. Cnat. Bełżyce Arabian Horse Show, Poland
17-18.06. A Champ, de la Mediterrannee, Menton, France
24-25.06. N German Nat. Championships, Gotha, Germany

■ Lipiec/Julv
1-2.07. B Scandinavian Open Champs, Blommeröd, Sweden
8-9.07. B Championnat d’Alsace, Mooslargue, France
15-16.07. A Vilhelmsborg International, Denmark
21-23.07. B Intern. Tage des Arab. Pf. Ströhen, Germany
27-29.07. N British Nat. Championships, Great Britain
29-30.07. B Arabian Show Darfo Boario Therme, Italy

■ Sierpień/August
5.08. N Russian Nat. Championships, Russia
5-6.08. N Swedish Nat. Championships, Sweden
12.08. N Polish Nat. Championships, Poland
12-13.08. B LowLand Arabian Cup, Exloo, Netherlands
19-20.08. A El-Ran Cup, Borgloon, Belgium
26-27.08. N Norwegian Nat. Championships, Norway
26-27.08. N Champ, de France, Pompadour, France
26-27.08. A UKIAHS Towerlands, Great Britain

■ Wrzesien/SeDtember
2-3.09. Cnat. Autumn National C-Show, Janow Podlaski, Poland
9-10.09. N Italian Nat. Championships, Citta Di Castello, Italy
9-10.09. N Belgian Nat. Championships, Our Heverlee, Belgium
16.09. N Moroccon Nat. Championships, Bouznika, Morocco
16-17.09. N Dutch Nat. Championships, The Netherlands
17-19.09. ME-CH Middle Eastern Championships, Amman, Jordan
23-24.09. ANC All Nations Cup, Aachen, Germany
26-27.08. A U.K.I.A.H.S. Towerlands, Great Britain
30.09-1.10. B Saint Tropez Arabian Cup, France

■ Paździemik/October
6-8.10. N Spanish Nat. Championships, Spain
13-15.10. B Hund & Pferd Dortmund, Germany
28-29.10. E-CH European Championships, Moorsele, Belgium

■ ListoDad/November
10-12.11. B Int. B-Show, Verona, Italy
18-19.11. B Intern. Championships, El Zahraa, Egypt

■ Grudzieh/December
8-10.12. W-CH World Championships Paris, France

Kalendarz zawodów rajdowych w Polsce na rok 2006 / Equestrian events 2006 in Poland
7-9.04. ZOO Słupno ............................... ............................. ....... ...................... KJ Hippica Polonia
5-6.05. ZOO Geniusze KJ „Bik“ -----------—---------------------------------------- Geniusze pod Sokółką
16-18.06. CEI Warka, MP CEI 3*/2*/l*---------------------------------------------------- Stowarzyszenie „EquiSport“
15-16.07. ZOO Jasiorówka---- ------------------------------------------------------------ JKS Jasiorówka
9-10.09. ZOO Geniusze --------- ----------------------------------------- —-------------
30.09-1.10. ZR Jaszkowo, Mistrzostwa Młodych Koni
14-15.10. ZOO Jasiorówka

KJ „Bik“ Geniusze pod Sokółką
Centrum Hipiki Jaszkowo
JKS Jasiorówka

Międzynarodowe Mistrzostwa / International events
21.08. FEI World Equestrian Games ------------------------------------------ —— Aachen 2006 (GER)
26.08. CH-M-YHorses-E ——----------------------------------------------- —------ Compiegne (FRA)
16.09. E-CH JYR 2006 (open) 120km****-------------------------------------------- - Zabreh (CZE)

CEI
14.05. CEIOYJ***120km + MCRJ 120km - Zabreh (CZE)
24.06. MCR-Kozlov (CZE)

MP - Mistrzostwa Polski; CEI - Zawody Międzynarodowe Oficjalne; CEN, ZOO - Zawody Ogólnopolskie Oficjalne; ZR - Zawody Regionalne
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dedicated breeding | traditional beauty

Pepreszka, by Ekstern

Perlik, by Piaff

Our breeding program
was founded on classic bloodlines
Handed down
by Polish Master-Breeders 
who were dedicated
To producing beautiful, 
yet athletic horses.

And the future belongs 
to those who believe in the beauty 
Of their dreams.

Our Future is at our stud, 
with a strong
and ever growning steadfastness 
built upon 
traditions of the past.

Danny

ONLINE ON HTTP://ZYADA - A R A “ ' “ ,n d7 16
WOLFSTRAAT 2 - B 2018 ANTWERPEN - BELGIUM - PHONE +32 475



PUBLIKACJE

Planowana publikacja manuskryptu
Wacława hr. Rzewuskiego

Wacław Seweryn Rzewuski 
(1785-1831), dziedzic włości na Po
dolu - Sawrania, Kuźminy, Podhor- 
ców, dorastał w atmosferze patrio
tycznej, przesyconej zainteresowa
niami Orientem, które zawdzięczał 
wujowi, Janowi Potockiemu - pisa
rzowi i podróżnikowi po Bliskim 
Wschodzie. Do posiadłości Rzewu
skich, należały stadniny koni arab
skich więc zamiłowanie do koni 
Wacław wyniósł z domu.

Młody Rzewuski zdobywał grun
towną wiedzę o kulturze i historii 
Wschodu w Wiedniu. Tam zetknął 
się z wybitnymi orientalistami, co 
zaowocowało stworzeniem tema
tycznego czasopisma „Mines 
d’Orient/Fundgruben des Orients” 
(Kopalnie Wschodu), które Rze
wuski finansował i współredago
wał. Uczył się języka arabskiego 
i tureckiego, pogłębiał również 
wiedzę o koniach arabskich 
i w „Kopalniach Wschodu” opubli
kował dwa studia poświęcone ara
bom. W 1817 r. Rzewuski powziął 
plan wyprawy do Syrii po słynne 
kohejlany - konie Beduinów, dla 
własnych stadnin, dla dworu wir- 
tembergskiego i cara Aleksandra I. 
Swoją stalą siedzibę założył 
w Aleppo, skąd wyruszał na liczne 
wyprawy do Nedżdu, Palmyry. Pu
styni Syryjskiej i Cylicji. Na Wscho
dzie przebywał do 1819 r., kiedy 
na skutek zamieszek w Syrii zmu
szony był wyjechać. Zakupił ogó

łem 137 koni. 70 z nich dotarło 
do Sawrania przez Paryż dopiero 
w 1820 r. z powodu zajęcia ich 
przez wierzycieli. Po powrocie ze 
Wschodu Rzewuski żył i ubierał 
się po wschodniemu. Kolejny 
i ostatni etap jego życia to fascy
nacja Kozaczyzną. W 1831 r. wziął 
udział w Powstaniu Listopado
wym z własnym oddziałem, zginął 
w bitwie pod Daszowem, jego cia
ła nigdy nie odnaleziono. Na sku
tek konfiskaty dóbr konie z jego 
stadnin przejął carat.

Wacław Rzewuski opisał swój 
pobyt na Wschodzie po francusku, 
w trzytomowym dziele, które zaty
tułował „Sur les Chevaux Orien- 
taux et provennants des Races 
Orientales” (O koniach wschod
nich, wywodzących się z ras 
wschodnich). Najwięcej miejsca 
poświęca w nim koniom arabskim 
(zwłaszcza tom drugi). Omawia 
typy koni arabskich, rodowody, 
opisuje budowę, podając także 
arabskie terminy, daje rady prak
tyczne nt. hodowli i zakupu. Dzie
ło zawiera obszerne wiadomości 
o całym Piw. Arabskim i południo
wej Anatolii (geografia, historia, 

etnografia, islam, muzyka i poezja 
beduińska).

Rękopis jest bogato ilustrowany 
rysunkami, winietami i kompozy
cjami kaligraficzno-symboliczny- 
mi, które są niepowtarzalnym, peł
nym uroku, a jednocześnie mają
cym ważne znaczenie dokumen
talne materiałem ikonograficz
nym. Ogółem jest ich 287, najwię
cej w tomie trzecim.

Rękopis stanowi własność Bi
blioteki Narodowej. Niektóre par
tie dzieła ukazały się drukiem jesz
cze za życia autora. Później mate
riał rękopisu wykorzystywano 
w różnych opracowaniach, głów
nie hipologicznych. Obszerny esej 
o rękopisie opublikował w „Prze
glądzie Orientalistycznym” (nr 3, 
4/1965) orientalista, historyk, prof. 
Jan Reychman. W 2002 r. Wydaw
nictwo Librairie José Corti 
i Musée National d’Histoire Natu
relle w Paryżu wydało w jednym 
tomie tekst francuski rękopisu, 
poprawiony i skrócony, ze wstę
pem przygotowanym przez zespół
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specjalistów, ilustrowany czamo- 
-białymi ilustracjami. Z kolei Bi-
blioteka Narodowa wydala 
w 2004 r. album opracowany 
przez prof. Tadeusza Majdę 
(orientalista, historyk sztuki 
islamu) w wersji polskiej 
i angielskiej, ilustrowany 
60 rysunkami.

Obecnie opracowano 
projekt krytycznej, na
ukowej publikacji całego 
rękopisu. Zakłada się 
przygotowanie 4 tomów, 
które powinny obejmować 
skomentowany tekst fran
cuski, z winietami i rysunka
mi umieszczonymi w rękopisie 
na marginesach; w kolej
nym tomie znajdzie się

tłumaczenie tekstu francuskiego 
na polski i angielski, w kolejnym - 

reprodukcje barwne ry
sunków, a w ostatnim - 

eseje naukowe przygoto
wane przez specjalistów 
różnych dziedzin nauki 
oraz indeksy. Eseje odno
sić się będą do różnych 
zagadnień zawartych 
w dziele Rzewuskiego.

Projektowana publi
kacja będzie nadzoro
wana przez Dział Ręko
pisów Biblioteki Narodo

wej, zaś koordynatorem 
naukowym projektu jest 

prof. Tomasz Majda.
Tekst: Tomasz Majda 

fot. z arch. Bibliioteki Narodowej

Wacław Seweryn Rzewuski (1785-1831) - his trip to the 
Middle East, his manuscript and its planned publication
The Count Waciaw Seweryn Rzewuski, an owner of vast 

land estates at Podolia, was brought up in a patriotic 
atmosphere, impregnated with great interests in the 
Orient and breeding of Arabian horses. He inherited 
those passions and retained them for his whole life.

When he was young he went to Vienna, where he gained 
a thorough knowledge about the Oriental culture and 
history. He met there outstanding orientalists, and 
together with them he contributed to publishing an 
orientalist magazine „The Mines of Orient”. He also 
learned Arabic and Turkish languages, enriching his 
knowledge about Arabian horses as well.

In 1817 Waciaw Rzewuski elaborated a plan of an 
expedition to Syria, in order to purchase Arabian horses, 
the famous Kuhailans, directly from Bedouins, for his own 
stud, as well as for the Wirtemberg court and the Czar 
Alexander I. He reached Aleppo and stayed at the Middle 
East till 1819, when was forced to leave due to the riots in 
Syria, in which he took an active part. During his stay he 
was able to purchase 137 horses, mainly for his own.

After coming back from the Middle East Waciaw 
Rzewuski settled in his estate of Sawran and became 
fascinated by the Cossack culture. In 1931 he took part in 
the November Uprising, which he supported with his 
own squadron. He was killed in the battle of Daszow and 
his body was never found. His land estates and horses 
were thereafter confiscated by the Russian Czar.

Rzewuski described his stay at the Middle East in 
French, in a manuscript consisting of three volumes, 

entitled „Sur les Chevaux Orientaux et provennants 
des Races Orientales” (The Oriental Horses
Descending from Oriental Breeds). The majority of 
space in that work, especially in the Vol. II, is devoted 
to Arabian horses. He discusses their types, pedigree 
and conformation, as well as practical advices 
concerning the art of their breeding and purchase. 
Apart from many historical, geographical, 
ethnographical, religious and cultural informations 
about the Arabian Peninsula, the manuscript is 
complemented by 287 colorful drawings, vignettes and 
graphical compositions.

The manuscript is owned by the National Library. It 
was never published on the whole, only in fragments, 
even in its author lifetime. Later it was used for different 
works, mainly hippological ones. Currently elaborated 
is a project of a complete, critical publication of the 
whole manuscript, of a scientific character. Assumed 
are four volumes, embracing the French text with 
comments, in a contemporary spelling, its 
translation into Polish and English, color 
prints of drawings, as well as scientific 
essays and indexes. The planned 
publication is to be supervised by 
the Manuscripts Department of the 
National Library, whereas for its 
scientific coordinator nominated was 
the orientalist and historian of Islamic 
art, Prof. Tadeusz Majda.
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historia

Zenon Lipowicz
fot. z arch, stadniny

N
ie byłoby sukcesu
Baska gdyby nie wi
zja dr La Croix, któ
ry potrafi! docenić 
jego zalety, rozwi

nąć je drogą umiejętnego treningu, 
dzięki któremu ogier sięgną! 
po największe tryumfy na ringach 
pokazów. Te z kolei zapewniły mu 
niebywale powodzenie w progra
mach hodowlanych czołowych 
stadnin Ameryki Północnej.

Urodzony 
arystokrata

Bask (Witraż - Bałałajka po Amu- 
rath Sahib) urodził się 9 lutego 1956 

Oglądając Baska podczas 
debiutu pokazowego 

Lucille Schuler, znawczyni 
koni arabskich i wydawca 

magazynu 
„Arabian Horse World ”, 

wypowiedziała prorocze 
stówa: Jen koń ustanowi 

nowy wzorzec rasy ”. 
Bask byt koniem, który 

wprowadził stadninę Lasma 
Arabians na szczyty 
hodowlanej stawy. 

agującym na żądania jeźdźca, od
ważnym i niełatwym do wyprowa
dzenia z równowagi. Miał wspania
łą akcję w galopie - miękką i sprę
żystą jak u araba oraz posuwisty, 
długi krok konia pełnej krwi. Potra
fił pokonać cały dystans treningu 
w tym samym tempie, nie ciągnąc 
i nie wymagając pobudzania.

Na torze przebywał 4 lata. Wyka
zał się zdrowiem i odpornością psy
chiczną. Startował w 40 gonitwach, 
zwyciężył 8 razy, 7 razy zajął drugie 
miejsce i 7 razy trzecie. Po zakończe
niu kariery został odesłany do Jano
wa Podlaskiego, gdyż jego macierzy
sta stadnina uległa likwidacji.

r. w Państwowej Stadninie Ko
ni Albigowa. Jego ojciec był 
najbardziej urodziwym z czte
rech synów Ofira (Witeź II, 
Wielki Szlem, Wyrwidąb), któ
rzy przeżyli zawieruchę wojen
ną. Bałałajka zaś urodziła naj
bardziej typową klacz w pol
skiej powojennej historii ho
dowli koni arabskich - Bando- 
lę, nazwaną „Królową Jano
wa”, matkę tak cennych repro
duktorów jak Bajram, Ban- 
dos, Banat. Gdy urodził się 
Bask, stadniną w Albigowej 
kierował Roman Pankiewicz.

Rodzina La Croix

The family

Objawienie 
Ameryki

W 1964 r., po przybyciu 
do USA, Bask rozpoczął karie
rę pokazową. Zadebiutował 
na najbardziej prestiżowej im
prezie w Scottsdale, zdobywa
jąc tytuł czempiona ogierów 
i czempionat w klasie Park, 
a jego podobizna znalazła się 
na okładce magazynu „Ara
bian Horse World”, co nadało 
mu jeszcze większy rozgłos. 
W tym samym roku, pokazy
wany przez Gene’a La Croix

W wieku dwóch lat Bask przewie
ziony został na tor wyścigowy 
na Służewcu. Tu po raz pierwszy 
się z nim zetknąłem. Trafił do staj
ni, w której jako jeździec - amator 
dosiadałem koni przeszkodowych 

na treningu i w wyścigach. Często 
galopowałem na nim na porannej 
robocie. Jazda ta była relaksem 
po wymagającym koncentracji 
i wysiłku treningu stiplerów. Bask 
był koniem posłusznym, szybko re- 

Jr., uplasował się w pierwszej dzie
siątce ogierów w klasie Park Horse 
oraz zdobył tytuł czempiona ogie
rów USA w ręku. W 1965 r. wygrał 
czempionat konkurencji Park i zo
stał jedynym ogierem - zdobywcą
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Bask pod siodłem

Bask under the saddle

narodowych czempionatów w kla
sach w ręku i użytkowej. Otrzyma! 
też odznaczenie „Legion of Merit” 
przyznawane za wybitne osiągnięcia.

W 1966 r. ponownie zdobył 
czempionat USA w najtrudniej
szej dla konia klasie - Park Horse. 
Trenowany w powożeniu, w 1967 r. 
został wiceczempionem USA 
w klasach Formal Driving i Formal 
Combination.

Jak się później okazało, najwięk
szą zasługą Baska nie tylko w ame
rykańskiej ale i światowej hodowli, 
było stworzenie standardu, który 
zapoczątkował popyt na konie wy
różniające się nie tylko urodą, ale 
także wartościami użytkowymi - 
zaletami możliwymi do osiągnięcia 
tylko na bazie prawidłowej budowy 

i doskonałego systemu nerwowego.
Po uwieńczonej sukcesami ka

rierze, Bask został intensywnie 
użyty w hodowli. Pozostawił 
po sobie 1046 źrebiąt. Jego działal
ność przypadła na okres szczyto
wej popularności koni arabskich 
na świecie, gdy sprzedawano je 
na ekskluzywnych aukcjach 
za niewiarygodnie wysokie ceny. 
Konie z krwią Baska dominowały 
w produkcji zwycięzców narodo
wych czempionatów. Jego potom
stwo kolekcjonowane było jak 
drogie kamienie. Bask był koniem 
silnie przekazującym cechy 
i uzdolnienia na potomstwo. Jak 
wielką była popularność tego 
ogiera i jego wpływ na rasę niech 
świadczy fakt, że w ok. 70% rodo

wodów źrebiąt zarejestrowanych 
w USA imię Baska widnieje co- 
najmniej raz, a często i więcej.

To on głównie przyczynił się 
do powstania w hodowli koni arab
skich określenia „Pure Polish” - 
czysto polski, które jest hasłem re
klamowym konia hodowli polskiej 
lub po polskich rodzicach.

Życie Baska było typową, amery
kańską historią emigranta, który 
w pełni zdał egzamin w nowej „oj
czyźnie”. Tam spotkałem Baska 
po raz drugi.

Do Scottsdale przyjechaliśmy 
w 1969 r. z Samborem i Algorabem - 
ogierami zakupionymi przez Leona 
Rubina. Konie te przygotowywałem 
do wyścigów na torze Turf Paradise 
(Arizona). Podczas długiej, letniej 
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I
przerwy, naszym koniom gościny 
udzieli! dr La Croix. Sambor zajął 
boks sąsiadujący z boksem Baska, 
miałem więc okazję poznać go 
bliżej.

Osobowość
Był urodzonym aktorem! 

W przeciwieństwie do innych koni, 
które wobec tłumów (na farmę 
często przyjeżdżały liczne wy
cieczki) czuły się niepewnie Bask, 
z dumnie uniesioną, osadzoną 
na długiej szyi piękną głową, 
ogromnym, wyrazistym, pełnym 
ognia okiem, wysoko uniesionym 
ogonem, sprężystym krokiem, pra
wie nie dotykając ziemi poruszał 
się po ringu. Kiedy zastygał w bez
ruchu, sprawiał wrażenie wspania
łego posągu.

Miał dobrą pamięć i zmysł sma
ku. Moja żona Jolanta dwa razy 
w tygodniu gotowała dla naszych 
koni wyścigowych mesz. Gdy Bask 
poczuł po raz pierwszy smakowitą 
woń przypomniał sobie służewiec- 
ką dietę i grzebał nogą tak długo, 
póki Sambor i Algorab nie podzie
liły się z nim swoją porcją. Od tego 
czasu Jola prowadziła „stołówkę” 
dla naszych wyścigowców oraz Ba
ska i Nabora. Ten ostatni, zaku
piony na aukcji Mc Cormick, dzie
lił stajnię z Baskiem i naszymi 
końmi.

Bask Nie znosił miejskiej wody: 
nie chciał jej pić, tracił apetyt 
i energię więc na pokazy (odbywa
jące się często setki kilometrów 
od Scottsdale) za samochodem Ba
ska podążała ciężarówka z wodą 
pochodzącą z głębinowej studni, 
z której korzystały trzy sąsiadujące 
ze sobą farmy. Nazywaliśmy ją „Ba- 
skówką”. Zaparzona z niej kawa 
miała doskonały smak i bogaty aro
mat.

Bask był bardzo uczuciowy. Za
kochał się w importowanej z Polski 
klaczy Dzisna. Gdy był zmęczony 
codziennymi obowiązkami (a miał 
do stanówki około 100 klaczy rocz
nie), wystarczyło podprowadzić 

Dzisnę, a z nową werwą przystępo
wał do pracy.

Na dużym padoku sąsiadującym 
ze stajnią ogierów czołowych miał 
ulubione miejsce, na którym tarzał 
się w piasku i odpoczywał. 
Po śmierci został w tym miejscu po
chowany. Jola złożyła na jego grobie 
wieniec z biało-czerwonych kwia
tów, oddając w ten sposób hołd 
wielkiemu ogierowi polskiej hodow
li. Boksu Baska nie zajął żaden inny 
koń. Pozostał pusty.

Spuścizna
Zakończył życie 24 czerwca 1979 

r., ale nadal żyje w pamięci tych, 
którzy go znali i kochali. Żyje w suk
cesach swojego potomstwa.

A pozostawił wiele wybitnych 
ogierów, które kontynuowały jego 
dzieło w hodowli światowej - były 
to: Wizdom, Wizjon, Cametego, MS 
Santana, La Bask, Promotion, Tor
nado, Ariston, Hask, Barnaby, Co
gnac, Gdańsk - zwany „latającym 
koniem” i Negatraz, urodzony 
w 1971 r. w stadninie Kay i Richarda 
Pattersonów.

Negatraz był chyba najlepszym 
synem Baska. Bardzo urodziwy, 
z piękną głową, szlachetny, harmo
nijny, dal bardzo dobre potomstwo. 
Jego syn - kasztanowaty Mono- 
gramm urodzony w 1985 r., przed
stawia piękny typ araba. Wyjątkowo 
urodziwy, prawidłowy, dysponujący 
doskonałym ruchem, zwrócił na sie
bie uwagę polskich hodowców. Wy
dzierżawiony na 2 lata przez dyrek
tora stadniny koni Michałów - Igna
cego Jaworowskiego, użyty w latach 
1993-1995, pozostawił potomstwo 
odznaczające sie podobnie jak oj
ciec, dziadek i pradziadek - urodą 
i efektownym ruchem.

Bask, Negatraz i Monogramm, ja
ko kontynuatorzy linii Kuhailana 
Haifl or. ar. wnieśli nieoceniony 
wkład w polską hodowlę koni arab
skich, a przez nią - w hodowlę 
na całym świecie.

W 1997 r. szczątki Baska przewie
zione zostały z Arizony do „Kentuc

ky Horse Park” w Lexington. Tam 
też, przed wejściem do największe
go na świecie muzeum poświęcone
go koniowi, stanął naturalnej wiel- 
kości posąg Baska - zaprojektowa
ny i wykonany przez wybitnego ar
tystę polskiego pochodzenia - 
Edwina Boguckiego. Pełen ekspre
sji Bask przed tymi, którzy go wi
dzieli, staje jak żywy. Dla tych, któ
rzy nie widzieli - wraca do życia po
nownie.

Jedna z nielicznych kopii pomni
ka znajduje się w zbiorach stadniny 
w Janowie Podlaskim, z Janowa bo
wiem Bask wyruszył na podbój 
świata. Możemy być dumni, że pra
ca hodowców doprowadziła do te
go, że gwiazda Baska - przedstawi
ciela polskiej hodowli, zabłysła 
wśród gwiazd pierwszej wielkości 
w Kentucky - „stanie niebieskich 
traw”, sercu amerykańskiej, a chy
ba także światowej hodowli koni.

Walizka przy łóżku
Sukcesy hodowlane dr La Croix 

nie ograniczają się do wypromowa
nia Baska. Podczas licznych, bo aż 
17 podróży do Polski zakupił on 
wiele koni, które wyróżniły się 
w USA w hodowli i na pokazach. 
Na zasadach dzierżawy sprowadził 
on ogiera El Paso (którego zwano 
„koniem, którego nie można kupić 
za pieniądze”) i jego córkę - Wizję. 
W 1976 r. oba konie zdobyły tytuły 
czempionów USA.

Po powrocie z dzierżawy El Paso 
został zakupiony za słynną sumę 
1 min dolarów przez amerykańskie
go przemysłowca i filantropa - Ar
manda Hammera.

W 1979 r. dr La Croix sprowadził 
do USA ze Szwecji polskiego po
chodzenia ogiera Aladdinn, który 
po zdobyciu czempionatu USA zo
stał własnością syndykatu za sumę 
ponad 6 min dolarów. Ogier prze
znaczony był głównie do krycia có

rek Baska i El Paso.
Dr La Croix kochał Polskę, jej 

zwyczaje, gościnność. Przyjaźni! się 
i wymieniał doświadczenia z polski 
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mi hodowcami. Jego małżonka 
Mary Jane mówiła, że Gene jest 
w każdej chwili gotowy do podróży 
do Polski, a kolo jego łóżka stoi za
wsze spakowana walizka.

W działalności hodowlanej Ła
śmy (w Arizonie i na farmach La- 
sma East w Kentucky i Lasma So
uth w Kalifornii brali udział czołowi 
hodowcy USA i Kanady. Do sta
nówki ogierami przysyłały swoje 
klacze znane stadniny: Brusally 
Ranch, Chaunecy Arabians, Sir Wil
liam Farms, Simms Arabians, Ni- 
chols Arabians, Patterson Ara
bians, Krakus Arabians, Murdock 
Farm i wielu hodowców, a wśród 
nich A. Hammer, L. Skeggs, D. 
Borg, H. Kale, A. Courtelis, J. 
Brown.

W działalność Łaśmy zaanagaźo- 
wana była cala rodzina La Croix, 
zwłaszcza trójka dzieci. Kathy 
urodą i idealnym zgraniem z ko
niem przyciągała wzrok widzów, 
Gene i Raymond potrafili perfek
cyjnie przygotować konie do poka
zów. W treningu kładli nacisk nie 
tylko na fizyczne, ale i na psychicz
ne przygotowanie konia do czeka
jącego go wysiłku. W Lasmie 
prowadzone były też kilkumie
sięczne, bardzo popularne kursy 
dla trenerów.

Eugene La Croix zajmował się 
także popularyzowaniem wiedzy 
o koniu arabskim. Bral udział 
w organizacji seminariów, był wy
kładowcą i zapraszał w tej roli pol
skich hodowców. Seminaria były 
doskonałą formą popularyzacji 
polskiego araba i metod stosowa
nych w jego hodowli. Natomiast 
rewolucje na skalę światową wpro
wadził w organizacji sprzedaży ko
ni arabskich.

Aukcje Łaśmy prowadzone były 
w specjalnie w tym celu wybudo
wanym pawilonie (Lasma Sale 
Center), mieszczącym podwyższo
ną scenę, amfiteatralną widownię 
z miękkimi fotelami, boksy dla ko
ni- Pomieszczenia weterynaryjne, 

IUra’ P°k°je dla obsługi. W dużej,

Polish Ovation po sprzedaży Milady, z nowymi właścicielami
Polish Ovation Sale - with Milada’s new owners

Córki Baska: po lewej - Bask Melody, Czempionka USA i Kanady, 
po prawej - Hask, czempionka USA w English Pleasure
Bask daughters: Bask Melody - US and Canadian National Champion 
Mare (left) and Hask - US National Champion English Pleasure (right)

wydzielonej sali przygotowywano 
bar i poczęstunki dla gości. Cho
ciaż stroje wizytowe nie były obo
wiązkowe, panowie występowali 
w gali wieczorowej, a panie w ele
ganckich sukniach - aukcje przy
pominały imprezy organizowane 
w Hollywood i na Brodway’u. 
W części artystycznej występowali 
czołowi aktorzy i piosenkarze 
USA. Konie prezentowane były 
w ręku i pod siodłem przez najlep
szych trenerów, przy indywidual
nie dobranych, wykonywanych 
na żywo melodiach. Widowiska od
bywały się w barwnej i bardzo ory

ginalnej scenerii, w światłach re
flektorów.

W śniegu...
W 1982 r. podczas aukcji „Polish 

Collection” konie prezentowano 
na tle makiety stajni Zegarowej Ja
nowa Podlaskiego, otoczonej drze
wami, na które padały płatki śnie
gu! Na aukcji zorganizowanej przez 
Lasmę dla reżysera Mike’a Nichol- 
sa konie wyprowadzane były na sa
lę w oparach gęstej mgły W 1976 r. 
na takiej aukcji za czempionkę 
USA, polską Elkanę zapłacono 185 
tys. dolarów.
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Polskie konie zawsze cieszyły się 
największym zainteresowaniem 
i płacono za nie najwyższe ceny. 
W 1971 r. na „Lasma Classic Sale” 
źrebię w łonie matki (Aladdinn - 
Elkana) osiągnęło cenę 375 tys. 
dolarów! W 1974 r. Mike Nichols, 
leżąc w szpitalu licytował telefo
nicznie klacz Basquina. Kupił ją 
za 117,5 tys. dolarów. W 1982 r. 
na „Southern Exposure Sale” 
E. W Sabaska (Bask - Sabellina), 
została sprzedana za 450 tysięcy 
dolarów.

Bajońskie sumy
Ukoronowaniem sprzedaży urzą

dzanych przez Lasmę była „Polish 
Ovation” - 19 polskich klaczy przy
słano do USA jesienią 1984 r., 
na dwa miesiące wcześniej. Klacze 
były pilnie strzeżone przed publicz

nością, co jeszcze bardziej wzmaga
ło zainteresowanie przyszłych kup
ców. Obok głównego budynku roz
stawiono ogromny namiot, w któ
rym pokazywano film nakręcony 
w polskich stadninach i na torze wy
ścigowym. Przebieg aukcji pokazy
wano na monitorach zainstalowa
nych w namiocie. Po podniesieniu 
kurtyny publiczność ujrzała 19 prze
pięknych, polskich klaczy stojących 
na tle dekoracji przedstawiających 
stajnie Janowa i Michałowa! Uro
czystość rozpoczęli dyrektorzy pol
skich stadnin - Ignacy Jaworowski 
i Władysław Guziuk (Andrzej 
Krzyształowicz nie mógł niestety 
przyjechać). Pierwsza na scenie 
ukazała się córka Palasa i Pentody - 
Penicylina i... osiągnęła rekordową 
cenę 1,5 min dolarów! W aukcji, 
na której po raz pierwszy w USA 

oferowane były konie będące 
snością państwa polskiego, os' ' 
gnięto zawrotne ceny. Za klac 
uzyskano prawie 11 min dolarów^ 

średnią za konia ok. 600 tys.! Takie 
ceny nigdy się już nie potórzyly 
i chyba nie powtórzą.

W przygotowaniu koni do sprze. 
dąży brali udział przyszli dyrekto
rzy stadnin - Marek Trela i jerzy 
Biaiobok. W Lasmie „ostrogi” szli
fował też Marek Grzybowski - au- 
kcjoner „Polish Prestige”. Fotogra
fie do albumów robił znakomity fo. 
tografik - Marian Gadzalski.

Trzeba podkreślić, że Eugene La 
Croix i jego rodzina mieli ogromny 
wpływ na hodowlę koni arabskich 
na całym świecie.

Lasma zakończyła swoją działal
ność w 1987 r. Dr La Croix odszedł 
25 stycznia 2004. •

Lasma Arabians (part two)
Bask wouldn't achieve such successes, if Dr LaCroix 

didn’t appreciate his advantages, neither developed 
them by a special training.

Bask was born on Feb. 9th 1956 at Albigowa Stud. His 
full sister, later nicknamed „the Janów Queen”, Bandola 
1948, gave birth to such valuable producers, as Bajram, 
Barysz, Bandos and Banat. Young Bask was brought to 
the racecourse Służewiec for training. I was an amateur 
rider then and had the opportunity to ride that 
persistent, well-balanced colt. He was raced for 4 
seasons, took part in 40 races, of which won 8 times, 7 
times was placed second and 7 times third.

After coming to the US, Bask started his show career. 
In 1964 he gained the title of Scottsdale Champion 
Stallion Halter and Park Horse, what made him popular 
throughout the American continent. Those successes 
initiated his triumphal march, followed by the titles of 
US National Champion Stallion Halter, twice Park Horse, 
US National Reserve Champion Formal Driving and 
Formal Combination.

Put to stud, he sired 1046 foals. His greatest merit was 
creating a new standard in the Arabian breed, combining 
looks and use value in one. Stallions and mares with 
Bask blood won many championship and set price 
records. He strongly passed on his advantages to his 
progeny, so his name appears in about 70% of pedigrees 
of Arabian foals registered in the US.

I met Bask for the second time, when I came to the US 
with Sambor and Algorab, trained for races.

Bask passed away on June 24th 1979, but he 
contributed to the legend of „Pure Polish” Arabians, 
continued by his sons. One of them - Negatraz sired 
Monogramm, a fantastic mover. An outstanding sculptor 
of Polish origin, Edwin Bogucki, designed a statue of 
Bask, which stands in front of the „Kentucky Horse 
Park” Museum, whereas its copy is placed at Janow, from 
where Bask initiated his conquest of the world.

Dr LaCroix promoted also other Polish horses, as El 
Paso, Wizja, Aladdinn - US National Champions. 
Together with his children - Kathy, Gene and Raymond 
he introduced new methods of training, organized many 
seminars and clinics, popularizing his methods, as well as 
the general knowledge about Arabian horses. Lasma 
Sales made a real revolution in Arabian horses 
marketing. Arranged in special scenery, with many 
additional efffects, the horses made fantastic 
appearance. It resulted in a great demand for them and 
in record-setting prices. Even an embryo in utero was 

sold for USD 375 000!
The crown of all Lasma Sales was the „Polish Ovation 

in 1985 with 19 mares, owned by the Polish State Studs. 
They were sold for average price of 600 000 USD Per 

horse. Such a result was never repeated!
Eugene LaCroix, as well as his family, exerted a stroi^ 

influence on Arabian horse breeding all over the wo 
Nevertheless, the activities of the Lasma Arabians S 
ended in 1987. Dr LaCroix himself passed away 

January 25th 2004.
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HISTORIA

epton
Marek Trela

Wiceczempion Polski 
Ogierów Starszych 

Janów Podlaski 1984r.

Czempion Polski 
Ogierów Starszych 

Janów Podlaski I989r.

Wiceczempion Polski 
Ogierów Starszych 

Janów Podlaski I983r.

Z
 ogromną ochotą 
przystałem na, otrzy
maną od wydawcy, 
propozycję napisania 
wspomnienia o ogie

rze wyjątkowym, w stosunku 
do którego nikt nie pozostawał 
obojętnym. Przekonałem się jed
nak bardzo szybko, że o koniu, 
którego się darzy specjalnym sza
cunkiem i sympatią napisać nieła
two. Pepton miał całą rzeszę zwo
lenników, ale również wielu ludzi 
nie darzących go sympatią. Rów
nież dla mnie nie był on „miłością 
od pierwszego wejrzenia”. Jego 
wartość poznawałem stopniowo 
doceniając ujawniające się cechy 
wyjątkowego konia.
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Pepton

Rozpoczynając w 1978 r. pracę 
zawodową w stadninie w Janowie, 
zastałem tu 450 koni, które z bie
giem czasu przestawały być dla 
mnie anonimowymi, stając się bar
dziej lub mniej łubianymi końskimi 
osobowościami, rozpoznawanymi 
z nazwy, rodowodu, charakteru, 
temperamentu. Jako pierwsze po- 
znaje się ogiery, ale ten wówczas 
najważniejszy, Bandos - ojciec 
Peptona, nadzieja i duma dyr. An
drzeja Krzysztaiowicza, był w Ja
nowie nieobecny, gdyż przydzielo
ny został do stadniny w Michało
wie. W grupie roczniaków, wśród 
trzech synów Bandosa, wyróżniał 
się ciemnosiwy, prawie kary, mocny 
ogierek, jednak musialo upłynąć 
sporo czasu zanim zaczęło się 
na niego zwracać uwagę jako na re
produktora.

W stadninie obecna była nato
miast jego matka, może nie za
chwycająca urodą i typem, ale wy
wołująca podziw swoją osobowo

ścią. Trzeba stwierdzić, że charak
ter miała niezwykle silny. Jeżeli so
bie coś postanowiła, potrafiła po
stawić na swoim. Najdrobniejszy 
zabieg - u innych koni banalny, 
w przypadku Pemby stanowił nie 
lada wyzwanie dla młodego leka
rza. Niepozorna klacz dala mi po
znać zasadę, że „mały arab” potra
fi reagować zgoła odmiennie niż je
go „duży” kolega. Dawka środka 
uspokajającego wystarczająca dla 
„normalnego” konia, wyliczana we
dług wagi ciała, na Pembie nie ro
biła najmniejszego wrażenia. Po
mnożona przez cztery powodowa
ła „lekkie posmutnienie”, lecz my
liłby się ten, kto by pomyślał, że 
można było spokojnie przystąpić 
do zabiegu. Bystre oko kierowało 
celnie wystrzeloną z szybkością 
błyskawicy nogą i gdyby nie to, że 
masztalerze doskonale znali reak
cje Pemby, spotkanie z takim poci
skiem mogło być bardzo bolesnym 
doświadczeniem.

W normalnym, codziennym oby
ciu klacz ta sprawiała wrażenie 
aniołka, była przyjazna i domagała 
się łakoci. Dla mnie na zawsze po
zostanie uosobieniem twardości, 
siły fizycznej i zdecydowanego cha
rakteru - cech tak charaktery
stycznych dla rasy arabskiej. Za
chowania jej w żadnym razie nie 
można nazwać złośliwością, był to 
jedynie tzw. silny charakter.

W hodowli zaznaczyła swoją 
obecność dzięki synom - Pepiemu 
i Peptonowi. Z tych dwóch zdecy
dowanie większy wpływ na hodow
lę miał właśnie Pepton. Zanim jed
nak stal się ogierem czołowym, zo
stał, podobnie jak pozostałe ogier- 
ki z rocznika, skierowany do tre
ningu na torze.

Wyścigi
W czasie dwuletniego pobytu 

w stajni trenera Mariana Baniewi- 
cza zdobył sobie ogromne uznanie 
i stal się prawdziwym tuzem wyści
gowym, wygrywając już w pierw
szym sezonie cztery spośród sied
miu gonitw, w jakich uczestniczył. 
Jako trzylatek wygrał Nagrodę Ko- 
heilana i Sambora, a w Porównaw
czej ząjąi drugie miejsce, stając się 
murowanym kandydatem do zwy
cięstwa w Derby.

Drugi sezon to prawdziwe pa
smo zwycięstw Peptona, który wy
grywa Nagrody: Skowronka, Co- 
meta, Bandosa, Przychówku, 
Czorta, Wielkiego Szlema i Porów
nawczą. Szczęście opuściło go jed
nak w najważniejszej próbie wyści
gowej - Derby.

Bywalcy wyścigowi, trenerzy 
i jeźdźcy pamiętający tę gonitwę 
wiedzą, jak wielką sensacją był jej 
wynik, lecz za przegraną nikt nie 
winił Peptona. Nieszczęśliwie dla 
niego, doświadczony dżokej - Jan 
Filipowski, dosiadający klaczy Sa
szetka, brawurowym finiszem wy
przedził Peptona tuż przed linią 
mety.

Jednak przegrana ta miała pe
wien pozytywny aspekt. Dzięki 

16



zwycięstwu Saszetki, Janów uzy
ska! czwarte pokolenie derbistek 
i szansę na piąte, wykorzystaną kil
ka lat później przez jej córkę - Sar- 

mację-
Z toru wyścigowego Pepton wra

ca! z tarczą, lecz wiele czasu mu
síalo upłynąć zanim z ciemnosiwe- 
go młokosa uformował się wspa
niały, wręcz pomnikowy ogier. Po
czątkowo brakowało mu harmonii 
i dopiero zmieniając kondycję 
z wyścigowej na stadną uzyskał 
właściwe proporcje.

Głowa z pewnością nie przypo
minała „egipskiego” profilu - pro
sta i wyglądająca na ciężką, z cza
sem zaczęła nabierać rysunku 
i szlachetności.

Największe wrażenie robiła jego 
długa, wysoko osadzona, łabędzia 
szyja. Doprawdy rzadko moż
na taką zobaczyć. Wyniosły, do
skonale zaznaczony kłąb, skośna, 
długa łopatka dawały wrażenie 
mocy i harmonii milej oku przywy
kłemu do oceny koni pod kątem 
użytkowości. Można było mieć za
strzeżenia do długości kłody, lecz 
cecha ta równoważona była do
skonałym umięśnieniem partii lę
dźwiowej i potężnym, doskonale 
skątowanym zadem. Tuż po zej
ściu z toru zauważalna była lekka 
rozbieżność kończyn przednich, 
lecz jak to w takich przypadkach 
bywa, z wiekiem i rozbudowywa
niem się klatki piersiowej wada się 
zmniejszała.

Patrząc na Peptona, miało się 
wrażenie, że jest to koń posiadają
cy wszelkie cechy istotne dla wierz
chowca.

Hodowla
w 1982 r., kiedy Pepton rozpo

czynał karierę hodowlaną, sprze
dany został jego ojciec, a hodow
cy oprócz niego mieli do wyboru 
ogiery Eukaliptus i Eternit, oba 
Pochodzące od doskonałych, uro
dziwych matek. Używane były też 
Enos i Wist, więc hodowla wypo
sażona była w dużą liczbę synów 

Bandosa.
Ze względu na torowe dokonania 

Peptona, stadnina w Michałowie 
zdecydowała się na dwuletnie uży
cie tego interesującego ogiera.

Owocem pobytu w Michałowie 
było kilka bardzo dobrych klaczy, 
które pozostawiły znaczący ślad 
w hodowli poprzez potomstwo od
noszące sukcesy na torze.

Michałowskie córki Peptona stały 
się wybitnymi matkami koni wyści
gowych dając: Frejlina - ogiera Fen, 
Geneza - Garlanda, Giza - Girlandę 
i Geparda, a Wilia - Wiliama.

Matki te dały również ogiery ho
dowlane zdobywające czempiona- 
ty na wystawach: wspomiana Frej
lina - Fernando, a Furora - Furiata.

Kolejne dwa lata Pepton spędził 
w Kurozwękach, gdzie poza klaczą 
Castylia, matką urodziwej Centry 
i ogiera Włodarz (od Wiorsty), czo
łowego w szwedzkiej stadninie 
Blommeród, nie pozostawił wiele 
wartościowego potomstwa. Być 
może nie dostał tam odpowiednich 
klaczy.

W Janowie
W czasie pobytu w Michałowie 

i Kurozwękach, w rodzinnym Ja
nowie rodziły się źrebięta po ojcu 
Peptona - Bandosie. Następnie 
wypróbowani zostali jego póibra- 
cia - Wist, Eternit i Enos. Na Pep
tona przyjść miała pora dopiero 
po jego dwuletniej (1986-1987) 
dzierżawie do stadnin Ka Tal Pa 
Arabians i Sugar Legacy Arabians 
w USA.

Po powrocie do Janowa przy
dzielano mu corocznie niewielką, 
lecz specjalnie dobieraną stawkę 
klaczy, z którymi pozostawił za
równo cenne matki stadne, jak 
i kilka interesujących ogierów.

Postaram się przedstawić te, 
które odegrały dotychczas najważ
niejszą rolę w hodowli. Omawiając 
klacze zauważyć należy, iż mimo 
niewielu sukcesów pokazowych 
miały one liczne zasługi hodowla
ne, stając się matkami koni niesły

chanie ważnych dla hodowli.
Pepton szczególnie dobrze łą

czył się z klaczą Pestka. Ta chyba 
najlepsza córka Probata [SE] 
i doskonałej Pentody rodziła źre
bięta łączące w sobie cechy oboj
ga rodziców.

Z tego połączenia pierwsza uro
dziła się siwa Petra, która mimo że 
dosyć wcześnie sprzedana, zdążyła 
jednak pozostawić klaczki Pescarę 
po Eldon i Pętlę po Visbaden [RU].

Szczególną uwagę należy zwró
cić na tę drugą, która wzbogaca 
polską hodowlę o utraconą w cza
sie wojny krew janowskiego Pioiu- 
na, jednocześnie rodząc źrebięta 
najwyższej jakości i to z różnymi 
ogierami. Jej syn po Druidzie, gnia- 
dy Pentagram, po zakończeniu ka
riery wyścigowej startuje z powo
dzeniem w rajdach długodystanso
wych, jednocześnie dając pierwsze 
źrebięta, na razie w dziale półkrwi, 
ale ich jakość każę widzieć przy
szłość tego konia również w jego 
rasie. Kolejnego syna - Polígo
na, Pętla urodziła po ogierze Wa
chlarz i również on znalazł swoje 
miejsce w hodowli stając się wła
snością SO w Biaice.

Natura potrafi czasem zakpić 
sobie z hodowcy bardzo boleśnie, 
czego przykładem może być przy
padek kolejnego syna Pętli, tym 
razem po dzierżawionym z Anglii 
Pilocie. Pedagog, bo o nim mowa, 
oglądany tuż po urodzeniu wyglą
dał z jednej strony wręcz zjawisko
wo, lecz z drugiej zeszpecony był 
tzw. rybim okiem. Powtórzone po
łączenie dało efekt w postaci do
skonalej klaczki - Pepiny, przyszłej 
matki stadnej w Janowie. Z naj
młodszym potomkiem Pętli - 
ogierkiem Prado (po Ekstern) 
wiążemy pewne nadzieje na przy
szłość, na ile się one sprawdzą, zo
baczymy wiosną w Biaice.

Kolejne źrebięta Pepto
na i Pestki to bardzo urodziwy 
i dzielny Perlik, użyty z powodze
niem w hodowli prywatnej, obec
nie stanowiący własność stadniny
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Linia czempionów / Champion’s heritage

EcahO, siwy, 1990 r. Pepton - Etruria po Palas, SK Janów Podlaski
Czempion Polski Ogierów Starszych, Janów Podlaski 1995
Czempion Ogierów Starszych, Poznań 2002
Czempion San Fernando Valley Ogierów Starszych, Santa Barbara, CA 2005
Czempion Ogierów Starszych, Burkbank, CA 2005
„Top Ten” Czempionatu USA Ogierów, Albuquerque, NM 2005

Emanda, siwa, 1996 r. Ecaho - Emanacja po Eukaliptus, SK Michałów
Wiceczempionka Klaczy Młodszych, Białka 1998
Wiceczempionka Polski Klaczy Młodszych, Janów Podlaski 1998
Międzynarodowa Czempionka Klaczy Młodszych, Babolna 1998
Czempionka Pucharu Narodów Klaczy Młodszych, Akwizgran 1998 
Wiceczempionka Pucharu Narodów Klaczy Starszych, Akwizgran 2001 
Wiceczempionka Europy Klaczy Starszych, Werona 2001
Czempionka Świata Klaczy Starszych, Salon Konia, Paryż 2001
Wiceczempionka Polski Klaczy Starszych, Janów Podlaski 2003
„Top Ten” Czempionatu Świata Klaczy Starszych, Salon Konia, Paryż 2005

Olita siwa, 1996 r. Ecaho - Orawa po Argo, SK Janów Podlaski
Czempionka Skandynawii Klaczy, Blommeród 2002
„Top Ten” Czempionatu Świata klaczy Starszych, Salon Konia, Paryż 2002

Palmeta, siwa, 2001 r. Ecaho - Pilica po Fawor, SK Janów Podlaski
Czempionka Klaczy Młodszych, Warszawa 2002
Najlepszy Koń Pokazu, Warszawa 2002
Czempionka Klaczy Młodszych, Białka 2002
Czempionka Polski Klaczy Młodszych, Janów Podlaski 2003
Najlepszy Koń Pokazu, Janów Podlaski 2003
Wiceczempionka Klaczy Starszych, Falborek 2005
Czempionka Europy Klaczy Starszych, Werona 2005

Salar, siwy, 2000 r. Ecaho - Saba po Etat, SK Janów Podlaski
Wiceczempion Ogierów Młodszych, Warszawa 2002
Wiceczempion Ogierów Starszych, Falborek 2004

Damis, oraz klacz Perfekcja, od
nosząca sukcesy pokazowe dla 
nowych właścicieli - państwa 
Ismer z Niemiec.

Wielkie nadzieje wiązane z naj
młodszą córką Pestki - Pohulanką, 
spełniły się w postaci jej pierwsze
go źrebięcia, ogierka Poganin 
(po Laheeb [IL]), który już drugi 
sezon zajmuje boks ogiera czoło
wego w Michałowie i niebawem bę
dzie można zobaczyć jego pierwsze 
źrebięta. Pokazywany w Pucharze 
Narodów i czempionacie Europy 
Poganin wygrywał swoje klasy wie
kowe i już wkrótce nadejdzie czas 
na jego dalsze starty w kraju 
i za granicą.

Kilkakrotne łączenie Pepto- 
na z klaczami z linii Sabelliny dało 
bardzo pozytywne rezultaty.

Dowodem na to może być tytuł 
czempiona Brazylii 2001 zdobyty 
przez syna Sarmacji, wcześniej jed
nego z czołowych koni wyścigo
wych - Sarmatę.

Inny dzielny wyścigowo syn Pep- 
tona i klaczy Saba po Etat, nieduży, 
ale urodziwy Salut sprzedany pry
watnemu hodowcy nie został użyty 
w hodowli. Szkoda, że niechęć lub 
nieumiejętność wypromowania te
go wartościowego konia pozbawiła 
go szansy zaistnienia w hodowli.

Jedną z cenniejszych klaczy 
stadnych w Janowie jest klacz Sa- 
wantka, o niezwykłym rodowodzie 
(jej rodzice spotkali się dużo wcze
śniej walcząc na prostej finiszowej 
toru służewieckiego w Nagrodzie 
Derby). Wygrała Saszetka przed 
Peptonem.

Prawdopodobnie szczytowym 
osiągnięciem w hodowlanej karie
rze Peptona był jego syn i następ
ca - ogier Ecaho. W koniu tym po
łączyły się cechy charakterystycz
ne dla obojga rodziców - wspania
ła, wyniosła szyja i atletyczność 
ojca z urodą, wspaniałym arab
skim typem i ruchem matki, 
czempionki śwata - Etrurii. Eca
ho zasługuje na osobne potrakto
wanie, tutaj warto wymienić 
choćby dokonania jego i potom
stwa (patrz ramka).

Sukcesy Ecaho zasługują na naj
wyższe uznanie, a przecież ogier 
ten nie powiedział jeszcze ostat
niego słowa w naszej hodowli. 
Dzięki zamrożonemu nasieniu uży
wany będzie jeszcze na kilkudzie
sięciu janowskich klaczach, więc 
można mieć nadzieję na liczne i do
bre potomstwo.

Decyzja o sprzedaży tego konia 
była ogromnie trudna - nikt chęt
nie nie rozstaje się z tak wyjątko
wym koniem. Podjęto ją ze wzglę
du na niemożność dostatecznego 
wykorzystania ogiera w kraju. Eca
ho, jak wiele wybitnych koni nie 
był łatwy w kojarzeniu. W Janowie 
mógł liczyć na kilka klaczy rocznie, 
a hodowcy prywatni nie używali go 
zbyt szeroko, być może z powodu 
opinii o jego słabym ruchu, który 
był przecież skutkiem kontuzji wy
ścigowej. Wykorzystano więc szan
sę zaprezentowania go hodowcom 
z USA. Ogólny podziw wzbudziła 
duża uroda i niespotykana wręcz 
szyja Ecaho, w połączeniu z szale
nie męskim wyglądem. Ogromne 
zainteresowanie ogierem było suk
cesem promocyjnym naszej ho
dowli, a Ecaho, kryjąc najlepsze 
klacze obu Ameryk, zyska! mię
dzynarodowy prestiż, na jaki za
sługiwał.

Jak widać wiele jest powodów, 
aby jak najwyżej oceniać obec
ność Peptona w polskiej hodowli 
koni arabskich. Dla wielu był 
wręcz modelowym przedstawicie
lem polskiego typu konia, dla in



nych - efektownym, lecz niezbyt 
urodziwym ogierem. O jego klasie 
świadczy najlepiej fakt, że nikt 
wobec niego nie pozostawał obo
jętnym.

Ostatnie lata życia Pepton spę
dził w Kalifornii, w Sherwood Forest 
Farms, gdzie był otaczany troskliwą 
opieką niemal jak członek rodziny 
właściciela - George’a Altenberga.

Odszedł 28 listopada 2005 r. 
w wieku 28 lat, ale poprzez po
tomków pozostawionych w Polsce 
daje nam powody, aby o nim pa
miętać. •

Pepton
On November 28th 2005, in sunny California passed 

away the stallion Pepton 1977 (Bandos - Pemba by 
Czort), recently owned by Mr. George Altenberg, 
Sherwood Forest Farms; the Reserve National 
Champion of Poland in 1883 and 1984; National 
Champion of Poland 1989.

I loved and respected that stallion, whom I knew 
from the very beginning of my professional career as 
a vet at Janów Stud. He distinguished himself among 
the yearling colts, although at that time nobody 
considered him as a future leading sire. His dam was 
a strong personality and proceeding any medical 
treatment with her made a real challenge for a young 
vet. She wasn’t vicious, but a dose of a tranquilizer 
sufficient for a large part-bred horse wasn’t enough for 
that small, Arabian mare to prevent her from kicking. 
Nevertheless, in an every-day routine she was calm 
and friendly.

Pepton spent two seasons in a racing stable run by 
the trainer Marian Baniewicz. In the first season of 
his race career he won four races from seven starts. 
As a 3-y. o. he won Koheilan Stakes and Sambor 
Stakes, being placed second in the Critérium, 
whereas in the second season of his career he won 
Skowronek, Comet, Bandos, Produce, Czort, Wielki 
Szlem and Critérium Stakes. He was a sure bet for 
the Derby, so his defeat, against the filly Saszetka 
(the fourth generation of Derby-winners from 
Sabellina dynasty, a future dam to the fifth Derby 
winner from that dynasty, Sarmacja) was a great 
sensation.

Before he changed from racing condition to stud 
condition, for a long time he lacked in harmony and 
preserved a steel-grey shade of color. Later on, when 
he matured and developed, one could notice his 
exceptionally long neck, well-marked withers, long 
and sloping shoulders, maybe too long back, but 
compensed with well-muscled loin and mighty, well
angled croup. It was a typical silhouette for a saddle 
horse.

Pepton was put to stud in 1982. First he was used at 
Michałów, where he was standing for two years and 
sired several mares - future dams to outstanding 
racehorses (Frejlina - Fen, Geneza - Garland, Giza - 
Girlanda and Gepard, Wilia - Wiliam) and stud sires 
(Frejlina - Fernando, Furora - Furiat).

Next two seasons Pepton spent at Kurozwęki, but 
from his progeny born there, distinguished 
themselves only the mare Castylia (out of Catalina) 
and the stallion Włodarz (out of Wiorsta).

For the seasons 1986 and 1987 Pepton was leased to 
the US (KaTalPa Arabians and Sugar Legacy 
Arabians Studs). After coming back, he was assigned 
to Janów, where he proved to combine especially well 
with certain selected mares. His best partner was 
undoubtedly Pestka (Probat [SE] - Pentoda), a dam 
to excellent foals. From that combination descend the 
following full siblings: Petra, grey, dam to Pescara (by 
Eldon) and Pętla (by Visbaden), dam to such stallions 
as Pentagram (by Druid) and Poligon (by Wachlarz); 
Perlik, a typey and persistent horse, successfully used 
in private breeding; Perfekcja, exported to Germany 
and winning shows there; Pohulanka, dam to Poganin 
(by Laheeb), the Junior Reserve Champion of Poland 
and class winner in Aachen and Verona, beginning his 
stud career.

Mating Pepton to mares from Sabellina damlines 
gave positive results. The son of the Derby winner 
Sarmacja, also a good racer Sarmata, gained the title 
of National Champion of Brazil. Another stallion, Salut 
out of Saba, a pretty horse, but also very efficient in 
races, was sold to a private breeder, but wasn’t either 
properly used or promoted. Sawantka - a very valuable 
broodmare at Janów - is a result of a mating two 
former Derby competitors, Pepton and Saszetka.

The crown of all progeny by Pepton was, however, 
his descendant, Ecaho, out of the World Champion 
Mare Etruria. He combined all the best traits of both 
parents - long, high-set neck and athletic built from 
his sire with the classic Arabian type, refinement and 
movement from his dam. He sired, among the others, 
the World Champion Mare Emanda nad Europe 
Champion Mare Palmeta, and still didn’t say his last 
word! He was sold to the US, where he aroused 
a widespread admiration for his beauty and charisma, 
especially his exceptionally long neck combined with 
masculine appearance.

The examples given above showed, that Pepton 
fully deserved for the highest esteem. He represented 
a model of the typical Polish Arabian horse and 
although aroused a certain controversy - nobody 
remained indifferent towards him.
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WSPOMNIENIA

Moje 
wspomnienie <?
Ignacy Jaworowski

Gdy 24 lutego 1953 r. 
najlepsza córka ogiera 

Trypolis - Carmen urodziła 
ogierka*, nikt nie 

przypuszczał, że będzie to tak 
szczęśliwy dzień dla polskiej 
hodowli koni. Comet okazał 

się bowiem najlepszym 
ogierem arabskim 

urodzonym w Polsce 
po ll wojnie światowej.

Wspomnienie nieżyjącego 
dyrektora SK Michałów 

przesłała nam Jego żona - 
Maria Jaworowska.

T
en wybitny koń, mi
mo swej niezbyt dłu
giej kariery stadnej, 
odegra! ogromną ro
lę w hodowli czystej 
krwi arabskiej w naszym kraju. 

Comet byi bardzo podobny 
do swej matki, po której odziedzi
czył wszystkie cechy pokroju, po oj
cu zaś i dziadku - wspaniałą me
chanikę ruchu. Ten niespotykanie 
płynny ruch w kłusie potęgował 
wrażenie urody Cometa. Modelowe 
kończyny, harmonia sylwetki i pięk
na głowa, prawidłowa budowa, do
skonała muskulatura - były najcen
niejszymi zaletami tego konia.

Charakterystyczna, oryginalna 
maść siwa z intensywną hreczką 
pokryła go już w wieku 3 lat.

W latach 1962 - 64 Comet stano
wi! klacze w SK Michałów z czego 
urodziło się:

1963: 12 ogierków, 4 klaczki;
1964: 3 ogierki, 6 klaczek;
1965: 5 ogierków, 7 klaczek; 
razem: 20 ogierków, 17 klaczek.
Comet dawał doskonale, suche, 

o bardzo prawidłowych kończy
nach potomstwo. Pozostawione 
w naszych stadninach klacze sta
nowią podstawowy fundament 
stada, na którym budujemy dalsze 
hodowlane sukcesy.

W Michałowie pozostało po nim 
10 bardzo cennych matek stad
nych. Klacze te, bardzo żeńskie, 
płodne, doskonale karmiące, 
świetnie odchowywały źrebięta.

Mimo wyraźnego piętna jakie 
nosiły dzieci Cometa, wytrawny 
obserwator wyróżnić mógł klacze 
zbliżone w typie do Abu Afasa (oj
ca Cometa), przeważnie gniade, 
w większych ramach i siwe 
z hreczką w typie Carmen (matki 
Cometa).

Comet byi pierwszorzędnym 
amelioratorem rasy, przebijającym 
swą wielką potencją genetyczną 
pozytywnie i na dalsze pokolenia.
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Mimo bardzo udanych połączeń 
z różnymi rodowodowo klaczami, 
unikaliśmy kombinacji z krwią Wi
traża, bojąc się nadmiaru tempe
ramentu.

W okresie swego trzyletniego po
bytu w Michałowie, Comet był 
godnie zachowującym się koniem. 
Z pewną rezerwą traktował ludzi 
obcych, a bardzo serdecznie - bli-

„Tancerki“ - córki Cometa 
w SK Michałów

„The dancers“ - Comet daughters 
at Michałów

skich, codziennie widywanych 
przyjaciół. Był bardzo przywiązany 
do swego opiekuna - masztalerza 
Andrzeja Sobonia, który zawsze 
sam go czyścił, karmił, ujeżdżał.

Comet był zawsze zdrowy, raz tyl
ko zachorował - ciężko, śmiertel
nie. Dzień, w którym na skręt jelit 
padi Comet (8 IX 1964), był naj
bardziej dramatycznym dniem dla 
hodowli polskiej. Przeżyłem głębo
ko jego przedwczesną śmierć.

Michałów 17IV1976

*Comet urodził się w Państwo
wej Stadninie Koni w Nowym 
Dworze (przyp. redakcji)

My reminiscences about Comet
When on February 24th 1953 the mare Carmen, the 

best daughter of Trypolis, gave birth to a colt named 
Comet* - nobody expected that would be such 
a fortunate day for Polish breeding. He proved to be 
the most prominent Arabian stallion bom in Poland 
after the World War II.

That outstanding horse, despite his not-too-long 
stud career, played a significant part in Polish breeding 
of purebred Arabian horses. Comet closely resembled 
his dam, Carmen, inheriting all conformation traits 
after her, whereas after his sire Abu Afas and grandsire 
Trypolis he inherited a fantastic action. His strikingly 
fluent trot enlarged his general good looks and 
remaining advantages. Especially his faultless limbs, 
a great harmony of silhouette, beautiful head, correct 
conformation and perfectly build muscles made the 
most valuable features of that horse. He turned 
completely grey, in his characteristic, flea-bitten 
model, already as a 3-year-old.

He served mares at Michałów Stud in the years 1962 
-1964. From these matings born were as follows: 1963: 
12 colts, 4 fillies, 1964: 3 colts, 6 fillies, 1965: 5 colts, 7 
fillies. Totally: 20 colts, 17 fillies

Comet sired an outstanding progeny, dry, with 
correct legs. Especially the mares put to stud in 
Poland became an essential foundation material, on 
which based were our further breeding successes.

He left behind at Michałów Stud 10 highly valuable 
broodmares. They proved to be very feminine and 

fertile ones, yielding plenty of milk and well nursing 
their foals.

Despite of characteristic traits distinguishing Comet 
progeny, an experienced eye can differ mares resembling 
in type rather Abu Afas (bays, with more substance) or 
more similar to Carmen (fleabitten greys).

Comet was a perfect improver, positively stamping 
with his great genetic potential even the further 
generations. He combined well with mares of 
different ancestry, but we purposefully avoided 
matings with Witraż blood, in order to prevent too 
much of temper.

During his 3-year-long stay at Michałów Comet was 
a very well-behaving horse, although showing some 
mistrust to strange people. Nevertheless, he treated 
our workers, taking care of him, with a great 
friendliness. Especially he was attached to Mr. 
Andrzej Soboń, the groom, who looked after him every 
day - fed, groomed and trained him.

Comet was known for his good health, but once, 
when he fell ill - it proved a mortal case. On 
September 8th 1964 he died on a severe colic, ending 
with intestins contorsion. The day of his death was 
deeply mourned by all Polish breeders. I was also 

heavily touched by it.
Michałów, Apr. 17th 1976.

*Comet was bom at Nowy Dwór State Stud (note 

from the editor)
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ZE ŚWIATA

Ses Planes
Izabella Pawelec-Zawadzka
fot. z archiwum stadniny

D
roga do Yeguada Ses
Planes wiedzie 
wśród wzgórz, sadów 
pomarańczowych 
i gajów oliwnych. Na

gle, oczarowanym oczom ukazuje się 
dolina z górującą na wzgórzu, wspa
niałą rezydencją w stylu neomaure- 
tańskim, stylowymi stajniami i pa
stwiskami wśród drzew oliwnych. 
Właścicielka stadniny Marieta Salas 
Zaforzeta - Princesa de Tchkotoua, 
córka wybitnego hodowcy - Pedro 
Salas Garau, hoduje konie od ponad 
40 lat. W latach 1965-1990 prowadzi
ła razem z ojcem stadninę Ses Rotes 
założoną w latach 30. XX w. przez 
Pedro. W okresie amerykańskiego 
„boomu” na konie arabskie Salaso- 
wie mieli również stadninę La Lomi- 
ta Ranch USA. Została ona zlikwido
wana w 1988 r., a konie przeniesione 
na Majorkę. Wkrótce okazało się, że 
sąsiednia posiadłość - Ses Planes 
jest na sprzedaż. Mąż Mariety - ksią
żę Tchkotoua postanowił zrobić żo
nie prezent i kupił to miejsce. Marie
ta rozpoczęła hodowlę według wła
snej koncepcji. Utalentowana ho
dowczyni konsekwentnie wprowa
dzała w życie swoje zamierzenia. Ja
ko jedna z nielicznych w Hiszpanii 
przerwała zamknięty krąg prowa
dzenia hodowli opartej wyłącznie 
o linie czysto hiszpańskie i sięgnęła 
po obcą krew. Oto credo hodowlane 
Mariety: - Zajmując się hodowlą ko
ni arabskich od blisko 40 lat doszłam 
do wniosku, że znajomość tej sztuki 

Yeguada Ses Planes 
to obecnie jedna 

z europejskich stadnin 
o największym znaczeniu. 

Jej właścicielka, Marieta Salas 
Zaforzeta - Princesa de 

Tchkotoua, hodowlą koni 
arabskich zajmuje się 

od ponad 40 lat. 
Jedną z najcenniejszych 

założycielek stadniny była 
Abha Hamir - reprezentantka 

linii klaczy Damietta 
wyhodowanej w Sachnach 
i rodu białocerkiewskiego 

Ursusa.

Marieta Salas z zasłużoną klaczą 
Abha Hamir

Marieta Salas with Abha Hamir - 
the foundation mare

jest nieskończona. Szczęście, znajo
mość rodowodów i wad, jakie po
szczególne linie ze sobą niosą, jak 
również wiedza na temat rasy, typu, 
pokroju odgrywają zasadniczą rolę. 
Jednak głęboko wierzę, że pasja, za
miłowanie, intuicja i poczucie estety

ki są również czynnikami o funda
mentalnym znaczeniu.

Wiem, że wiele jeszcze muszę się 
nauczyć, i że hodowca nigdy nie po
winien być w pełni usatysfakcjono
wany rezultatami swojej pracy, lecz 
musi dążyć do coraz lepszych wyni
ków, czerpać wiedzę z osiągnięć in
nych, a przede wszystkim być kry
tycznym w stosunku do swych koni.

Wierzę, że „sukces zapuka 
do Twoich drzwi”. Nie myślę tu jedy
nie o efektach ekonomicznych, 
przede wszystkim o wielkiej radości 
z wyhodowania dobrego konia. Jest 
to możliwe, jeśli się zainwestuje 
w dobrej jakości klacze. Nie wszyst
kie muszą być wysokiej jakości „po
kazowej”, ale powinny charakteryzo
wać się szlachetnością, wyrazem 
i prawidlością, a ich przodkowie wy
sokim potencjałem hodowlanym.

Materia! założycielski Ses Planes 
stanowiły klacze, które powróciły 
z La Lomita i kilka z Ses Rotes. Spo
śród reimportowanych z USA praw
dziwą perlą okazała się Abha Hamir 
(Bambú - Garbi po Orive), czem- 
pionka Hiszpanii, Kanady i USA - 
w ręku i Pleasure Driving. Pochodzi
ła ona z linii żeńskiej klaczy Damiet
ta (po Dahman Amir or. ar.), uro
dzonej w 1905 r. w stadninie Sachny 
Leona Burczak-Abramowicza, im
portowanej w 1908 r. do Hiszpanii 
przez Yeguada Militar (Wojskowe Sta
da Państwowe). Ojciec Abha Hamir 
pochodził z rodu ogiera Ursus (rów
nież po Dahman Amir or. ar.), uro
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dzonego w 1908 r. w stadninie Biaio- 
cerkiew hr. Branickich. Importowa
ny przez Yeguada Militar w 1912 r„ 
stal się założycielem rodu istnieją
cego do dziś. Sprzedany w 1928 r. 
znanemu hodowcy Jose Maria 
Ybarra, zginął podczas wojny do
mowej w Hiszpanii.

Abha Hamir założyła w Ses Planes 
cenną rodzinę. Razem z matką 
do stadniny przybył miody Abha Ha
rta 1985 (po Abha Najeb), który 
w Scottsdale uzyskał tytuł młodzie
żowego Top Ten. Dzierżawiony 
przez stadninę La Movida Arabians 
w Austrii, okazał się cenionym repro
duktorem, ojcem wielu czempionów, 
m.in. klaczy Al Harimba, wiceczem- 
pionki świata.

Ogierem, który odegrał funda
mentalną rolę, okazał się El Perfecto 
1988 (Vallehermoso - Example 
po Barich de Washoe), urodzony 
w BruMarBa Arabians (USA), ku
piony przez La Movida Arabians 
i odsprzedany Mariecie Salas, która 
opowiada: - Od początku miałam 
przeczucie, że jest to reproduktor 
idealny do moich klaczy. Z pewno
ścią nie byl to typowy hiszpański 
ogier, ale bardziej szlachetny i ele
gancki. Pokochałam jego pełne wy
razu oczy, dumnie ustawioną szyję, 
fantastyczne proporcje, harmonię 
i kapitalny ruch. El Perfecto okazał 
się ogierem silnie przekazującym 
swoje cechy, znakomicie wyrównał 
stado. Obecnie na 20 matek w Ses 
Planes, 9 to jego córki. - Wiem, że 
uczyniłam duży krok naprzód... - 
mówi Marieta.

Do najcenniejszych córek El Per
fecto zaliczyć należy: Abha Galati 
1997 (od Cinca), jej rodzoną siostrę, 
0 rok starszą Abha Halili, która 
Po udanej karierze na pokazach 
w Europie (zwyciężczyni klasy rocz
nych klaczek w Pucharze Narodów 
1 Top Five czempionatu świata) zo
stała sprzedana do Arabii Saudyj
skiej. w barwach nowego właściciela 
została młodzieżową czempionką 
1 odebralą nagrodę dla klaczy o naj
piękniejszej głowie Middle Eastern

El Perfecto

Championships w Jordanii. Kolejna
- Abha Gali 1997 (Abha Tabir - Abha 
Zenobia), wnuczka Abhy Hamir, zo
stała wiceczempionką Scottsdale 
2000, Top Ten Kanady i wiceczem
pionką USA. Klaczą o największej, 
jak dotąd, liczbie tytułów jest Abha 
Laluna (Abha Harim - Gual Alba). 
Klacz ta w 2003 r. zdobyła: Top Five 
w Weis, Borgloon i Akwizgranie, Top 
Ten w Paryżu, tytuł młodzieżowej 
czempionki i Best in Show w Citta di 
Castello, drugą nagrodę i Top Five 
w Menton, a w 2004 r. czempionat 
Wioch. Najbardziej ulubioną przez 
Marietę jest ostatnia córka Abha 
Hamir — Abha Ghazali, młodzieżo
wa czempionką Hiszpanii i wice- 
czempionka klaczy starszych tego 
kraju.

W tym czasie w Ses Planes przeby
wał też Abha Fadil 1996 (Rawalpindi
- Persia po Ibn Estopa) - ogier o po
chodzeniu hiszpańsko-egipskim, 
w zupełnie innym typie niż El Perfec- 
to, czempion Hiszpanii. Nieco ciężki, 
ale o ładnej głowie, krótkawej i gru- 
bawej szyi, ale o mocnej kłodzie, pra
widłowych kończynach i dobrym ru

chu. Używany na razie oszczędnie, 
z pewnością odegra istotną rolę 
w stadninie.

Marieta Salas poszła jeszcze dalej, 
sprowadzając do stadniny dwa ogiery 
o zupełnie różnym typie i pochodze
niu. Pierwszym był słynny Marwan Al 
Shaąab, niemal w 3/4 polskiego po
chodzenia, który podobnie jak Pianis- 
sima (jego kuzynka po mieczu), był 
trójkoronowanym zwycięzcą Pucha
ru Narodów, czempionatu Europy
1 świata. Zajął on boks ogiera czoło
wego w Ses Planes w wieku zaledwie
2 lat (!), dokładnie w tym samym cza
sie kiedy jego ojciec - Gazal Al Sha
ąab kryl w stadninie w Michałowie. 
Marieta tak mówi o pomyśle dzierża
wy Marwana: - Kiedy po raz pierwszy 
zobaczyłam go podczas Pucharu Na
rodów był zaledwie roczniakiem, ale 
od razu wiedziałam, że mam 
przed sobą niezwykłego konia. Wy
glądał jeszcze niedojrzale, ale jego 
ogólny wyraz, styl i klasa mnie porazi
ły. Nie wahałam się nawet sekundy. 
Marwan krótko przebywał w Ses Pla
nes. Pokrył zaledwie kilka klaczy, 
po czym wyruszył na podbój Europy
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Abha Midas

i USA (zdobył tytuł młodzieżowego 
czempiona Stanów), ale spełnił po
kładane w nim nadzieje. Zostawił 9 
źrebiąt, z których 6 pozostało w stad
ninie. Na szczególną uwagę zasługują, 
obecnie 3-letnie: Abha Myra (Ludijn 
El Jamaal - ZT Ludjklaba), młodzie
żowa czempionka Hiszpanii; podczas 
tegorocznego pokazu w Scottsdale 
spotkała się ona z Pianissimą, która 
wygrała klasę, Abha Myra była czwar

ta; Abha Mudira (od Abha Fetiyeh), 
Top Five w Pucharze Narodów; Abha 
Mesha (od Abha Excelsir) i Abha Ma
harani (od Abha Ghazałi). Z ogierków 
największe nadzieje wiązane są 
z Abha Midasem (od CM Faylla El 
Shaklan), młodzieżowym wiceczem- 
pionem Hiszpanii. Hodowczyni nie 
poprzestaje na tych sukcesach - 
w 2005 r. nasienie Marwana znalazło 
się ponownie w Ses Planes.

W 2002 r., podczas Pucharu Naro
dów Marieta „odkryła” kolejnego in
teresującego ogiera - Khidara (An- 
sata Sinan - Elizja). W tym też roku 
zdobył on tytuły czempiona Europy 
oraz Top Five i trofeum za najpięk
niejszą głowę na Salonie Konia w Pa
ryżu, a w 2003 - czempiona Pucharu 
Narodów i wiceczempiona świata. 
Jego wybitna uroda, piękna głowa, 
harmonijna budowa, kapitalny ruch 
i wyraz zauroczyły Marietę. Dużym 
atutem rodowodu Khidara jest mat
ka - piękna Elizja. Dwukrotna obec
ność w jej rodowodzie rodzonej sio
stry ogiera El Shaklan zwiększa 
szanse powodzenia. Ze stanówki 
Khidarem urodziło się 11 źrebiąt, 
wszystkie bardzo podobne do ojca. 
Szczególnie udane okazały się połą
czenia z córkami El Perfecto.

Ciekawe, jakie będą kolejne poczy
nania hodowlane Mariety Salas? Nie 
jest ona zwolenniczką nadmiernego 
mieszania rodowodów, preferuje po
łączenia egipsko-hiszpańskie do
puszczając jednak krew polskich 
i rosyjskich koni. Dzięki zacytowa
nym tu zasadom osiągnęła sukces, 
choć twierdzi, że: - Uznanie i dobrą 
reputację jako hodowca trudno osią
gnąć, ale bardzo łatwo utracić. •

Ses Planes
Yeguada Ses Planes in Mallorca Island is currently 

one of the most significant European studs. Its owner, 
Mrs. Marieta Salas Zaforzeta, Princess de Tchkotoua, 
involved in the Arabian horse breeding over 40 years. 
The daughter of an outstanding breeder Pedro Salas 
Garau, got the estate Ses Planes as a gift from her 
husband, the Prince Tchkotoua. From then on, after 25 
years of running the stud Ses Rotes with her father, she 
started her own breeding activity gaving up a close 
adherence to pure Spanish bloodlines - a common 
tendency among the majority of Spanish breeders - and 
deciding to introduce an infusion of other bloodlines. 
The results proved the rightness of her decision and her 
breeding credo as follows:

-I have learnt that knowledge about the art of breeding 
is endless. Luck, bloodlines and the qualities and faults 
they produce, as well as learning about the breed play an 
important role, but I believe that passion, intuition and 
a sense of esthetics is fundamental too... I still have much 

more to learn. A breeder should never be fully satisfied 
with the horses he breeds, but has to keep trying to breed 
better ones, acquire information about other successful 
and devoted breeders, besides, being humble and critical 
about own horses. I believe success will knock at your 
door and I'm not only referring to economical revenues, 
but to the immense pleasure of breeding an individual. 
You should be a honest breeder investing in good, solid 
broodmares” band. The mares do not necessary have to 
be show quality females, but have to be refined, classy, of 
good conformation and their ancestors also important 
producers of good quality Arabians.

The foundation mares of Ses Planes were either re
imported from the US, or moved from Ses Rotes. Among 
them was a real pearl Abha Hamir (Bambu - Garbi by 
Orive), Champion Mare of Spain, Canada and the US 
(Halter and Pleasure Driving), descending from the 
damline established by the Polish mare Damietta (by 
Dahman Amir DB), bom at Sachny in 1905. Her sire
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Młode pokolenie - Abha Nazari po Khidar
The young generation - Abha Nazari by Khidar

descended from the sireline of Ursus (by Dahman Amir 
DB). bom in 1908 at Biaiocerkiew (Poland) and imported 
in 1912 by Yeguada Militar. Abha Hamir established 
a valuable family.

As a leading sire distinguished himself the bay El 
Perfecto (Vallehermoso - Example by Barich de Washoe), 
bom 1988 in the US. Marieta believed that he is the most 
suitable stallion for her mares. He equalized the herd and 
passed on his greatest advantages. That’s why from 20 
broodmares at Ses Planes, 9 are his daughters. The most 
highly priced by Marieta is the youngest daughter of 
Abha Hamir - Abha Ghazali, the Junior Champion and 
Reserve Champion Mare of Spain.

Marieta used also two stallion with a completely 
different type and ancestry. One of them was Marwan Al 
Shaqab, of a 3/4 Polish origin, a paternal half-brother to 
Pianissima, also a triple-crowned winner of the 
Nations” Cup, Europe and World Championship. His 
general looks, type and style stunned Marieta, so he left 

behind at Ses Planes 9 foals from whom she put to stud 
6 ones. His outstanding progeny includes Abha Myra - 
Champion of Spain, Abha Mudira - Top Five of Nations 
Cup and promising colt Abha Midas - National Reserve 
Champion of Spain.

In 2002 Marieta „discovered” another interesting 
stallion - Khidar (Ansata Sinan - Elizja), the Nations” 
Cup and Europe Champion, as well as the World 
Reserve Champion and the winner of trophy for the 
most beautiful head. He sired 11 foals at Ses Planes, all 
closely resembling the sire. He bred especially well to El 

Perecto daughters.
Marieta Salas isn’t a convinced follower of blood

mixing, prefers Egyptian-Spanish combinations, 
admitting a certain infusion of Polish and Russian 
bloodlines. She achieved a success undoubtedly due to 
her principles, although she admits herself, that „an 
honourable reputation of the breeder is difficult to reach 

and easy to loose.”
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iglavi-Bagdady, siwa, 
ur. 1908 (Siglavi-Bag- 
dady or. ar. - Malta 
po Handżar), z rodzi
ny klaczy Milordka 
ur. ok. 1810 w Siawucie, należała 

do pierwszej partii klaczy przywie
zionych pociągiem pancernym 
w kwietniu 1919 r.. z Radowiec 
do tworzącego się działu czystej 

W pierwszym odcinku 
cyklu przedstawiamy 
korzenie najbardziej 

utytułowanej polskiej 
linii żeńskiej, 

zwanej „linią E". 

krwi arabskiej w SK Janów Pod
laski. Transport ten, po rozpadzie 
imperium austro-węgierskiego 
i odzyskaniu niepodległości przez 
Polskę, doszedł do skutku dzięki 
zdolnościom organizacyjnym ów
czesnego Generalnego Inspekto
ra Stadnin Państwowych, póź
niejszego profesora, Jana Gra
bowskiego.

26



Janowskie 
początki

Siglavi-Bagdady urodziła w Ja
nowie trzy ogiery (w tym zasłużo
nego Fetysza 1924 po Bakszysz) 
i jedyną klacz - Bajkę 1920 
(po Amurath III), o dużej sucho
ści, finezji i pięknym oku. Bajka, 
użytkowana przez 14 sezonów roz
płodowych w Janowie (w 1939 r. 
„zaginęła”, jak wiele innych), uro
dziła 5 klaczy, z których Mekka 
1931 i Oda 1933, wcielone do stada 
matek w Janowie tak samo „zagi
nęły” (dzisiaj już wiemy, że ozna
czało to grabież przez Armię Czer
woną), a Jaga II 1928 (po Koheilan 
I), urodziwa choć średnio dzielna 
(2 sezony, 5 startów, 3 zwycięstwa, 
współczynnik powodzenia 0,60), 
zostawiła trzy ogiery i jedną klacz. 
Z jej przedwojennego zdjęcia pa
trzy na nas osadzona na długiej 
szyi, sucha, krótka, ładnie rzeźbio
na główka z łagodnym, ciemnym 
okiem, dużym nozdrzem i syme
tryczną odmianą. Klacz weszła 
w użytkowanie hodowlane w okre
sie, kiedy kierownik stadniny ja
nowskiej - Stanisław Pohoski, 
uległ przekonaniu, uważanemu 
dziś za błędne, że użycie derbisty - 
Hardego 1926, polepszy dzielność 
wyścigową przychówku (w latach 
30. XX w. nie wiedziano, że dziel
ność wyścigowa koni czystej krwi 
jest nisko odziedziczalna ze strony 
ojca).

Saga
Hardy nie przekazywał dzielno

ści, natomiast psuł urodę. O uro
dzonej w 1936 r. klaczy Saga (Har
dy - Jaga II), Roman Pankiewicz 
napisał, że była „rosła i brzydka”. 
Okazała się za to dobrą matką. Sa
ga wojnę przeżyła w Janowie i tam 
urodziła założycielkę cennej i ak
tywnej do dziś linii żeńskiej - Ca- 
narię 1942 (po Trypolis), matkę 
hi-in. zasłużonego Celebesa 1949 
(po Witraż) i założycielek sublinii: 
Gwary 1946 (po Wielki Szlem) 
i Czatanogi 1959 (po Anarchista). 

Canaria w 1962 r., w wieku lat 20 
została eksportowana do Szwecji 
źrebna ogierem Litaur. Urodzona 
z tego kojarzenia Cantata 1963 by
ła przez wiele lat chlubą stadniny 
w Claestorp.

Saga przeżyła ewakuację do Nie
miec i została sprowadzona z po
wrotem do kraju. Po utworzeniu 
w 1947 r. Państwowej Stadniny Ko
ni w Klemensowie została tam 
przeniesiona, a po jej likwidacji 
w 1953 r. trafiła do Michałowa, 
gdzie została aż do śmierci w 1957 
r. Jeszcze w Klemensowie urodziła 
założycielkę sławnej dziś na cały 
świat „linii E” - Estokadę 1951 
(po Amurath Sahib).

Linia „E”
Roman Pankiewicz stwierdził, że 

mimo obustronnie saklawiańskie- 
go rodowodu, Estokada przejawia
ła raczej angloarabski typ urody - 
była duża, ramiasta, lecz popraw
na pokrojowo, z dobrym ruchem. 
Najwidoczniej dał tu o sobie znać 
wpływ ogiera Hardy. Niewykluczo
ne, że dzielność wyścigowa, której 
nie przekazał na potomstwo, ujaw
niła się dopiero w drugim pokole
niu, gdyż Estokada uplasowała się 
na pierwszym miejscu w swoim 
roczniku, wygrywając 8 gonitw w 
10 swoich startach, w tym Oaks 
i Porównawczą, a jej Wp wyniósł 
4,44. Roczniki w tamtych latach 
były mniej liczne, za to bardziej 
wyrównane niż obecne.

Wcielona do hodowli, z biegają
cymi partnerami Estokada dawała 
potomstwo biegające, a z urodzi
wymi - urodziwe. Ze średnio dziel
nym, lecz wytrwałym (4 sezony 
na torze, maksymalny Wp 1,18) 
ogierem Anarchista 1947 (Wielki 
Szlem - Bomba), dała oaksistkę 
Esterkę 1959, eksportowaną 
do Kanady.

Trzy siostry
Pełne siostry po ogierze Nabór 

1950 (Negatiw - Łagodna): Eska
pada 1960, Estebna 1961 i Edycja 

1962 skoncentrowały w sobie mak
simum piękna i finezji, utożsamia
nych przeważnie z typem saklawi. 
Wszystkie wcześnie wysiwiaiy, cha
rakterystyczne były u nich małe, 
szczupacze głowy, duże, szeroko 
rozstawione oczy, długie szyje, du
ża suchość oraz efektowna, 
zwłaszcza w ruchu, odsada ogona.

Cechy te szczególnie wyraźne 
były u Estebnej 1961, która w 1973 
r. w Verden zdobyła pierwszy w hi
storii czempionat Europy, zadzi
wiając zarówno sędziów, jak pu
bliczność wyjątkową urodą. Zabiła 
ją grasująca w 1974 r. epizoocja, 
klacz zdążyła jednak pozostawić 
w polskiej hodowli ogiera Eufrat 
1971 (po Elf) - urodziwego, o mi
łym charakterze i przyjemnych 
chodach pod siodłem, a także dwie 
klacze: Esencję 1968 (po Aquinor) 
i Elwirę 1970 (po Elf).

Urodzona w 1969 r. Elkana 
(po Aquinor) już jako dwulatka 
„wyemigrowała” za ocean - kupił 
ją znany reżyser Mike Nichols 
z USA, gdzie w 1972 r. została 
czempionką kraju, a w 1976 r. zo
stała wystawiona na aukcję. 
Śnieżnobiałą klacz zaprezento
wano na tle fioletowo połyskują
cych trocin, co ukazało w najlep
szym świetle jej zalety. Chwyt po
skutkował - nabyła ją, za rekor
dową wówczas cenę 150 tys. dola
rów, Aude Espourteille. Elkana 
wywiodła u niej własną „dynastię” 
osiemnastu potomków, wśród 
nich pięcioro lokalnych czempio- 
nów (Talisman NA, Cartier, Ri
card, Ultina, Aelizabeth).

Esencja urody
Pełna siostra Elkany - pozostała 

w Polsce Esencja 1968, wyprowa
dziła aktywną do dziś sublinię, wy
wodzącą się od jej córki - Espamo- 
li 1977 (po Palas). Z tej sublinii po
chodzą m.in. ogiery Esperanto 
1996 (Eukaliptus - Esperanca 
po Set), młodzieżowy wiceczem- 
pion pokazu w Białce 1997 i Espar
to 2002 (Ekstern - Ekspozycja),

27



fo
t. 

z a
rc

hi
w

um
 SK

 M
ich

ał
ów

 
fo

t. M
ar

ia
n G

ad
za

lsk
i

Eskapada

Estebna

dwukrotny młodzieżowy wice- 
czempion Polski. Inna córka Esen
cji, wysoko zinbredowana na Es- 
tebną Emulsja (po Eufrat), z po
wodu wyjątkowo małego wzrostu 
połączonego z dużą urodą i łagod
nym charakterem, zasłużyła się 
w hodowli... kuców felińskich.

Własną sublinię wywiodła rów
nież Elwira 1971 (Elf - Estebna), 
która dala 4 córki i 2 synów - oba 
zostały czołowymi. Pierwszy - En- 
del 1981 (po Palas), wiceczempion

//

W

Polski i Europy, użyty w SK Micha
łów i Kurozwęki, dzierżawiony 
do Szwecji (Blommeród) i USA 
(Lasma Arabians), w 1998 r. został 
sprzedany do Wielkiej Brytanii, 
gdzie zdobył wiceczempionat tego 
kraju. Drugi - Erfurt 1980 (po Ban- 
dos), po długiej karierze w cyrku, 
wiatach 1993-2001 był użytkowany 
rozpłodowo w prywatnej hodowli 
w Polsce, a w wieku 21 lat został 
sprzedany do Wielkiej Brytanii. 
Wszystkie córki Elwiry, z wyjąt

kiem klaczy Elmia 1977 (po Bur- 
kan) eksportowanej bez użycia 
w polskiej hodowli, zostały matka
mi następnych pokoleń. Łącznie 
czynne w Polsce potomstwo obu 
córek Estebnej liczy 20 klaczy oraz 
9 ogierów.

Wśród nich znalazł się słynny 
Ekstern 1994 (Monogramm - Erne
styna), który jako roczniak zdobył 
młodzieżowy czempionat Polski. 
Na torze biegał słabo (Wp=0,27), 
a po karierze trwającej jeden sezon 
został wydzierżawiony do Belgii. 
W barwach dzierżawcy (Christine 
Jamar-Demeersman) Ekstern zdo
był tytuł czempiona pokazów 
w Towerlands i Tulip Cup w Holan
dii. Po powrocie do Polski w 2000 r. 
wygra! czempionat Polski ogierów 
starszych, a zaraz po nim - czem
pionat Europy i świata. Ukorono
waniem jego kariery byl, zdobyty 
w 2003 r., Diamentowy Puchar 
Mercedesa, przyznawany „czem- 
pionom czempionów”.

Trudno się dziwić tak jedno
myślnym werdyktom różnorod
nych składów sędziowskich, gdyż 
ogier ten wykazuje wszystkie ce
chy pokroju typowe dla araba - 
krótką głowę, idealnie horyzontal
ną linię górną, a kłus z momentem 
zawieszenia. Oczywiście nie ma ko
nia bez wad, więc mógłby mieć 
dłuższą szyję, bo części swego po
tomstwa przekazuje zbyt krótką. 
Pierwsze roczniki jego przychówku 
wygrywają teraz czempionaty mło
dzieżowe.

Starsza o rok od Estebnej i jej 
pełna siostra - Eskapada 1960 nie 
brała udziału w międzynarodo
wych pokazach. Zdobyła „tylko” 
wiceczempionat Polski, będąc już 
w dosyć zaawansowanym wieku, 
ale jej kariera hodowlana nie ma 
wielu równych sobie. W ciągu 23 
sezonów w SK Michałów założyła 
sublinię żeńską o wyjątkowej war
tości. W polskiej hodowli użyto 
pięć jej córek, z czego dwie pozo
stawiły już po kilka pokoleń po
tomstwa.
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Urodzona w 1968 r. Espada 
(po Aąuinor) cechowała się wy
bitną urodą. Zwróciła ona uwagę 
Mikę’a Nicholsa, który dzierżawił 
Idacz w latach 1978—1980. W USA 
Espada zdobyła tytuł Top Ten na
rodowego czempionatu USA i zo
stawiła tam ogiera Echo 1978 - 
jeszcze z polskiej stanówki 
(po Eufrat) i Espanę 1979 
(po Eter), a pokryta ogierem Pha- 
zon (z amerykańskiego odgałęzie
nia rodu polskiego Skowronka) 

urodziła już w kraju Etikę 1982. 
Jednak najcenniejszymi córkami 
Espady okazały się: Emisja 1974 
(po Carycyn) i Estancja 1983 
(po Palas).

Pierwsza - czempionka Polski 
1984, wcześnie padła, zostawiając 3 
potomków, z czego w polskiej ho
dowli użyto ogiera Enrilo 1981 
(po Probat) i Emigrację 1980 
(po Palas).

Enrilo, cechujący się dużą uro
dą, przed sprzedażą do USA zo

stawił w macierzystej stadninie 
kilka wartościowych osobników, 
np. późniejszego młodzieżowego 
wiceczempiona Polski, czołowego 
Egona (od Epopeja) czy Zgubę 
(od Zazula), matkę pełnych sióstr 
- m. in. dwukrotnej młodzieżowej 
wiceczempionki Polski i Europy, 
czempionki świata, USA i Pucharu 
Narodów - Zagrobli 1994. Klasę 
samą w sobie ustanowiła zaś Emi
gracja, o której opowiemy w kolej
nym odcinku. •

From Siglavi-Bagdady to Emandoria
The grey mare Siglavi Bagdady 1908 (Siglavi- 

Bagdady DB - Malta), from the family of Milordka, 
belonged to the first lot of mares brought in 1919 from 
Radowce to the newly established Arabian horse 
department at Janów National Stud. She left behind 
only one daughter there, Bajka 1920 (by Amurath III), 
a very dry, typey and refined mare. She was used for 14 
reproductive seasons, but in 1939 was robbed by the 
Soviet Army, together with daughters: Mekka 1931 
and Oda 1933. Her another daughter Jaga II 1928 (by 
Kuhailan I), before managed to get 3 colts and one 
filly, Saga 1936 (by Hardy).

Jaga II was a beautiful, refined mare with a short, 
chiselled head, doe-like eyes, big nostrils and long 
neck, but mating her to the Derby-winner Hardy 
didn't improve the racing performance of the 
progeny, but marred the type instead. That's why 
a renowned Polish breeder, Roman Pankiewicz, 
described Saga as „big and plain”. She proved, 
however, a good broodmare.

Saga survived the World War II at Janów and the 
evacuation to Germany. After the change of political 
system in Poland she was placed at the newly 
established State Stud at Klemensów, in 1953 
transferred to Michałów and died in 1957. She gave 
birth to two foundresses of meritorious damlines, 
vivid and active until now: Canaria 1942 (by Trypolis) 
and Estokada 1951 (by Amurath Sahib), born at 
Klemensów.

Estokada was sizeable, with a good frame and 
correct conformation, an efficient mover, but rather 
an Anglo-Arabian type. Above all, she was an 
outstanding racer, winning 8 races for 10 starts, 
including the Oaks and Weight-For-Age Stakes. Her 
coefficient of success (Cs) resulted 4,44. When mated 
with racing partners - she was producing good 
Performers, whereas mated with typey sires - gave 
birth to such foals. Bred to the persistent Kuhailan 

stallion Anarchista 1947, she produced the Oaks- 
winning filly Esterka 1959, whereas bred to Nabor 1950 
- produced three milky-white, typical Saklavi full 
sisters: Eskapada 1960, Estebna 1961 and Edycja 1962. 
They had tiny, dished heads with large, black eyes and 
flared nostrils, long necks, horizontal toplines, high set 
and carried tails, horizontal toplines and dancing 
movements. Estebna showed the highest level of 
those traits - that's why she won the Championship 
of Europe in Verden, 1973.

Estebna died premeturely in 1974, but left behind 
a leading sire Eufrat 1970 (by Elf) and three 
broodmares: Esencja 1968 (by Aquinor), Elkana 1969 
(by Aquinor) - the US National Champion Mare 1972, 
the Top Seller at Nichols Sale 1976, and Elwira 1971 
(by Elf). Esencja and Elwira established blood strains 
active until now in Polish breeding. From those 
bloodlines descend together 20 mares and fillies, as 
well as 9 stallions and colts bom in Poland, including 
the Multi-Champion Ekstem 1994 (by Monogramm), 
winning all shows which he took part in. He already 
sired several age-groups of show winners.

The full sister to Estebna, Eskapada 1960, didn t 
participate in international shows, winning only title 
of the Reserve Champion Mare of Poland 1981. 
Nevertheless, she established an exceptionally 
valuable damline in Polish breeding, consisting of 61 
mares and fillies, as well as 45 stallions and colts 
(2005). It was prolonged mainly by her two daughters: 
Espada 1968 (by Aquinor) and Ekstaza 1969 (by 
Celebes). Espada was leased to the US for the years 
1978-1980. Her most valuable get she produced are the 
mares: Emisja 1974 (by Carycyn) and Estancja 1983 
(by Palas). Emisja, the Polish National Champion 
Mare 1984, died prematurely, leaving behind only one 
leading sire for Polish breeding - Enrilo 1981 (by 
Probat) and one broodmare, Emigracja 1980 (by 
Palas). The latter established a class by herself.
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HISTORIA

Albigowa
Agnieszka Mikulska
fot. z arch. Romana Pankiewicza

\N 1961 r. zakończyła 
działalność PSK Albigowa.

Stadnina ta położyła 
ogromne zasługi 

w odbudowie 
powojennego pogłowia 
koni arabskich w Polsce, 

a jej wychowankowie 
rozsławili ją na całym 

świecie.

M
ajątek albigowski 
przed II wojną na
leżał do klucza łań
cuckiego hrabiów 
Potockich. Jego 
areał był niewielki, po wojnie wynosił 

wynosił 213 ha i wyglądał, jakby ktoś 
na środku dużej miski postawił mniej
szą do góry dnem. Na niewielkim pa
górku leżały zabudowania majątku, 
ustawione w prostokącie, zaś prze
strzenie między nimi zamknięte były 
ceglanym murem. Na środek podwór
ca prowadziła stylowa brama z czer
wonej cegły, z herbem Potockich. We 
wszystkich dobrach łańcuckich bu
dynki malowano na biało, zaś mur po
zostawał nietynkowany. Dłuższy bok 
podwórza stanowił długi budynek - 
stajnia dla koni roboczych, obora oraz 
magazyny (w okresie powojennym). 
Naprzeciw stała stajnia dla koni zaro
dowych oraz biegalnie. Krótszy bok 
zajmował domek zarządcy. W latach 
30. postawiono na środku stajnię bok
sową, w której zimowały konie wyści
gowe gen. Andersa. W1953 r. poza ob
rębem podwórca zbudowano stajnię 
z biegalniami dla ogierków.

Kontynentalny klimat i zbielico- 
wane lessy albigowskie pozwalały 
na hodowlę zdrowych koni ras szla
chetnych, o żelaznych ścięgnach 
i dużej odporności. Jedynym manka
mentem był brak większej ilości za- 
drzewień.

Konie 
przedwojenne

W latach 20. założono stadninę ko
ni pełnej krwi, prowadzoną przez gen. 
Filipa Siarkiewicza, a następnie przez 
Bolesława Orłosia. Stadnina zaczęła 
odnosić sukcesy na torach wyścigo
wych. Wychowano tu derbistów: 
ogiery Essor 1928 (Bafur - Elaunnar) 
oraz Impet II 1932 (Rheinwein - Hu- 
ryska), a sukcesy albigowskich koni 
plasowały ich właściciela w czołówce 
pod względem sumy wygranych.

W Albigowej hodowano już wcze
śniej półkrwi huntery i karosjery 
na potrzeby łańcuckiego zamku, 
gdyż Potoccy już tradycyjnie byli mi
łośnikami tak koni, jak i polowań. 
Konie sprzedawane były jako re
monty do armii. Tym też sposobem 
wyróżniły się w konkurencjach spor

towych: Ben Hur i Arlekin II brały 
udział w military (obecnie WKKW) 
na Olimpiadzie w Berlinie w 1936r., 
a ten ostatni zdobył tam srebrny 
medal.

W 1924 r., podczas powrotu z safa
ri w Sudanie hr. Alfred Potocki nabył 
za bajońską sumę 400 tys. funtów 
szterlingów ogiera Kafifan 1916 (Ma- 
brouk Manial - Nigma) ze Stada Ab- 
bas Paszy. Koń ten urzekał urodą, 
był typowym przedstawicielem rodu 
Saklawi I i bracia Potoccy pokładali 
w nim duże nadzieje. Niestety, użyty 
na klaczach arabskich w Dobużku 
i Beheniu, a w latach 1925-1928 kiy- 
jąc także klacze z Gumnisk, Peikiń, 
Pomorzan i Olyki, nie pozostawił 
godnego uwagi przychówku. Do dziś 
w Łańcuckim muzeum wiszą dwa 
portrety Kafifana, w tym jeden pędz
la Wojciecha Kossaka.

Konie wojenne 
i powojenne

Wojna oszczędziła majątek łańcuc
ki. Dopiero rok 1944 i przechodzący 
krasnoarmiejcy poczynili ogromne 
straty. Helena Mauberg w „Pewnej 
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historii” napisała: Łańcuckie konie 
wzięli już wcześniej, pewnie fronto
wi- Ogier o imieniu Łeb w Łeb zwy
cięsko po paru dniach przygalopo- 
wal do stajni, a nieszczęsne stare 
tresowane hackneye, wyrzucające 
tanecznie nogi w górę, z uwagi 
na rozmiary i wagę zaprzężone 
do armat czy innego sprzętu artyle
ryjskiego dotrwały tylko do Rzeszo
wa (ok. 30 km - przyp. aut.).

W 1944 r. zaczęto restaurować 
stadninę peinej krwi. W 1946 r. znaj
dowało się tu 14 klaczy i półkrwi oraz 
2 ogiery - folbluty. Z tej stawki 6 kla
czy i 1 ogier były urodzone w Albigo
wej. Jesienią 1947 r. konie te przenie
siono do innych stadnin.

Araby
Wybitny hipolog, Jan Grabowski 

stwierdził: Należy zakładać stadni
ny na ziemiach, których klimat i gle
ba, jak wykazały długoletnie do
świadczenia, nie powoduje stopnio
wej utraty cech rasy arabskiej 

w dalszych generacjach. Takim 
miejscem była Albigowa.

W 1946 r. do Polski z rewindykacji 
powróciły konie arabskie z PSK Ja
nów Podlaski. Ponieważ ich macie
rzysta stadnina została poważnie 
zniszczona, konie i personel umiesz
czono tymczasowo w Posadowię. 
W1947 r. zgromadzony tam materiał 
arabski podzielono i cześć przekaza
no do istniejącej już Stadniny w No
wym Dworze k. Żywca, część 
do stadniny w Klemensowie, a pozo
stałą grupę umieścić właśnie w Albi
gowej.

Tym oto sposobem 16 listopada 
1947 r. przybyły do Albigowej 4 klacze 
z Nowego Dworu, a 18 listopada - 16 
klaczy z przychówkiem z Posadowa, 
wraz z czołowym Witrażem. W1948 r. 
doszły jeszcze 2 klacze z Nowego 
Dworu i 3 - z toru wyścigowego. Na 1 
stycznia 1949 r. stan wynosił: 25 ma
tek i 1 ogier czystej krwi.

Pogłowie dobrano zgodnie z zało
żeniami ówczesnego inspektora ho

dowli, dr. Edwarda Skorkowskiego, 
zwolennika chowania koni arabskich 
w czystości umownych typów. Dlate
go do Albigowej i Nowego Dworu 
trafiły konie reprezentujące rodowo- 
dowo typ kuhailan, zaś do Klemen- 
sowa - w typie saklawi i pozostałych.

Klacze reprezentowały rodziny: 
Gazelli or. ar. - Gahdar, Mira, Musa- 
ilima, Buszlemra, Ofirka i Wilga; 
Miechy or. ar. - Bałałajka, Miecha 
Peikińska i Atszlemra; Sahary or. ar.
- Norma, Enorme, Karmen II i Kalja; 
Milordki - Canaria; Woloszki - Elza 
i Katona; Szweykowskiej - Sokora; 
Szeikhy or. ar. - Ferha; Rodanii - 
Abaza i Rabda; Selmy - Rasima; 
Bent-El-Arab or. ar. - Balia i Bona; 
Adjuze or. ar. - Bryla; Scherife or. ar.
- Bulwa.

Oprócz Witraża, do 1961 r. działało 
w Albigowej łącznie 14 reprodukto
rów. Reprezentujące rody: Kuhailana 
Haifi or. ar. - Witraż, Wielki Szlem, El 
Haifi; Kuhailana Afasa or. ar. - Bad 
Afas; Kuhailana Zaida or. ar. - Gabor;
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Krzyżyka or. ar. - Trypolis, Faher, Sę
dziwój i Geyran; Bairactara or. ar. - 
Arax; Kohejlana Adjouze or. ar. - 
Laur, Pietuszok; Ezrak Seglavi or. ar. 
- Morocz; Gessura or. ar. - Omar II; 
Ibrahima or. ar. - Nabór.

Stado stało na wysokim poziomie. 
Klasa czołowego Witraża była niepod
ważalna, a wśród partnerek znalazł on 
szereg doskonale do niego pasujących.

Polska hodowla oparta była wów
czas o trzy cenne reproduktory: Wi
traża w Albigowej, Wielkiego Szle
ma w Nowym Dworze i Amurath 
Sahiba w Klemensowie. Pozostałe 
stanowiły na mniejszą skalę. O do
borze reproduktorów decydowali 
inspektorzy i kierownictwo Wydzia
łu Hodowli Koni w ówczesnym Cen
tralnym Zarządzie HK. Niestety, nie 
zawsze brali oni pod uwagę opinie 
i sugestie dyrektorów stadnin czy 
pracujących tam zootechników.

Lata 50. były trudnym okresem dla 
hodowli koni arabskich w Polsce, 
gdyż komunistyczny rząd niechęt
nym okiem patrzył na „burżuazyjne 
relikty”. Hodowla państwowa sku
piona była na odbudowie pogłowia 
koni roboczych, nie szlachetnych. 
Sytuacja uległa poprawie na począt
ku lat 60., gdy rozpoczął się eksport 
arabów do USA i okazały się one 
pewnym źródłem dewiz.

W 1951 r. do Albigowej przyszedł 
najpierw na stanowisko asystenta, 
a potem kierownika Roman Pan
kiewicz. Starał się on o wzbogace
nie genetyczne stada poprzez uży
cie reproduktorów niespokrewnio- 
nych z córkami Witraża. Postulował 
o wypróbowanie przebywających 
w Państwowych Stadach ogierów 
z „obcymi” rodowodami. Udało się 
to w dużej mierze i tak do Albigo
wej przyszły: Geyran, Laur, Morocz, 

Omar II, Arax i Faher. Większość 
z tych reproduktorów w połączeniu 
z doskonałymi klaczami, zostawiła 
cenny przychówek. Z pewnością 
sukces ten był możliwy właśnie 
dzięki świetnej bazie genetycznej 
matek, jaką dal Witraż.

W Albigowej starano się pozosta
wić córkę od każdej posiadanej mat
ki stadnej, zwłaszcza, że niektóre 
klacze były jedynymi przedstawiciel
kami swych rodzin w Polsce. Tak po
zostawiono reprezentantki linii Ro
dami, Selmy, Bent-El-Arab, Szeikhy, 
Adjuze czy Scherify.

Gdy w 1961 r. zlikwidowano arabski 
dział stadniny w Albigowej, do Jano
wa przeszła bardzo cenna grupa kla
czy, bez których trudno sobie dziś wy
obrazić sukcesy polskiej hodowli. •

Serdeczne podziękowania dla Pa
na Romana Pankiewicza za pomoc 
w w przygotowaniu tego artykułu.

Albigowa
In 1961 the State Stud at Albigowa ended its activity. 

That stud laid great merits in restoration of post-war 
Arabian horse population in Poland, whereas the horses 
raised there made its name famous all over the world.

The Estate of Albigowa before the World War 
II belonged to the Łańcut estate, owned by the Counts 
Potocki. Its area amounted only 213 ha. Its landform 
features resembled a big bowl with a smaller one, 
turned upside down and placed in the center. On that 
small hill located were all estate buildings, arranged in 
a rectangular shape and fenced with a brick wall, 
opening with a stylish gate, made of red bricks, 

ornamented with the Potockis coat of arms. The 
Albigowa Estate, because of its continental climate and 
loess soils, was especially suitable for breeding grade 
horses. Its only disadvantage was the lack of woods.

In the late twenties an English Thoroughbred stud 
was established, which raised two Derby-winners, the 
stallions Essor 1928 and Impet II 1932. Their owner was 
also highly placed in a ranking of the best money
winners. Earlier there were also bred hunters and 
hackneys, because the owners were fond of hunting and 
carriage-driving. The surplus horses were sold as army 
remounts or sport horses, achieving great successes at
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«Three-Day-Event competitions or even Olympic games.
On the way back from the Sudan safari in 1924, Count 

Alfred Potocki purchased an Arabian stallion Kafifan, 
a typical Saklavi - beauty, but rather a poor producer. 
He didn’t left behind any valuable progeny, 
commemorating himself only by two portraits, from 
which one painted by Wojciech Kossak.

Łańcut Estate didn’t suffer great war losses. Only the 
march of Soviet troops in 1944 wreaked havoc mainly in 
horses. They robbed as well Thoroughbreds, as 
hackneys, although many of them managed to free 
themselves and come back.

In 1944 the Thoroughbred stud was also restored. 
Finally in 1946 it consisted of 2 TB stallions and 14 
Thoroughbred and part-bred mares. In the autumn of 
1947 they were transferred to other studs.

In 1946 when Janów Podlaski Stud was revindicated 
from Germany the horses were located temporarly in 
Posadowo near Poznań then in 1947 moved to Nowy 
Dwór, Klemensów but in majority to Albigowa, 
together with the leading sire Witraż. A new State 
Stud was founded, accepting a breeding trend in 
Kuhailan type. Finally it consisted of 25 broodmares, 
representing the following damlines: Gazella DB - 
Gahdar, Mira, Musailima, Buszlemra, Ofirka 
nad Wilga; Miecha DB - Baialąjka, Miecha Pelkińska 

and Atszlemra; Sahara DB - Norma, Enorme, Karmen 
II and Kaija; Milordka - Canaria; Woloszka - Elza and 
Katona; Szweykowska - Sokora; Szeikha DB - Ferha; 
Rodania - Abaza and Rabda; Selma - Rasima; Bent- 
El-Arab DB - Balia and Bona; Adjuze DB - Bryla; 
Scherife DB - Bulwa.

Apart from the outstanding Witraż 1938, untn 1961 at 
Albigowa were used 15 other sires among them: such 
important producers like: Wielki Szlem, Bad Afas 
Trypolis. Faher, Arax, Pietuszok and Nabor. Mr. Roman 
Pankiewicz, since 1951 the assistant and later the 
manager of the stud, in order to avoid too high 
inbreeding rate, he strived for the stallions unrelated or 
barely related to the broodmares” band. Thanks to that 
policy the preservation and continuation of valuable 
sire- and damlines in the Polish breeding was possible.

The years 50. were especially difficult to the Arabian 
horses, regarded by communist regime as „bourgois 
relicts”. The state owned horse breeding at that time 
was concenatrated to breed utility draft horses rather 
than the noble and beautiful Arabians. The situation 
has changed at the beginning of 60. when interest of 
foreign breeders in Polish Arabians became the source 
of hard currency.

With sincere thanks to Mr. Roman Pankiwicz for his 
help in completing the material on Albigowa Stud.
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WETERYNARIA

lek.wet. Adam Wąsowski

Dbałość o zdrowie konia

W
yścigi konne są 
oceną wartości 
użytkowej ko
nia. Z medycz
nego punktu 

widzenia w pojęciu dzielności - 
poza wynikami w gonitwach - 
również, a może przede wszyst
kim, mieści się pojęcie zdrowia. 
Jego brak wpływa bezpośrednio 
na prawidłowy i systematyczny 

trening oraz na liczby 
wygranych na- 

i zagospodarowanie w raj
kom, po zakończeniu prób

świadkiem zaburzeń zdrowia, 
rozumianego jak najszerzej, 

jako następstw błędów 
w wychowie.

zaczyna się właściwie z jego 
poczęciem, dotyczy 

odpowiedniego 
postępowania w stosunku 

do klaczy
przed i po zażrebieniu. 

Jakiekolwiek zaburzenia 
w okresie ciąży mogą mieć 

wpływ na płód i dalej - 
na nowo urodzone źrebię. 
Opiekując się od lat końmi 
wyścigowymi i sportowymi 

jestem bardzo często

gród.
Nie chciaibym być postrzega

ny jako „pouczyciel” hodowców, 
niemniej jednak kilka uwag do
tyczących właściwie stosowa
nej profilaktyki powinno po

móc w prawidłowym rozwoju 
i przygotowaniu konia do spraw

dzianu, jakim jest tor wyścigowy. 
Dodatkowym wyzwaniem dla ho
dowców koni arabskich jest wyko
rzystanie tej rasy w rajdach długo
dystansowych, dyscyplinie rozwi- 

się na całym świecie. Tor 
stanowi doskonałą se- 

dzielności na torze powinno być 
interesem hodowców.

W czasach, kiedy system funk
cjonowania wyścigów był inny, ko
nie przeznaczone na tor podlegały 
selekcji i weryfikacji przez władze 
wyścigowe. Weryfikacja polegała 
na sprawdzeniu przede wszystkim 
układu ruchu, z naciskiem na pra
widłowość budowy i postawy, ba
daniu wzroku, kontroli ewentual
nych narowów, a także przejrze
niu kart zdrowia pod kątem prze
bytych chorób i zabiegów profi
laktycznych. System ten pozwalał 
na eliminowanie z użytkowania 
wyścigowego koni, które nie odpo
wiadały standardom np.: ślepych, 
z nieprawidłową budową kończyn.

Podanie recepty na wszystkie 
problemy okresu odchowu jest 
niemożliwe. Chciaibym więc od
nieść się do podstawowych akcji 
profilaktycznych, takich jak: zwal
czanie pasożytów wewnętrznych, 
szczepienia (głównie przeciw gry
pie) oraz prawidłowy program 
rozczyszczania i korekcji puszek 
kopytowych. Obserwując konie 
przychodzące na tor, można się 
dopatrywać uchybień w prawidło
wym programie profilaktycznym.

Odrobaczanie
Program odrobaczeń powinien 

zaczynać się przed porodem, co 
pozwoli uniknąć zakażenia źrebię
cia. Klacz powinna być odroba



czona co najmniej na dwa tygo
dnie przed terminem wyźrebienia. 
Zakładam, że każda klacz stadna 
jest objęta staiym programem 
zwalczania pasożytów wewnętrz
nych.

W okresie ssania przeprowadza
my odrobaczenia w 2., 4. i 6. mie
siącu życia. Jest to okres zagroże
nia przez glisty, których inwazja 
często powoduje nieodwracalne 
zmiany w organizmie. Po odsą
dzeniu źrebięta powinny podlegać 
regularnym odrobaczeniom czte
ry razy w ciągu roku (wg. naszych 
doświadczeń preparaty dostępne 
na rynku utrzymują „komforto
we” warunki w przewodzie pokar
mowym przez ok. 3 miesiące, ale 
po tym okresie następuje ponow
na inwazja).

Odrobaczanie powinno być pro
wadzone przez cale życie konia. 
Konsekwencje inwazji pasożytów 
mogą mieć wpływ na jego kondy
cję i formę, jak również podatność 
na schorzenia przewodu pokar
mowego np.: nieodwracalne zmia
ny w obrębie tętnic krezkowych 
(zapalenie zarostowe), prowadzą
ce do ciężkich morzysk.

Dobór właściwego środka prze- 
ciwkopasożytniczego i ustalenie 
terminów odrobaczeń powinno 
być prowadzone przez lekarza we
terynarii. Po przyjściu na tor, koń 
wchodzi w program odrobaczeń 
poszczególnych stajen. Oczywiście 
prawidłowo prowadzony łączy się 
z kosztami, ale korzyści w ostatecz
nym wyniku są pozytywne. Wa
chlarz preparatów przeciwkopaso- 
żytniczych jest szeroki i dostępny 
bez ograniczeń. Dokumentacja od
robaczeń, z podaniem środka i za
biegów, powiną towarzyszyć konio
wi przychodzącemu na tor.

Szczepienia
Grypa koni, tak jak ludzka w za

sadzie nie stanowi śmiertelnego 
zagrożenia. Zagrażać mogą powi
kłania pogrypowe, w drastycz- 
hych przypadkach kończące się 

zejściem. Te o charakterze 
przewlekłym, dotyczące układów 
oddechowego i krążenia, m.in. 
ograniczają lub uniemożliwiają 
użytkowanie wyścigowe czy raj
dowe, gdzie parametry pracy ser
ca i płuc stanowią podstawę 
udziału w zawodach. Prowadzony 
od wielu lat program szczepień 
profilaktycznych u koni sporto
wych praktycznie ograniczył wy
stępowanie objawów grypy do mi
nimum - konie nie przerywają 
pracy, a objawy mają charakter 
poronny. Do historii należą czasy 
przed wprowadzeniem regular
nych szczepień, kiedy całe stajnie 
chorowały, a w poszczególnych 
wyścigach brały udział po dwa ko
nie. Należy też pamiętać o szcze
pieniach klaczy przeciwko ronie
niu wirusowemu, co zabezpiecza 
zarówno klacz przed poronie
niem, jak i źrebię przed zapale
niem płuc. W profilaktyce szcze
pień przeciwko ronieniu obowią
zuje inny system terminów, a mia
nowicie szczepienia w 5., 7. i 9. 
miesiącu ciąży.

Zakładając, że klacz jest regu
larnie szczepiona przeciwko gry
pie, rodzące się źrebię jest zabez
pieczone przez matkę w okresie 
ssania i krótko po odsądzeniu. Po
czątek szczepień powinien odby
wać się u odsadków około 9. mie
siąca życia. Program szczepień 
jest w zasadzie dla wszystkich 
szczepionek jednakowy i obejmu
je 3 szczepienia bazowe: I, 
II (po 21-92 dniach od I) i III (po 6 
miesiącach od daty II). W ten spo
sób koń wchodzi w cykl półrocz
nych szczepień przypominają
cych. System szczepień w okre
sach co pól roku uzasadniony jest 
spadkiem poziomu przeciwciał, 
który obniża się do praktycznie 
zerowego po około 7-9 miesiącach 
po ostatnim szczepieniu. System 
ten obowiązuje przez całe życie 
i dotyczy koni sportowych. Zrozu
miale jest, że szczepienia powinny 
być przeprowadzane w pełnych 

populacjach np. stadnina, stado, 
tor, klub etc. Szczepienia przeciw
ko grypie łączone są z przeciwtęż- 
cowymi, zwłaszcza na terenach, 
gdzie występuje zagrożenie tą 
chorobą. Na rynku są dostępne 
szczepionki bi-walentne przeciw
ko grypie i tężcowi, a szczepienia 
mogą być wykonywane jednocze
śnie, z tym, że szczepienie przypo
minające dla tężca jest konieczne 
dopiero po trzech latach. Należy 
wspomnieć także o szczepieniach 
przeciwko arteritis (wirusowe za
palenie tętnic), stosowanych np.: 
w Wlk. Brytanii i Holandii, w poje
dynczych przypadkach również 
u koni zagranicznych trenowa
nych w Polsce. Szczepienia prze
ciwko wściekliźnie stosuje się 
u koni w rejonach zagrożonych tą 
chorobą. Wszystkie w/w iniekcje 
może przeprowadzać wyłącznie 
lekarz weterynarii, odpowiedzial
ny jednocześnie za dokumentację 
szczepień. Nie powinno się 
przeprowadzać ich przeprowa
dzać na 7 dni przed lub po trans
portach, wyścigach i zawodach. 
Konie w zasadzie tolerują szcze
pienia bezobjawowo, mogą wystę
pować niewielkie podwyższenia 
ciepłoty ciała, brak apetytu, oso
wiałość ale nie stanowią one za
grożenia dla zwierzęcia.

Kończyny
Narząd ruchu stanowi o warto

ści konia. Codzienny, regularny 
ruch źrebiąt, najbardziej wskaza
ny w dużych grupach, jest podsta
wowym warunkiem prawidłowego 
rozwoju układu ruchu. Zaniedba
nia w zakresie prawidłowej korek
cji puszek kopytowych mają 
wpływ na pracę kończyn. Nawet 
przy wrodzonych nieprawidłowo
ściach postawy, dobry podku- 
wacz-ortopeda jest w stanie, po
przez regularne zabiegi korekcyj
ne „wyprostować” kończynę. Ko
rygowanie powinno rozpoczynać 
się prawie po urodzeniu i być 
przeprowadzane co 6-8 tygodni.
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Wyhodowany w SK Michałów 
Druid, najlepszy polski koń 
wyścigowy ostatnich 70 lat

Druid bred by Michałów Stud
- the best racer of last 70 years 

in Poland

Pozwala to na szybkie zauważenie 
wad, jak np. przykurczów ścięgien 
zginaczy. Równolegle do przepro
wadzania regularnych korekcji, 
wskazane jest stosowanie prepa
ratów pielęgnacyjnych, uelastycz
niających puszki i wpływających 
na ich prawidłowy rozwój. Nie bez 
znaczenia jest podłoże, zarówno 
w boksach, jak i na wybiegach. 
Prawidłowe kopyto pozwala 
na pracę całej kończyny, a w przy
padkach skrajnych obciążeń (np.: 
rajdów po nawierzchni różnej 
twardości) jest podstawą sukce
su. Należy pamiętać, że koń arab
ski, rozpoczynający karierę wyści
gową w wieku trzech lat, mający 
często utrwalone w okresie wy
chowu zmiany patologiczne w ob

Racing and healthcare
Horse racing evaluate performance abilities and 

stamina of the horse.
A proper health care should begin together with 

conceiving a horse, but it requires a special attention 
before putting a horse into race training. For Arabian 
horses racing is a good selection tool for their later 
utilization in endurance rides. In the past, all young 
horses before sending to the racecourse were on the 
order of racing authorities medically checked, with 
paying special attention to their sight, proper legs 
conformation and physical disposition. Nowadays 
many faults are observed, as far as a proper 
prevention program is concerned. On the basis of my 
professional experience as a vet, I think that some 
remarks concerning a proper prophylaxis might be 
useful.

A good deworming program should start before 
foaling. Every broodmare should be put into constant 
anti-parasitic program, including deworming at least 
2 weeks before parturition. Sucking foals should be 
dewormed in the 2, 4 and 6 months of life, whereas 
weanlings - four times a year. A horse put to race 
should be equipped with a full documentation, 
containing a kind of applied deworming medicine.

The vaccination program conducted for many 
years in sport-and racehorses is a limited the cases of 
flu to the minimum. The breeder should also 
remember about vaccinations against 
rhinopneumonitis (viral abortion), preventing the 
mare from abortions and the foal - from pneumonia. 

rębie puszek kopytowych, jest 
z góry skazany na urazy i zabiegi 
ortopedyczne są na tym etapie 
spóźnione.

Na rynku dostępna jest coraz 
bogatsza literatura naukowa i po
pularno-naukowa dotycząca ho
dowli, użytkowania koni i profilak
tyki weterynaryjnej. Łączenie wła
snych doświadczeń praktycznych 
z wiedzą teoretyczną powinno da
wać dobre rezultaty. Należy za
wsze pamiętać, że koń uczy poko
ry wszystkich, którzy się nim zaj
mują - od hodowców przez leka
rzy do trenerów i podkuwaczy.

Mam nadzieję, że moje skromne 
uwagi będą pomocne w hodowli 
i przyczynią się do osiągania przez 
konie coraz lepszych wyników. •

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

Zwycięzca Nagrody 
Koheilana I,
|||-ci w Nagrodzie Janowa, 
||-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!

If a mare is regularity vaccinated against flu, also her 
foal should be protected during its suckling period. 
Weanlings should be vaccinated in the age of 9 
months, after 21-92 days from the first treatment and 
after 6 months from the second one, whereas later on 
- every 6 months. Available are bi-valent vaccines 
against flu and tetanus. All vaccinations should be 
conducted earlier than 7 days before transportation, 
races or sport competitions. In general, horses 
tolerate vaccinations well, at most with minor 
complications.

The welfare of limbs makes the horse's value. 
A regular, every-day exercise is an essential condition 
of proper development of motor organs. A good farrier 
can improve some inborn leg faults, that's why 
hoof-picking should be performed every 6-8 weeks. 
A property cared hoof enables a correct function of 
a limb. An Arabian horse, beginning its race career as 
a 3-year-old, having fixed pathological changes within 
hooves, is from the beginning condemned to injuries 
and even the best orthopaedical treatments are at 
that stage delayed.

Nowadays there is a broad literature dealing with 
horse breeding and use, as well as health care and 
prevention available on the market. We must always 
remember, that a horse can teach humility all his 
caretakers - breeders, vets, trainers, jockeys and 
farriers. I hope, that my modest remarks may be 
helpful in certain breeding aspects and will contribute 
to improving our horses' results.

Prezentowane ogiery oferujemy do sprzedaży

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

Syn Czempiona Polski, 
Czempiona Wyścigowego 
1988 i Derbisty - Pamira. 
Triumfator Nagród Derby 
i Michałowa 2004.
Kariera wyścigowa: 
2/13 (3x1-4x11-3x111) 
Reprezentuje najcenniejsze 
linie w typie kuhailan 
wraz z ich nieprzeciętnymi 
walorami użytkowymi! 
Współczynnik dzielności: 10,57

Folwark Lesieniec
Maria & Albin Nicpoń
56-500 Syców
tel. (0) 62 785 83 09, tel.kom. 0 500 372 269
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POKAZY

S
alon Konia w Paryżu 
kieruje się trochę inny
mi zasadami niż te zna
ne nam z Pucharu Na
rodów w Akwizgranie 
czy czempionatu Europy. Konie 

dzieli się na cztery podstawowe gru
py: 1-3-letnie to klasy juniorów 
(klaczki i ogierki) oraz 4-letnie i star
sze (klacze, ogiery). Klasy dzieli się 
na grupy (A i B) w zależności od wie
ku, od najmłodszych koni do najstar
szych. Pierwszego dnia oceniane są 
klacze, drugiego - ogiery, ostatni 
dzień to czempionaty.

Klasy sędziowane są przez 5 sę
dziów metodą punktową, znaną z po
kazów w Europie, także i w Polsce. 
Do czempionatu kwalifikuje się 10 
najlepszych koni z grup A i B łącznie. 
Czempionaty sędziowane są metodą 
rankingową przez 7 sędziów, w nastę
pujący sposób: za pierwsze miejsce 
na liście u danego sędziego koń do- 
staje 3 pkt., za drugie -1 pkt. Ocenia
nych jest 10 koni i każdy z nich ma 
szanse na tytuł czempiona lub wice- 
czempiona. Wygranie klasy np. kla
czy starszych grupy A i B nie daje 
większych szans w czempionatach, 

Czas bardzo szybko ptynie 
i już mamy „Nowy Rok" 
w kalendarzu hodowcy.

Zakończenie sezonu 
pokazowego to jak zwykle 
Paryż i Salon Konia - zwany 
czempionatem świata, który 
okazat się bardzo szczęśliwy 

dla polskich arabów.
To także czas próby dla koni 

dzierżawionych do USA - 
podczas prestiżowego 
pokazu w Scottsdale.

Kwestura - zwyciężczyni klasy, 
zakwalifikowana do czempionatu 
świata

class winner, qualified to the 
world championships

Emandoria - młodzieżowa 
czempionka świata

Junior World Champion Mare 

jak to się dzieje na innych pokazach. 
Dlatego Salon Konia jest taki prze
wrotny i trudny do wygrania - można 
odnieść zwycięstwo w klasie, 
a w czempionatach przegrać.

Michałowskie klaczki: Emandoria 
(Gazal Al Shaąab [QAT] - Emanda) 
i Norma (Gazal Al Shaąab [QAT] - 
Nina) miały tym razem więcej szczę
ścia i nie rozpoczynały swych klas, 
natomiast ich największa konkurent
ka - wyhodowana w Belgii Bess 
FaTzah (WH Justice [IT] - Sharon El 
Kendal), prezentowana przez Fran
ka Spoenle startowała jako pierwsza. 
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prezenter tak doświadczony, jak 
Frank Spoenle doskonale wie, jakie 
skutki może mieć pokazywanie ko
nia jako pierwszego na tak dużym 
pokazie... Nagle Bess FaTzah wybie
gła luzem na ring i - w myśl przepi
sów - musiaia zostać oceniona jako 
ostatnia w klasie! Nie pochwalam ta
kich metod, ale „chytry lis” wykorzy
sta! sytuację i Bess Fa'Izah zamykała 
klasę, fundując naszej ekipie potwor
ne nerwy do końca, bo to była naj-

groźniejsza rywalka polskich koni. 
Ostatecznie zajęła 2. miejsce.

Emandoria pokazała się bardzo 
dobrze. Tylko przez parę sekund lecz 
doskonale postawiona została przez 
prezentera - Mariusza Liśkiewicza, 
a ruszała się świetnie. Trochę płoszył 
ją gorący doping publiczności. Ocena 
końcowa 469,5 pkt. zapewniła Eman- 
dorii zwycięstwo w klasie i czempio- 
nacie. Jak się później okazało - była 
to najwyższa ocena całego pokazu,
Przyznająca również nagrodę specjal
ną (zegarek szwajcarskiej firmy 
Blancpain).

Norma wypadła słabiej, nerwowo 
i mało harmonijnie. Dla naszego mło
dego prezentera - Kamila Kulczyń
skiego było to bardzo duże wyzwa
nie, lecz nie jemu pierwszemu „trzę
sły się nogi” na paryskim ringu.

Dorosłe klacze spisały się cał
kiem nieźle. Galilea (Laheeb [IL] — 
Georgia) z dużą przewagą wygrała 
klasę (467,5 pkt.). Klacz ta miała 
„swój dzień”, świetnie zaprezento
wała się „na stój” i w ruchu. Dwa 

dni potem zdobyła tytuł wiceczem- 
pionki świata. Występ Kwestury 
(Monogramm [US]- Kwesta) rów
nież należał do udanych - trzecie 
miejsce w klasie. Bardzo liczyłem 
na jej start w finałach. Niestety, 
wieczorem przed czempionatem 
skręciła nogę. Okłady niewiele po
mogły na dużą opuchliznę. Zosta
łem zmuszony wycofać Kwesturę 
z finału, a oficjalny lekarz pokazu 
podjął jej leczenie farmakologiczne.
Miałem wewnętrzne przekonanie, 
że ta klacz może sięgnąć po najwyż
sze trofeum. Nie po raz pierwszy 

musialem zweryfikować swoje ma
rzenia i na chwilę poddać się złemu 
losowi.

Emanda (Ecaho - Emanacja) za
jęła w swej klasie miejsce piąte, mi- 
chaiowskiej hodowli, a własności 
francuskiej Etenta (Monogramm 
[US] - Emigracja) - drugie. Dopiero 
szóste miejsce zajęła janowska Pal
meta (Ecaho - Pilica). Ubiegłorocz
na czempionka Europy była w wy
raźnej niedyspozycji psychicznej

Pierwszy czempion Polski hodowli prywatnej 
- Girlan-Bey wiceczempionem świata

Girlan-Bey -first Polish National Champion
Stallion private bred became World Reserve 
Champion
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i fizycznej. Dość wysoka ciąża, a co 
za tym idzie - trudne do przewidze
nia nastroje, mimo starań prezente
ra (Janka Treli) nie pozwoliły jej za
kwalifikować się do finału. Bardzo 
miłą niespodziankę sprawił nam 
ogier hodowli Michała Bogajewicza 
- Girlan-Bey (Pesal - Gracja Bis), 
wygrywając klasę i zdobywając wi- 
ceczempionat ogierków.

Widzisz, Michałku, o mały włos 
graliby dla ciebie Mazurka Dąbrow
skiego!! Czyli dobrze jest być czasa
mi Polakiem w Paryżu...

W klasie Girlan-Beya występował 
też janowski Eąuifor (Gazal Al Sha- 
qab [QAT] - Eqviria). Po słabym 
występie zarówno „na stój”, jak 
i w ruchu zajął 8. miejsce. Sądzę, że 
jego prezenter powinien się mocno 
zastanowiać nad błędami jakie po
pełnił.

Podsumowując rozgrywki w Pary
żu myślę, że polskie konie dość sku
tecznie walczyły, były zauważane 
przez publiczność oraz sędziów, 
o czym świadczą czempionat i dwa 
wiceczempionaty.

Scottsdale Reserve
Champion Mare

El Dorada
- wiceczempionka

Scottsdale

Gorąęy lu.ty 
w Arizonie

Na zakończenie parę słów o luto
wym pokazie w Scottsdale (USA), 
gdzie miejsce ma pierwsze, ale bar
dzo poważne rozdanie kart w amery
kańskiej kwalifikacji do czempionatu 
narodowego. Polscy hodowcy, konty
nuując program promocyjno-aukcyj- 
ny i wykorzystując dzierżawy koni, 
wysiali do USA: Wkrę (Gazal Al Sha- 
qab [QAT] - Wyborna) i El Doradę 
(Sanadik El Shaklan [US] - Emi
grantka) z Michałowa oraz Pianissi- 
mę (Gazal Al Shaqab [QAT] - Piano- 
sa) i Piaffa (Eldon - Pipi) z Janowa.

Klacze zwyciężyły w swoich kla
sach podczas eliminacji i finałów, a El 
Dorada została wiceczempionką! 
Piaff zajął w swojej klasie miejsce 4.

Wszystkie klacze były znakomicie 
przygotowane pod względem wy
szkolenia i kondycji - bardzo równo 
umięśnione, z doskonalą linią górną, 
ustawiane świetnie „na stój”, zrów
noważone w sylwetce, a przy tym zre
laksowane, co jest dość trudne 
do osiągnięcia w amerykańskim sys

temie treningu. W finałach Pianissi- 
ma wpłynęła na ring zapierając dech 
w piersiach obserwatorów - nigdy nie 
widziałem jej tak dobrze się ruszają
cej. Nie będę szczegółowo rozważał 
werdyktu sędziów, bo przegrani za
wsze mają pretensje ale sądzę, że 
spotkanie w czempionacie trzyletniej 
Pianissimy z dorosłymi klaczami było 
bardzo niefortunne.

Na pokazach w USA typ i głowa nie 
zawsze decydują o rezultacie - do cze
go przyzwyczaiły nas pokazy w Euro
pie i na Bliskim Wschodzie.

W Scottsdale obejrzeliśmy setki 
koni, a wygrywały często zupełnie in
ne, niż te wytypowane przez nas, co 
potwierdza teorię o istnieniu „amery
kańskiego typu konia”, odmiennego 
od naszych ideałów.

Piaffowi zorganizowano szeroką 
promocję - w prasie, na płytach DVD. 
sprzedano wiele stanówek, ale do wiel
kiego zwycięstwa Piaff nie był jeszcze 
gotowy. Ogiery aklimatyzują się dłużej, 
więcej czasu potrzebują na uzyskanie 
równowagi psychicznej, umięśnienie 
partii grzbietu, zbalansowanie sylwet
ki. Piaff ma bardzo dobre warunki fi
zyczne i świetnie się rusza, co jest bar
dzo ważne w amerykańskich poka
zach i dobrze rokuje na przyszłość.

Uważam, że występ naszych kla
czy, który spotykał się z dużym 
aplauzem publiczności, przyczyni się 
do większego zainteresowania kup
ców z USA na najbliższej aukcji (swą 
obecność zapowiedziało wielu no
wych klientów).

I cóż - znów mamy czas „przed au
kcją”... •

Więcej o czempionatach w Paryżu 
i Scottsdale w nr. 3/06 ARABÓW

Four seasons
The new year in the stud life has already come. The 

previous season was ended by the World Championship 
at the Salon du Cheval in Paris, very successful for Polish 
Arabian horses.

The principles of judging are slightly different than at 
Nations” Cup or European Championship. Horses are 
divided into 4 classes: 1-3-y. o. fillies and colts, 4-y. o. and 

older mares and stallions. Each class is in turn divided 
into groups A and B, according to date of birth. On 
Friday females are shown, on Saturday - males, whereas 
on Sunday championships are displayed. First ten 
horses from groups A nad B together qualifies to the 
championships, evaluated with a ranking method by 
seven judges. That’s why winning of a class doesn’t 
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authomaticafiy guarantee the Champion’s title. The 
World Championship is hard to win, one can place high, 
but remain with nothing.

Michalów-bred filly Emandoria performed very well, 
despite the nervous tension. Her final score was the 
highest in the whole show, for what she wes granted 
a special prize - watch of the famous Swiss watchmakers 
Blancpain. Her stablemate Norma gave slightly poorer 
show because of too little experience of her young 
handler, Kamil Kulczyński. Another one - Galilea had her 
day showing a fantastic movement and achieving the 
World Reserve Championship. Unfortunately Kwestura 
had to be withdrawn because of a leg injury. It’s a pity, 
because I had an inner conviction, that she would be able 
to reach for the highest honors*. Not for the first time 
I had to resign myself to my fate!

The three-y. o. colt Girlan-Bey, bred by Mr. Michal 
Bogajewicz, came out exceptionally well, gaining the title 
of Junior Reserve World Champion Stallion. On the other 
hand, this year’s Europe Champion Mare Janów-bred 
Palmeta was not in good disposition because of her high 
pregnancy, whereas the fantastic mover, Janów” colt 
Equifor, didn’t come out well because of certain faults of 
his handler.

Nevertheless, Polish Arabians successfully fought and 
were noticed by the judges and the public - let’s keep it up.

For the end - my few words about the Scottsdale Show 
- the first, but most important stage before the final 
qualification to the US Nationals. Four outstanding 
Polish horses were shown there, being on lease to US - 
Wkra and El Dorada from Michałów as well as Pianissima 
and Piaff from Janów Podlaski. AU the mares won their 
classes, Piaff was placed fourth. FinaUy El Dorada gained 
the title of Reserve Champion Mare.

The mares were prepared weU, trained and muscled, in 
a good psychical balance. Pianissima moved extremely 
weU, better than ever before, that’s why I was surprised 
that she failed the final game. I think that a three year old 
fifiy is always in a hard situation, when competing with 
older ones.

Piaff wasn’t ready for a great victory yet. He is, however, 
very weU muscled and a fantastic mover, what is 
important in American shows. He had a good promotion 
in media and many stud services were booked for him. 
Summarizing, I think that the performance of Polish 
horses, especiaUy the mares, arose a great interest for this 
year’s Janów auction and attracted many new customers.

This way we came back to another „pre-auction” 
period...

More about World Championships and Scottsdale 
Show in the next issue.

* Jerzy Bialobok is Michałów State Stud’ director.
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SPORT

Araby
Michal Pec

Konie arabskie 
w powszechnym 

mniemaniu kojarzone sa 
z pokazami w reku. 

Często jednak 
zapominamy, że mogą 

one być także 
znakomitymi 

sportowcami. Interesującą 
dla polskich hodowców 
formą użytkowania koni 
może być jazda konna 

w stylu western.

Barrel racing - wyścig wokół 
beczek

Reining - efektowny sliding stop

C
zym jest „western ri- 
ding”? W pierwszej 
chwili ten styl koja
rzony jest z kowboja
mi z hollywoodzkich 
filmów i, co za tym idzie, ze wszyst

kimi negatywnymi tego konsekwen
cjami. Wbrew utartym opiniom, jaz
da w stylu western ma więcej wspól
nego ze stylem klasycznym, niż mo
głoby się wydawać. Koń jest zawsze 
tym samym zwierzęciem i zawsze 
reaguje w ten sam sposób, nie mając 
pojęcia, czy jest koniem westerno
wym czy klasycznym. Dobrze wy
szkolony jeździec nie będzie miał 
większych problemów z jazdą na do
brze przygotowanym koniu wester
nowym, a znający swój fach trener 
westernowy bez problemu przesią
dzie się na konia klasycznego.

Różnice
Czym jednak jazda w stylu we

stern różni się od klasycznej? Różni
ca tkwi głównie w filozofii i meto
dzie. Trenując konia westernowego, 
kierujemy się uniwersalnymi zasa
dami ujeżdżenia - koń powinien za
angażować zad i przyjąć wędzidło. 
Celem jest jednak osiągnięcie zebra
nia i kontrola nad koniem przy uży
ciu luźnej wodzy, lecz nie chodzi tu 
o to, żeby dać mu ją po prostu dłu
gą, bo nieprzygotowany koń prze
stanie słuchać poleceń. W treningu 
westernowym dążymy do tego, by 
koń reagował na minimalne użycie 
wodzy, a reakcja następowała, za
nim wodze znajdą się w kontakcie 
z wędzidłem. Koń powinien czuć ich 
wagę, zanim zostaną napięte - 
do takiego poziomu wrażliwości ko
nia dążą trenerzy i jest to w dużej 
mierze trening psychiki. Wykonanie 
skomplikowanych manewrów ujeż- 
dżeniowych jest możliwe dzięki „wy
imaginowanej wodzy”, która istnieje 
tylko w psychice konia. W tym miej
scu pojawia się kwestia prowadze
nia konia jedną ręką. W jeździe 
w stylu western jest to wymóg dla 
koni starszych. Prowadzenie jedną 
ręką jest ukoronowaniem treningu 

i ma pokazywać najwyższy stopień 
ujeżdżenia. Konie młode trenowane 
są oburącz, w ten sam sposób pre
zentowane mogą być także na za
wodach.

Rys historyczny
Jazda w stylu western wywodzi 

się z okresu kolonizacji Ameryki Pn. 
przez Hiszpanów. Praca konia 
na rancho na przestrzeni wieków nie 
uległa radykalnym zmianom - cele 
oraz techniki stosowane przez 
jeźdźców właściwie pozostały te sa
me. Niewielkie różnice w stylu jazdy 
można odnotować między jeźdźca
mi z Kalifornii i z Teksasu. W tym 
drugim stanie silne piętno odcisnęli 
emigranci z Europy. W dużym 
uproszczeniu można powiedzieć, że 
Teksańczycy byli jeździeckimi rze
mieślnikami, natomiast kalifornijscy 
„vaquero” to prawdziwi mistrzowie 
sztuki jeździeckiej. Sport westerno
wy w takiej formie, w jakiej znamy 
go dzisiaj, zaczął się rozwijać 
w XX w., by w obecnej dekadzie 
przeżyć prawdziwy boom.

Reining
Konie arabskie uczestniczą we 

wszystkich konkurencjach jazdy 
w stylu western. Najbardziej znaną 
i popularną jest bez wątpienia 
reining, uważany za konkurencję 
koronną. Umiejętności konia reinin- 
gowego stanowią esencję jazdy kon
nej w stylu western. W chwili obec
nej jest to niezwykle wyrafinowa
na forma dresażu, jakże inna od te
go, co prezentowali reiningowi pio
nierzy 30 lat temu. Przejazd odbywa 
się na podstawie jednego z 10 obo
wiązujących schematów. Każdy 
składa się z serii takich samych ma
newrów, wykonywanych w różnych 
kombinacjach. Reiningowe manew
ry to: koło w galopie, lotna zmia
na nogi, rollback, cofanie, spin, sli- 
ding stop - ten ostatni jest znakiem 
rozpoznawczym reiningu. Cala 
otoczka reiningu zbudowana zosta
ła wokół tego jednego manewru, 
który jest w westernie tym, czym 

pisk opon w kinowych scenach sa
mochodowych pościgów - rozrzuca
ny na boki piach, utrzymana praca 
przednich kończyn konia i kilkume
trowy ślizg stanowią esencję reinin 
gu.

Pleasure
Bardzo popularną i wymagającą 

konkurencją jest western pleasure, 
w której jeździec musi zaprezento
wać konia w trzech podstawowych 
chodach. Oceniana jest ich płyn
ność i regularność. Koń musi wyka
zać się spokojnym, lekkim i nie 
za szybkim stępem (walk), kłusem 
(jog) i galopem (lope). Głowę i szyję 
powinien nieść w sposób naturalny 
tak, żeby uszy znajdowały się na po
ziomie kłębu. Western pleasure to 
również swoista rewia mody. Jeź
dziec musi obowiązkowo mieć kape
lusz, koszulę z długim rękawem oraz 
westernowe buty. Koń na tę okazję 
siodłany jest w najlepsze i najbar
dziej ozdobne siodło oraz ogłowie.

Trail
Zwinne konie arabkskie doskona

le spisują się w trailu. Jest to konku
rencja mająca na celu pokazanie 
zdolności konia w pokonywaniu róż
nych przeszkód, jakie można napo
tkać podczas jazdy w terenie. Sche
mat powinien zawierać minimum 
sześć przeszkód, z czego trzy są 
obowiązkowe (otwieranie, pokona
nie i zamknięcie bramki, pokonanie 
min. 4 drągów oraz cofanie wokół co 
najmniej 3. znaczników lub drą
gów) . Tor powinien być tak zaplano
wany, aby koń zaprezentował się 
w trzech chodach. Sędziowie oce
niają sposób, w jaki koń je pokonuje 
i jak współpracuje z jeżdżcem.

Araby
Styl western rozwija się w Polsce 

już od dłuższego czasu. Może on 
niewątpliwie stanowić atrakcyjną 
alternatywę dla hodowców koni 
arabskich - dotyczy to zwłaszcza 
konkurencji szybkościowych, jak 
wyścig wokół beczek (barrel racing)
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czy tyczek (pole bending). Przy Eu
ropejskiej Organizacji Konia Arab
skiego (ECAHO) działa Komisja 
Sportu, która duży nacisk kładzie 

na użytkowanie koni w tym stylu, or
ganizując seminaria, szkolenia i za
wody. Jednymi z najważniejszych są 
konkursy o różnych poziomach za

awansowania koni i jeźdźców, roz
grywane podczas Sportowego 
Czempionatu Europy dla koni arab
skich. •

Arabian horses in Western riding
In common opinions Arabian horses are associated 

with shows in hand. We often forget, that they can be 
excellent eventers. The Western riding can be, among the 
others, an interesting form of using Arabians, because, 
contrary to many prejudices, it has more in common with 
classic equitation than it seems. Every horse would 
similarity react to the same aids, whereas a good Western 
rider could as well manage a classic-schooled horse, as 
the opposite.

The main differences between the classic and 
Western equitation lie in philosophy and in methods. 
The essential aim of Western schooling is to obtain 
such a level of sensitivity, to enable full collection and 
control of a horse using a loose rein. A horse should 
react to a very limited pressure on a bit, what can be 
obtained by a special, rather psychological than 
physical, training. Young horses may be handled using 
both hands, whereas older ones should be led on reins 
kept in one hand.

The Western style of riding was introduced to America 
by Spanish conquerors, who adapted their methods of 
work with horses and cattle. Those methods didn't 
change a lot for ages, certain differences were noticed 
only between riders from Texas and California. A real 

boom of Western sport was observed in the last decade of 
XX century.

Arabian horses may take part in all Western 
competitions. The most popular is reining, what makes 
a form of dressage in a Western style. It requires 
performing such movements, as circles in gallop, flying 
change of the leg, sliding stops, rollbacks, backing and 
spins. A more spectacular competition is Western 
Pleasure, in which all three gaits are to be performed. 
Evaluated is also a rider's outfit and a horses' tack, the 
more ornamented, the better.

Arabian horses do well in trail - a competition requiring 
surmounting obstacles, from which obligatory are coming 
through a gate, getting over bars and backing around at 
least three poles. Evaluated is a style of covering 
obstacles and a co-operation of a horse and a rider.

Western riding is developing quite well in Poland as 
na alternative form of Arabian horse utilization. They can 
be succesfully used in speed competitions such as barrel 
racing or pole bending. The ECAHO Sport Commitee is 
taking good care of Arabian horse western competitions, 
organizing classes and sport events of various levels. One 
of the most important is European Arabian Horse Sport 
Championships.
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POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW
KONI ARABSKICH

DORADZTWO

OCENA

KONSULTACJA

DOKUMENTACJA HODOWLANA

ORGANIZACJA POKAZÓW,

SEMINARIÓW I SZKOLEŃ

Stadnina Koni, 21-505 Janów Podlaski, tel. (083) 341 30 09, fax (083) 341 33 60, e-mail: office@pzhka.arabians.pl

Współorganizator

ł

AKADEMIA ROLNICZA 
W LUBLINIE

POLSKI FESTIWAL KONI
- BEŁŻYCE ‘2006 

Organizator: Burmistrz Bełżyc

Polski Związek 
Hodowców Koni Arabskich

Gospodarz imprezy:

; CKFiS
’ ’ * *■ *

Centrum Kultury 
Fizycznej i Sportu

24-200 Bełżyce,.ul.Zamkowa 47,
tel.081 5172350, e-mail: ¿kfis@02.pl

16.06.2006
Dzień sportów konnych 

17.06.2006
Dzień koni użytkowych 

18.06.2006
III Ogólnopolski Czempionat 

Koni Arabskich

Patronat Generalny
MINISTER ROLNICTWA 

I ROZWOJU WSI

Patronat Naukowy

Patronat Honorowy
-WOJEWODA LUBELSKI

- MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 
LUBELSKIEGO

- STAROSTA LUBELSKI
- STAROSTA OPOLSKI
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RAJDY

Kalejdoskop
Ewa Szarska /

fot. Monika Mikulska
O

K
onne rajdy długo
dystansowe są dys
cypliną, w której 
najlepsze wyniki 
uzyskują konie czy
stej krwi arabskiej. W kolejnych od

cinkach postaramy się przybliżyć 
historię dyscypliny, metody trenin
gu oraz sugestie dotyczące zakupu 
i hodowli koni rajdowych. Postara
my się także śledzić karierę sporto
wą polskich koni arabskich oraz ko
ni z polską krwią, startujących 
w barwach zagranicznych, co może 
być pomocne w wyodrębnieniu 
ogierów, których potomstwo uzy
skuje dobre wyniki w rajdach dłu
godystansowych.

Przedstawiając rajdy powinnam 
zachować logiczną kolejność rozpo
czynając od historii, poprzez zasady 
rozgrywania zawodów, starty mło
dych koni oraz podstawowe sche
maty treningu. Ja jednak zacznę 
od końca, czyli od omówienia ostat
nich mistrzostw świata juniorów 
i młodych jeźdźców, które rozegra
no 17 grudnia 2005 r. w Bahrajnie, 
na dystansie 120 km.

Rajdy nie są dyscypliną olimpij
ską, zatem start w MŚ jest najważ
niejszym i najtrudniejszym sporto
wym sprawdzianem dla zawodni
ków tej dyscypliny. Przy okazji nale
ży wspomnieć, że MŚ w rajdach 
rozgrywane są w dwóch katego
riach wiekowych i na dwóch dy
stansach. Dystansem mistrzow
skim dla juniorów i młodych jeźdź
ców jest 120 km, a dla seniorów - 

Konne Rajdy 
Długodystansowe są 

dyscypliną, w której najlepsze 
wyniki uzyskują konie czystej 
krwi arabskiej. W kolejnych 
odcinkach postaramy się 

przybliżyć historię, metody 
treningu oraz sugestie 

dotyczące zakupu i hodowli 
koni rajdowych. Postaramy 
się także prześledzić karierę 
sportową koni polskich lub 
z polską krwią, startujących 
w barwach zagranicznych.

Analiza taka może być 
pomocna w wyodrębnieniu 

ogierów, których potomstwo 
uzyskuje dobre wyniki 

w rajdach 
długodystansowych.

160 km. Oczywiście, dystanse te nie 
są pokonywane non stop. Średnio 
co 35 km konie są poddawane ba
daniu przez komisję weterynaryjną 
i dopiero po uzyskaniu pozytywnej 
oceny, a także po okresie obowiąz
kowego odpoczynku mogą konty
nuować rajd.

Pierwsze, w krajach arabskich, 
mistrzostwa świata seniorów w raj

dach długodystansowych odbyły 
się w Dubaju w grudniu 1998 r. 
W Emiratach ta dyscyplina sportu 
stała się bardzo popularna, co za
owocowało światowym, dynamicz
nym rozwojem rajdów, wspomaga
nym arabskimi funduszami. Po
cząwszy od tej daty, wszystkie więk
sze imprezy rajdowe były współfi
nansowane przez kraje Zatoki Per
skiej. Specyfika pustynnych warun
ków terenowych i zamiłowanie Ara
bów do szybkiej jazdy konnej za
owocowały powstaniem w tych kra
jach licznych ośrodków treningo
wych, prowadzonych przez najlep
szych trenerów. Gdy w Europie pa
nuje zima, w krajach arabskich co 
tydzień odbywają się zawody. Tam
tejsze konie, dla których planowane 
są starty w innych częściach świata, 
trenowane są przede wszystkim we 
Francji i USA

Impreza rajdowa rangi MŚ odby
wała się w Bahrajnie po raz pierw
szy. Organizatorzy zakładają, że 
w przyszłości odbędą się tam także 
mistrzostwa świata seniorów. W ce
lu zagwarantowania prawidłowego 
przebiegu zawodów, wybudowana 
została specjalna wioska rajdowa. 
Nie należy kojarzyć jej z wioską 
olimpijską czyli miejscem, gdzie za
wodnicy są zakwaterowani, ale ra
czej z centrum zawodów, będącym 
w pełni wyposażoną, centralną 
bramką z kompletnym zapleczem 
weterynaryjno-serwisowym.

Najdłuższe rajdy, rozgrywane 
na początku lat 90. stanowiły zwykle
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pętlę o długości 160 km, na której co 
40 km rozmieszczone były bramki 
weterynaryjne. Taki schemat orga
nizacyjny byl bardzo uciążliwy za
równo dla organizatora, jak i dla 
uczestników. Dodatkowym proble
mem było zapewnienie odpowied
niej liczby osób oficjalnych na kolej
nych bramkach szczególnie wtedy, 
gdy zawodnicy byli na trasie. Naj
większym mankamentem była zni
koma widowiskowość imprezy tak 
rozciągniętej w czasie i przestrzeni. 
Obecnie, podczas dużych rajdów, 
organizowana jest zwykle jedna 
bramka weterynaryjna, na której 
konie badane są po ukończeniu ko
lejnych odcinków trasy. Centralna 
bramka znacząco zwiększa medial- 
ność imprezy, dzięki stałej obecno
ści kamer i przekazie na żywo infor

macji z trasy rajdu z komentarzem 
spikera. Często w pobliżu bramki 
zlokalizowane są telebimy, na któ
rych pokazywane są migawki z róż
nych punktów trasy.

Podczas mistrzostw w Bahrajnie 
wystartowało 127 zawodników z 30 
krajów. Start odbył się o godzinie 
5:00 rano. Jako pierwszy (o 12:58) li
nię mety przekroczył Fahed Sulai- 
man z Bahrajnu na siedmioletniej 
Lormar Lorrien. Zwycięzca uzyskał 
średnią prędkość 21,29 km/h. Skla
syfikowanych zostało 59 zawodni
ków, a ostatnią była Węgierka Szija- 
ro Balint na ośmioletnim ogierze 
Sharif. Para ta miała przeciętną 
prędkość 12,85 km/h. Jak widać, 
różnica prędkości między pierw
szym i ostatnim zawodnikiem wy
nosiła ponad 8 km/h. Zespołowo 

wygrała ekipa Australii przed Fran
cją i Brazylią.

Analizując wyniki rajdu pod ką
tem składu pierwszej dziesiątki, 
taktyki jazdy oraz uzyskiwanych 
prędkości, widać odmienność jazdy 
zawodników z krajów arabskich 
w stosunku do zawodników z Euro
py i Australii. Na pierwszych dwóch 
bramkach najszybszy był Claudio 
Silveira Fernandez (Urugwaj) 
na ośmioletniej klaczy Baraka Bind 
Shahkar. Na pierwszych 30 km para 
ta uzyskała średnią prędkość 
25,38 km/h. a po drugiej pętli - 
23,42 km/h.

Po dwóch pierwszych pętlach 
w skład pierwszej dziesiątki wcho
dzili tylko zawodnicy z krąjów arab
skich. Trzecią pętlę pierwszy ukoń
czył szejk Achmed bin Mohamed
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Na trasie
On the way

al Maktoum na ośmioletnim Jazy- 
ku. Średnia prędkość tej pary wy
nosiła 21,51 km/h. Na trzeciej bram
ce po raz pierwszy w dziesiątce po
jawił się Europejczyk - Nicolas Vas
quez (Francja), który na klaczy 
Orane d’Angelique miał wówczas 
przeciętną prędkość 19,91 km/h. 
Na czwartej bramce dołączy! 
do niego Belg - Teen van den Tro- 
ost na Tinnie, który zameldował się 
siódmy, Vasquez był ósmy. Belg 
uplasował się ostatecznie na czwar
tym miejscu, piąty był zawodnik 
australijski - Amily Daw, siódma 
Francuzka - Sara Perringerard 
na 13-letnim wałachu El Hixir 
(z przeciętną 19,73 km/h). Pierwszą 
dziesiątkę zawodników zamykał 
Sasha Laws King (Australia) 
z prędkością 19,39 km/h.

Zawodnicy arabscy, którzy zajęli 
czołowe miejsca, przez cały rajd 
utrzymywali się w czołówce. Zupeł
nie inną taktykę jazdy mieli Euro
pejczycy, którzy rozpoczynali wol
niejszym tempem, powoli je zwięk
szając. Oczywiście to „wolne” tem
po też było bardzo wysokie. Belg 
na pierwszą bramkę przyjechał jako 
41. Potem, z bramki na bramkę po
prawiał swoją lokatę (I bramka 
-19 km/h, II - 20,6 km/h., na kolej

nych dwóch - nieco ponad 18 km/h, 
na ostatniej pętli - 25,25 km/h).

Większość zawodników z pierw
szej dziesiątki najwyższe tempo uzy
skała na ostatniej pętli. Najszybciej 
(27,07 km/h) przejechał ją Australij
czyk Amily Daw, który ostatecznie 
zajął 5. miejsce (średnia prędkość 
19,78 km/h). Jechał on najbardziej 
taktycznie w tej grupie zawodników, 
zajmując na kolejnych bramkach 
miejsca: 58., 35., 19., 12. i 5.

Wiek najlepiej finiszujących koni 
był bardzo zróżnicowany. W pierw
szej dziesiątce na mecie zameldo
wały się kolejno: 7-letni zwycięzca, 
po dwa konie 8- 9- i 13-letnie oraz 
po jednym 10- i 12-letnim

Analizując wyniki, opierałam się 
na oficjalnej wersji opublikowanej 
na stronie internetowej organizato
ra. Znacznym mankamentem za
równo wyników, jak i wcześniej po
dawanych zgłoszeń, był brak infor
macji o rasie koni. Niewątpliwie in
teresująca byłaby analiza, jaki pro
cent startujących stanowiły konie 
arabskie, jaka ich część ukończyła 
rajd i ile ich było w pierwszej dzie
siątce.

Rajd ukończyło 59 zawodników, 
a 68 zostało wyeliminowanych. 
„Ukończalność” bliską 50% można 

uznać za dobry wynik. Mistrzostwa 
seniorów na dystansie 160 km czę
sto kończy tylko 30% startujących, 
czasami mniej. Zdarzają się oczywi
ście rajdy na 160 km, w których 
wszyscy zawodnicy docierają 
do mety, ale są to bardzo rzadkie 
przypadki. W Polsce zdarzyło się to 
dwukrotnie - podczas Międzynaro
dowych Mistrzostw Polski w Rocz
ku w 2003 r. i w 2004 r. w Łebie, 
na zawodach pucharowych. Zawo
dy w Koczku były jedyną imprezą 
rajdową sezonu 2003 na świecie, 
w której wszyscy zawodnicy ukoń
czyli dystans 160 km!

Wracając do zawodów w Bahraj
nie - przyczyną 44 eliminacji była 
kulawizna, w 17 przypadkach - za
burzenia metaboliczne, a w 7 - inne 
okoliczności. Taki rozkład przyczyn 
świadczy o dobrym przygotowaniu 
wydolnościowym koni i prawidło
wym przebiegu aklimatyzacji. Przy
czyną licznych kulawizn było nie
wątpliwie trudne podłoże (piasek), 
oraz znaczna prędkość.

Po przeglądzie wyników z Bahraj
nu, kilka słów na temat rajdów 
w Polsce, w grupie juniorów i mło
dych jeźdźców - na przykładzie re
zultatów z Międzynarodowych MP 
w Warce w 2005 r.

Trasa rajdu była plaska, o podło
żu przyjaznym dla koni. Można ją 
określić jako łatwą. Na dystansie 
mistrzowskim dla juniorów i mło
dych jeźdźców wystartowało 10 za
wodników, a ukończyło 8. Zwycięży
ła Czeszka - Anna Matejkova, która 
przejechała trasę ze średnią prędko
ścią 16,09 km/h. Z polskich jeźdźców 
najwyższą przeciętną uzyskał Pa
tryk Wujek na Ebulio (15,88 km/h). 
Ostatnia sklasyfikowana polska za
wodniczka jechała z prędkością 
12,40 km/h. Warto jednak zauważyć, 
że z szóstki krajowych zawodników 
tylko Katarzyna Wikarek i Kamila 
Kart najszybciej jechały ostatnią 
pętlę. Sandra Śliwa trzymała równe 
tempo przez cały dystans, nato
miast pozostali zawodnicy zdecydo
wanie zwolnili na ostatniej pętli, co 
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nie świadczy dobrze o przygotowa
niu koni do startu.

Polscy zawodnicy w Bahrajnie nie 
startowali. Komisja Rajdów Długo
dystansowych zakwalifikowała 
do wyjazdu cztery pary. Zgodnie 
z początkowymi informacjami 
wszystkie koszty przelotu koni i lu
dzi miał ponosić organizator. Uległo 
to zmianie i ostatecznie pokyto tyl
ko koszty przelotu koni, opłaty lot
niskowe (ok. 700 euro za konia) 
oraz wszystkie pozostałe wydatki 
zostały przerzucone na uczestni
ków, co spowodowało znaczny 
wzrost kosztów wyjazdu. Mając 
na uwadze fakt rozgrywania 
MEJiMJ 2006 w Czechach uznano, 
że w tej sytuacji lepiej nie jechać 
do Bahrajnu, a zaoszczędzone pie
niądze przeznaczyć na przygotowa
nie koni do startu w Zabrehu.

Porównując prędkości Polaków 
z prędkościami uzyskanymi w Bah
rajnie należy uznać decyzję 
za słuszną Polskie konie, jeżeli uda
łoby się im ukończyć rajd, byłyby 
sklasyfikowane na końcu stawki. 
Dodatkowym „kosztem” takiego 
startu byłaby zapewne rezygnacja 
z udziału w przeważającej części se
zonu 2006 r. Jak wykazała praktyka, 
europejskie konie po zimowym, po
ważnym starcie w zawodach roz
grywanych w krajach Zatoki Per
skiej, wymagają długiego okresu 
odpoczynku i nie wszystkie z do
brym skutkiem wracają do startów.

Porównania osiągnięć polskich 
rajdowców z wynikami w Bahrajnie 
dokonałam nie po to, aby pokazać 
jak znaczny dystans dzieli Polskę 
od innych krajów, ale aby uświado
mić hodowcom, jaki aktualnie po

ziom reprezentują polskie rajdy. 
Chciałam, aby hodowcy - potencjal
ni dostawcy koni dla tej dyscypliny, 
nie żądali od zawodników, dosiada
jących ich koni natychmiastowych 
sukcesów. Spokojne treningi do ko
lejnych startów pozwalają na pełne 
rozwinięcie możliwość konia, które 
- niestety, często są znacznie niższe 
od ambicji hodowcy. Presja wyniku 
zakończyła przedwcześnie karierę 
kilku dobrze zapowiadających się 
polskich koni rajdowych. •

Zdjęcia pochodzą z trasy MŚ se
niorów - Dubaj 2005.

Zachęcamy czytelników do nad
syłania do redakcji pytań, dotyczą
cych przygotowania i uczestnicze
nia koni w rajdach długodystanso
wych. Odpowiedzi na nie udzielać 
będą Ewa Szarska i Grażyna Polak.

Endurance Kaleidoscope
Endurance riding is the only equestrian discipline, 

in which Arabian horses achieve the best results. In 
following issues of our quarterly we would try to pass 
you all possible information concerning as well history 
of the discipline, as principles of the training, selection 
and purchasing potential endurance horses. 
Especially interesting may be observing the careers of 
Polish Arabians or horses with Polish blood, starting 
in foreign endurance teams.

I'll begin from the recent World Championship for 
Juniors and Young Riders, which took place on Dec. 
17th 2005 in Bahrain. The event is organized in two age 
categories: Juniors and Young Riders on 120 km, 
whereas for Seniors on 160 km. Average every 35 km 
the horses are controlled at the veterinary gates. When 
the horse has passed the gate it is allowed to continue 
the ride. In Arab countries World Championships were 
organized for the first time in December 1998, in Dubai. 
From that date, all World and European 
Championships were sponsored mainly by the United 
Arab Emirates. In UAE many new endurance training 
centers were built. In Bahrain 127 competitors took 
part. They took off at 5 a. m. The first, who reached the 
finish line, was Fahed Sulaiman from Bahrain, riding 
the 7 y. o. mare Lormar Lorien, with an average speed 
21,29 km/h. For comparison, the average time of last 
classified - Hungarian rider Szijaro Balint on the 8 y. o. 
stallion Sharif was 12,85 km/h. It would be interesting 

to compare percentage of Arabian horses among all 
competing and slassified ones, and how many of them 
were placed in the Top Ten. It was impossible due to 
lack the breed information on the results.

The competition was finished by 59 riders, whereas 
68 were eliminated. It seems to be quite a good result, 
because in Senior Championships the completion rate 
is often 30%, sometimes even less. Although there 
occur such events, in which all competitors reach the 
finish line. Such a case took place in Poland twice, in 
2003 and 2004, during the International 
Championships in Koczek and Łeba. The reasons of 
eliminations in Bahrain were 44 lameness, 17 
metabolic and 7 other cases. By the way, I'd like to 
introduce the results of 2005 International Endurance 
Championships of Poland in Warka. In this event for 
Juniors and Young Riders 10 competitors took part 
and 8 was classified. The route was flat and the 
ground friendly for the horses. The winner was the 
Czech rider Anna Matejkova, with average speed 
16,09 km/h. Amongst Polish riders the highest speed 
was achieved by Patryk Wujek on Ebulio (15,88 km/h), 
whereas the last classified competitor obtained 
12,40 km/h. Polish riders didn't start in Bahrain, in 
order to save money and time for better training for 
2006 European Championships JYR in Zabreh (CZ).

Photos were taken during 2005 World Senior 

Championships in Dubai.
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WYŚCIGI

Sezon 2005
Marcin Gall
fot. Tomasz Celmer

D
o udziału w goni
twach zgłoszono 
365 koni, z czego 74 
(20,3%) były ho
dowli zagranicznej. 
Trzylatki stanowiły w tej grupie 

62,2% (227 koni), czterolatki - 23,3% 
(85), a pięciolatki i starsze - 14,5% 
(53). Ostatecznie do startu wyszło 
298 koni (w tym dwa zagraniczne - 
uczestnicy prób międzynarodo
wych) czyli 81,6% zgłoszonych. Po
szczególne grupy wiekowe liczyły 
kolejno: trzylatki - 185 koni (81,5% 
zgłoszonych), czterolatki - 72 
(84,7%), starsze - 41 (77,3%). Pula 
nagród w gonitwach koni czystej 
krwi wyniosła w minionym roku 
1.223.280 złotych.

Wielcy wygrani
Kilka słów o zwycięzcach staty

styk. Wśród hodowców, pod wzglę
dem sum wygranych, przodowała 
stadnina koni Michałów 
(245.560 zł), za którą ulokowała się 
Białka (105.315 zł), przed tr. Anną 
Nieorą-Tchkuaseli (101.070 zł) oraz 
stadniną koni Janów Podlaski 
(87.470 zł) i Michaelą Weidner z Nie
miec (56.820 zł).

W gronie trenerów koni arab
skich, pod względem liczby wygra
nych gonitw liderem był Andrzej 
Wojtowicz (28 zwycięstw), który tyl
ko o jeden punkt wyprzedził Małgo
rzatę Łojek (27). Miejsce na „po
dium” zajęła również wspomniana 
już Anna Nieora-Tchkuaseli (24), 

Dane liczbowe z reguły nie są 
atrakcyjnym tematem 

artykułów, ale to między 
innymi one właśnie pozwalają 

na wyciąganie ciekawych 
wniosków. Spójrzmy zatem, 
jak pod względem statystyki 
wyglądał sezon wyścigowy 

2005 w wykonaniu koni 
czystej krwi arabskiej.

Wienerva
i Wiaczesław Szymczuk 

Najlepsze konie
Listę najskuteczniejszych 

reproduktorów (według sum 
wygranych potomstwa) 

otwiera michaiowski syn Mo-

chalów) oraz trzylatków: Ghazalla- 
ha (od Ghaza, hod. Petronius Ara
bians, zwycięzca Nagrody Europej
czyka), Gongesa z Reguła (od Gor-

a pierwszą piątkę uzupełniają Doro
ta Kaluba (20) i Tomasz Kluczyński 
(17). Trening koni arabskich zdaje 
się być domeną kobiet - aż trzy zna
lazły się w pierwszej piątce rankin
gu.

Klasyfikację jeźdźców otwiera 
Aleksander Reznikow (49 wygra
nych), przed Mirosławem Pilichem 
(29) oraz Piotrem Piątkowskim 
(24). Pierwszą piątkę zamykają 
Wiaczesław Szymczuk i Wiktor Po- 
pow (po 16 zwycięstw).

nogramma [US] i Garonny - 
Ganges (184.440 złotych), 
przed wyhodowanym w Janowie 
Podlaskim Pamirem (Probat [SE] - 
Parma [RU], 84.690 zł) i trzecim 
w klasyfikacji, niemieckim Santho- 
sem (Pierrot [PL] - Saika [DE], 
68.560 zł). Piątkę najlepszych repro
duktorów uzupełniają michałow- 
skiej hodowli ogiery: Wojsław (Tal
lin [RU] - Wilejka, 56.780 zł) i jego 
młodszy krewniak, Wiliam (Endel - 
Wilia, 53.960 zł). Sukces Gangesa 
wynika z dobrych występów zdo
bywcy Derby - czteroletniego Don 
Carlosa (od Decyzja, hod. SKMi- 
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daia [RU], hod. A. Nieory-Tchku- 
aseli, zwyc. N. Piechura) i Złotej 
Wieży (od Zatoka, hod. SK Micha
łów, zwyc. N. Amuratha). Pamir 
swoje drugie miejsce na liście re
produktorów zawdzięcza czterolat
kom: Perkalowi (od Perforacja, 
hod. SK Białka, zwyc. N. Cometa 
i Przychówku) oraz Wiatce (od We- 
ronique, hod. Ryszard Ptach, zwyc. 
Oaks). Wysokie miejsce Santhosa 
to przede wszystkim zasługa Wie- 
nervy [DE] (od Wierna Rzeka, 
hod. Michaela Weidner, 
zwyc. N. Ofira, Kurozwęk, 
Michałowa, Porównaw
czej), a Wojsław - liderowi 
trzylatków - ogierowi Sabat 
od Sarmacja (hod. SK Ja
nów Podlaski, zwyc. N. Sam
bora). Cieszą dobre wyniki 
przychówku Wiliama, z które
go na wyróżnienie zasłużyła so
bie Avilia z Reguła (od Aviacia 
[RU], hod. A. Nieora-Tchkuaseli, 
zwyc. N. Sasanki). Nie wypada tu 
pominąć sukcesów Gorca (Druid - 
Gordaia [RU]) - pierwszego w Na
grodach Figaro i Europy oraz Elka- 
ra z Reguła (Gamin de Carrére 
[FR] - Elvia [RU]), który pokonał 
konkurentów w Nagrodach Druida 
i Wielkiego Szlema. Oba ogiery wy
hodowała A. Nieora-Tchkuaseli.

Uzupełniając wyliczankę zdo
bywców cennych nagród dodam, że 
trenowany przez Dorotę Kaiubę 
trzyletni, michalowski Exclusive 
(Fast Ptrack [US] - Estepona) roz
strzygnął na swoją korzyść bieg na
zwany imieniem Baska, a rok star
sza Plastyka (Western - Pytia, hod. 
Agnieszki Wojtowicz), będąc 
pod opieką tr. Andrzeja Wojtowi
cza, zdobyła wstęgę Sabelliny i pu
char PZHKA.

Poza torem
Analiza rezultatów 22 gonitw 

o największym znaczeniu, każę wy
różnić dwóch trenerów z małych 
ośrodków zlokalizowanych poza 
Warszawą. Pierwszym jest Jan Gło
wacki - trener Wieneryy, Ghazalla-

ha oraz wyhodowanego przez Dio
nizego Szostka trzyletniego syna 
Harbina i Turbiny [RU] - Tullamo- 
re’a, który sięgnął po Nagrodę Ko- 
heilana I. Drugim jest Emil Zaha- 
riew - trenowane przez niego ogiery 
niemieckiej hodowli zdobyły dwie 
nagrody: czteroletni Von [DE] (Ti- 
djani-Verduronette [FR], hod. J-F. 
Marsot) - Kabareta, a rok młodszy 
Amor Amor [DE] (Nougatin [FR] - 
Aurorę [DE], hod. M. zu Fürsten
berg) - Biaiki.

Uwagę zwraca fakt, że 6 nagród 
wygrały konie Anny Nieory-Tchku- 

aseli, siedmiokrotnie triumfował 
poza grupami dżokej Aleksander 
Reznikow, sześciokrotnie zaś Mi
rosław Pilich. Tyle też razy (6) de
korowano w padoku konie hodow
li niemieckiej, a dziesięciokrotnie - 
krajowych hodowców prywat
nych. W minionym roku ustano
wiono aż dwa rekordy warszaw
skiego toru i, co ciekawe, oba 
na najkrótszych dystansach. Czte
roletni syn ogiera Pamir - Mark 
(od Malika IV hod. SK Korona) 
potrzebował 1’49.3” na pokonanie 
rywali i dystansu 1600m, a o rok 
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starszy Asian (Ecaho - Amina, 
hod. Zbigniewa Górskiego) pobił 
konkurencję na 1400 m w czasie 
1’35.7”. Na zakończenie kilka uwag 
natury bardziej ogólnej. W grupie 
koni mogących brać udział w Der- 
by, poza Wienervą nie było napraw

dę utalentowanych klaczy (do cze
go powoli zaczynamy się, niestety, 
przyzwyczajać) - przewaga ogie
rów nie podlegała kwestii. Konie 
czteroletnie wypadły w sezonie du
żo lepiej od koni starszych roczni
ków, ale można polemizować, czy 

faktycznie tak jest. Obiecująco za
powiada się młodzież, jednak jej 
rzeczywistą wartość poznamy 
w sezonie 2006, kiedy to przyjdzie 
jej rywalizować w gonitwach po
równawczych z doświadczonymi, 
starszymi przeciwnikami. •

The 2005 Arabian racing season in a nutshell
Statistics aren’t usually an interesting feature, but 

they allow us to draw some type of conclusions. So 
let’s take a look at Arabian racing in 2005. There were 
365 Arabian horses entered to race, out of which 74 
(20,3%) were of foreign origin. There were 227 3-year- 
olds (62,2% of all entered), 85 4-year-olds (23,3%) and

53 5-year-olds and up (14,5%). Eventually 298 horses 
(81,6% of horses entered) made it to the start 
machine (including two foreign ones, who raced in 
the international trials) - in this were 81,5% of 3 year- 
olds (185 horses), 84,7% of 4 year-olds (72 horses) and 
41 of the older horses (77,3%). The purse for all the 
Arabian races was an amount of 1,223,280 PLN. When 
it comes to purse winnings - Michałów places first 
among breeders (245,560 PLN), then Białka (105,315 
PLN), followed by Anna Nieora-Tchkuaseli (101.070 
PLN), Janów Podlaski Stud (87,470 PLN) and 
Michaela Weidner (56.820 PLN). The leader among 
trainers was Andrzej Wojtowicz (28 wins), followed 
closely by Małgorzata Łojek (27). Right behind them 
came Anna Nieora-Tchkuaseli (24), Dorota Kaiuba 
(20) and Tomasz Kluczyński (17). Aleksander 
Reznikow opens up the jockey list with 47 wins. The 
rest of the top five goes to: Mirosław Pilich (29), Piotr 
Piątkowski (24), Wiaczesław Szymczuk (16) and 
Wiktor Popow (also 16). Let’s take a look at the 
horses themselves. The sire whose progeny won the 

most prize-money was Ganges (184,440 PLN), 
followed by Pamir (84,690 PLN) and Santhos [DE] 
being third (68,560 PLN). Closing up the top five are 
Wojsław (6,780 PLN) and Wiliam (53,960 PLN). 
Ganges” progeny boasted wins in the Derby (Don 
Carlos), Europejczyk St. (Ghazallah), Piechur St. 
(Gonges Z Reguła) and Amurath St. (Złota Wieża). 
Pamir can be proud of Perkal (Comet and Arabian 
Produce St.) and Wiatka (Oaks St.). Santhos owes 
his high place in our ranking due to the phenomenal 
Wienerva (Ofir, Kurozwęki, Michałów and Critérium 
St.). Wojsiaw’s joy lies with Sabat (Sambor St.), while 
Wiliam was made proud by Avilia Z Reguła (Sasanka 
St.). We should also mention the wins of 6 year old 
Goree (by Druid), winner of Figaro St. and Europa 
Cup and also the 4 year old Elkar Z Reguła (by Gamin 
de Carrère [FR]), who triumphed in Druid and Wielki 
Szlem St. After analyzing the most important 22 
races, we need mention two trainers, both of whose 
training centers are located outside of Warsaw: Jan 
Głowacki (trainer of Wienerva, Ghazallah and a 3 year 
old son of Harbin - Tullamore, winner of Koheilan 
I St.) and Emil Zachariew (for two German-breds: 
Von [DE] by Tidjani, winner of Kabaret St. and Amor 
Amor [DE], triumphant in Białka St.). Six stake races 
were won by horses trained by Anna Nieora- 
Tchkuaseli, while Aleksander Reznikow rode home 7 
stake winners. German-bred horses were decorated 
six times for their stake wins, while Polish privately 
bred horses took these prizes home 10 times. 2005 
saw two new records set, interestingly on the shortest 
distances. Mark (a 4 year old by Pamir) needed 
1’49.3” for 1600m, while the 5 year old Asian (by 
Ecaho) did 1400m in 1’35.7”. The general conclusions? 
Besides Wienerva there weren’t any outstanding 
fillies in the Derby generation (something that we are 
unfortunately getting used to) and so the colts 
undeniably dominated. Looking at the statistics the 4 
year olds turned out better than their older 
colleagues, but one can argue with that. The 
generation of youngsters seems promising, but we 
will see their true value when they will start 
competing with the older horses this year.
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HISTORIA MRSi

Longin Błachut W USA

H
istoria Eda Twee- 
da, jego Brusally 
Ranch i ukochane
go Oria jest u nas 
w kraju maio zna
na, a warto ją pokrótce przypo

mnieć. Ed Tweed, wzięty architekt 
w latach 20. minionego wieku, zo
stał w latach 30. prezesem i głów
nym udziałowcem firmy produku
jącej i montującej systemy chłod
nicze i klimatyzacyjne - Dole Refri- 
giration Manufacturing 
Company z siedzibą w Chi
cago. Był energicznym 
członkiem wielu stowarzy
szeń branżowych, klubu 
Rotaiy i zagorzałym pasjo
natem sportu, w szczegól
ności pływania, które upra
wiał do późnych lat. 
Od dzieciństwa pasjono
wał się hodowlą zwierząt. 
Dobry rozwój firmy Dole 
umożliwił mu kupno farmy 
w okolicach Chicago, 
na której hodował bydło 
mięsne. Nieuleczalną cho
robą „arabitis” zaraził się 
podziwiając pełne uroku 
konie arabskie swoich są
siadów. Kilka koni kupił 
potem od Joe Levowitza, 
Merle’a Chaneya, Dana 
Gaineya i zapoczątkował hodowlę 
w oparciu o linie głównie z olbrzy
miego Kellogg’s Ranch. Przełomo
wy moment w życiu Eda Tweeda 
miał miejsce na początku lat 50.,

Dzieje legendarnego ogiera 
Orzeł są nierozłącznie 

związane z nietuzinkową 
postacią, jaką był, z zawodu 
architekt i przemysłowiec, 

a z zamiłowania sławny 
hodowca koni arabskich, 
nieżyjący już Edwin (Ed) 
Tweed. Często się mówi, 

że historia życia konia 
to historia życia jego pana...

Ed Tweed i Orzeł

gdy postanowił przeprowadzić się 
z Chicago do leżącego na pustyni, 
małego miasteczka Scottsdale 
w Arizonie. Rezygnując z wielolet
niej funkcji prezesa firmy, Ed Tweed 

kupił 60 akrów ziemi w północnej 
części Scottsdale i wybudował 
dom i stajnie w stylu hiszpańskim. 
Od imienia swojego syna Bruce’a 
i córki Sally nazwał swoją nową po
siadłość hodowlaną Brusally 
Ranch.

Klub za dolara
Nowo wykończoną farmę odwie

dził prezes powstałego w Kalifornii 
związku IAHA (International Ara- 

bian Horse Association) - 
Earl Hurlbutt (który na au
kcji w El Reno w Oklahomie 
zakupił, a później wypromo
wał sławnego polskiego Wi
tezia II). Przekonał on Eda 
Tweeda do założenia klubu 
hodowców koni arabskich. 
I tak w 1952 r. w Brusally 
Ranch odbyło się spotkanie 
założycielskie Arabian Horse 
Association of Arizona, 
na którym to gospodarza 
obrano pierwszym preze
sem, a składkę roczną w wy- 

5 sokości jednego dolara (!) 
przyjęło jednogłośnie 12 

= pierwszych członków.
5 Trzy lata później Klub po- 
“ stanowił zorganizować po

kaz koni arabskich. Do Ari
zony zjechały tłumy, chcące 

obejrzeć 70 wystawianych koni 
i autentyczne czarne namioty Be- 
duinów... Wieczorem Ed Tweed 
rozśpiewał zebranych przygrywa
jąc na organkach stare, kowbojskie 
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melodie. Wtedy pewnie nikt nie 
przypuszczał, że ten mały, lutowy 
pokaz w stanie Arizona wkrótce 
przekształci się w jedną z najwięk
szych, najważniejszych, najbar
dziej prestiżowych imprez poświę
conych koniom arabskim - Scotts- 
dale Arabian Horse Show.

Wielkie zakupy
Rok 1961 to rozkwit importu 

do USA polskich koni arabskich, 
które bardzo przypadły do gustu 
amerykańskiej publiczności i sę
dziom. Dla podniesienia jakości 
swojej hodowli, w 1963 r. Ed Tweed 
sprowadził z Polski największe 
w tamtym czasie stado liczące 14 
koni (Czester, Gwiazdor, Faraon, 
Miroluba, Chłosta, Rifata, Almeria, 
Basta, Warna, Nawojka, Daszeńka, 
Gontyna, Genua i Algorina). Ten 
import zagwarantował mu wiele 
zwycięstw w klasach pokazowych 
i użytkowych w USA i Kanadzie. 
Ogiery Czester 1960 (Comet - Ce
rekiew po Wielki Szlem) i Faraon 
1958 (Nabór - Forta po Kuhailan 
Abu Urkub) zdobyły prestiżowy 
tytuł „Legion of Merit”, przyzna
wany tylko nielicznym koniom, 
za wybitne osiągnięcia pokazowe.

Pierwsze gonitwy
Pierwsza, oficjalna gonitwa dla 

koni arabskich czystej krwi w USA 
odbyła się 11 listopada 1959 r. 
w Laurel Park (Maryland). Zorga
nizowana została przez entuzja
stów, zrzeszonych w Arabian Horse 
Racing Association of America 
w ramach sekcji Arabian Horse 
Owners Foundation. W tym dłu
gim, bo dwuipóimilowym (ok. 
4000 m) wyścigu wzięło udział dwa
naście koni ze wszystkich zakąt
ków USA. Wygrał dzielny, o pol
skich korzeniach, Ofir 1953 (Witeź II 
- Tiara po Raseyn), należący do ro
dziny Hewittów, trenowany przez 
Karola Mobberly’ego, a dosiadany 
przez Karola McKee. W latach 
1959-1966 w oficjalnych gonitwach 
udział wzięło zaledwie 35 koni 

arabskich. Przełomowym był rok 
1967, kiedy liczba koni w gonitwach 
istotnie wzrosła. W samym tylko 
1967 r. biegało już 35 koni. Stało się 
to dzięki namowom Hazel Lucas 
(pionierki w hodowli wyścigowych 
koni arabskich), skierowanym 
do władz stanu Newada (a później 
Kalifornii i Arizony), by te zezwoliły 
na obstawianie gonitw koni arab
skich na stanowych hipodromach 
w systemie gier wzajemnych. 
Wkrótce do stanów tych dołączyły 
Nowy Meksyk i Teksas, po namo
wach tamtejszych hodowców 
pod przewodnictwem pierwszego 
prezesa TABA (Texas Arabian Bree- 
ders Association) - Joela Cassela. 
Tą nowatorską w USA metodą 
sprawdzania dzielności koni arab
skich zainteresował się również Ed 
Tweed i nie szczędził nań wysiłków 
i nakładów finansowych. Jako je
den z pierwszych hodowców koni 
arabskich, wybudował w Brusally 
Ranch tor treningowy. Uznał też, że 
najbardziej odpowiednimi do wy
ścigów będą kalibrowe, rosie lecz 
proporcjonalnie zbudowane i pełne 
bukietu arabskiego konie hodowli 
polskiej, których przodkowie pod
dawani byli próbom dzielności 
na torach wyścigowych. Wysłał 
więc w 1967 r. do Polski swojego za
rządcę, aby ten wybrał najlepsze 
konie pod kątem wyścigowym. Za
kupił on cztery: ogiery Orzeł 1963 
(Pietuszok - Ofirka po Ofir) 
i Zbrucz 1963 (Comet - Znachorka 
po Rozmaryn) oraz klacze - Prowi
zja 1964 (Ego - Prowarda po Korej) 
i Salina 1969 (Comet - Salwa 
po Kuhailan Abu Urkub).

Uosobienie siły
Orzeł, hodowli janowskiej, był 

koniem rosłym (162 cm) i kalibro
wym, urodziwym, o doskonalej bu
dowie, w ramach, o pięknej głowie 
z dumnym wyrazem i żywym spoj
rzeniem, długiej, dobrze osadzonej 
szyi, głębokiej i szerokiej piersi, 
skośnej łopatce, dobrze związa
nym, mocnym grzbiecie, potężnym 

zadzie i prawidłowo postawionych 
wysokich kończynach. Uosobienie 
zdrowia, siły i harmonii. Wyróżniał 
się też wybitnie dynamicznym ru
chem. Szlachetna sylwetka tego 
ogiera wzbudzała zachwyt, choć 
dziś powiedzielibyśmy, że Orzeł był 
koniem bardziej w typie eleganc
kiego angloaraba.

Matka Orła - gniada Ofirka 1939 
z linii żeńskiej Gazelli or. ar., była 
córką urodziwej, janowskiej Fry
gi II 1924 (Bakszysz - Gazella II 
po Kohejlan or. ar.), która zaginęła 
podczas ewakuacji stadniny ja
nowskiej na wschód w 1939 r. Była 
ostatnią, urodzoną w Polsce córką 
bezcennego Ofira 1933 (Kuhailan 
Haifi or. ar - Dziwa po Abu Miech). 
Ofirka była niewielką klaczą, cha
rakteryzującą się suchością, wy
trzymałością, plennością i długo
wiecznością. W polskiej hodowli 
zostawiła 18 źrebiąt (10 ogierów i 8 
klaczek), z czego 4 zwycięzców go
nitw pozagrupowych. Najbardziej 
uzdolnionymi pod tym względem 
była dwójka jej ostatnich potom
ków - Orla 1962 i Orzeł 1963 (oboje 
po Pietuszok).

Korzenie
Orzeł pochodził z cennego rodu 

założonego przez Koheilana Adju- 
ze or. ar., zakupionego do Babolnej 
od plemienia syryjskich beduinow 
Sbaa Anazah przez majora Micha
ela Fadlaallah el Hedad, Syryjczyka 
mieszkającego na Węgrzech. Ojciec 
Orła - gniady Pietuszok 1954 (Pri- 
boj - Taktika po Taki Pan) przybył 
do Polski z Tierska (ZSRR) w 1958 
r., celem odtworzenia rodu Koheila
na Adjuze. Oprócz trójkoronowa- 
nej Orli, Pietuszok pozostawił 
w Polsce oaksistkę Beatrice 1962 
i derbistę Woska 1960. Cala trójka 
sprzedana została do Ameryki Pn. 
Po 10 latach spędzonych w Polsce, 
Pietuszok został zakupiony przez 
renomowaną stadninę Willomar 
Arabians (Kanada), należącą do dr. 
G. W. Allena, wielkiego znawcy koni 
arabskich.
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Orla - trójkoronowana, pełna siostra Orla 
Tripłecrowned fuli sister to Orzeł

Ojciec -
Pietuszok 
the sire

Ojciec Pietuszoka - rosiy, kaszta
nowaty Priboj 1944 (Piołun [PL] - 
Rissalma [GB] po Shareer), byi 
w owym czasie najbardziej zasłu
żonym i szeroko używanym repro
duktorem w rosyjskiej hodowli. 
Wyróżniał się suchością, byi wyso
ki, w dużych ramach, o atletycznej, 
prawidłowej budowie, łabędziej 
szyi i silnym zadzie. Priboj z powo
dzeniem biegał na torze, wygrywa
jąc szereg nagród klasycznych. 
Ustanowił także rekord szybkości 
toru na dystansie 2400 m.

Matka Pietuszoka była przez Ta
kiego Pana wnuczką wybitnego 
wyścigowca Kaszmira i córką kla
czy Krona 1933 (Kann - Star of the 
Hills po Raswan). Kann byi ogie
rem hodowli francuskiej, którego 
potomstwo było dzielne na torze, 
natomiast Raswan byi synem le
gendarnego, polskiego Skowron- 
ka, przywiezionym z Crabbet Park g 
(Wlk. Brytania) do USA przez W. | 
K. Kellogga. Raswan tak zainspiro- “ 
wal znanego historyka koni arab- S 
skich - Carla Schmidta (z pocho- £
dzenia wrocławianina), że ten 
zmienił swoje nazwisko na „Ra
swan”. To właśnie Carl Raswan to
warzyszył Bogdanowi Ziętarskie- 
mu, wysianemu przez ks. Romana 
Sanguszkę na wyprawę do Arabii 
po zakup koni dla Guminsk.

Wybitne zdolności wyścigowe 
potomstwa Pietuszoka mają swe 
uzasadnienie po obu stronach ro
dowodu ojca. Całe potomstwo kla
czy Taktika (6 ogierów i 9 klaczy 
po różnych ogierach) było uzdol
nione wyścigowo, a do niedawna 

aż 80% gonitw pozagrupowych 
i większość rekordów szybkości to
rów rosyjskich ustanowili potom
kowie ogiera Priboj.

Gonitwy Orla
Orzeł biegał w Polsce tylko jeden 

sezon [l/7(2-3-l)] biorąc udział 
w gonitwach na dystansach 
1600-2400 m. Byi sklasyfikowany 
jako drugi najlepszy koń swojego 
rocznika. Z powodzeniem konku
rował z takimi synami Cometa, jak: 
Admirał, Flis, czy Powój. Pokony

wał synów i córki Pietuszoka: Mih- 
raba, Woska, Beatrice czy Wilmę. 
Nie udało mu się jedynie pokonać 
rówieśnika, ogiera Krezus (Czort - 
Kreolka). Jako trzylatek w Nagro
dzie Porównawczej Orzeł zajął dru
gie miejsce, ulegając swojej star
szej o rok siostrze - Orli.

Orzeł został sprzedany w 1967 r. 
Nie użyto go w polskiej hodowli, 
mimo że mógł odegrać w niej po
żyteczną rolę i przedłużyć, a na
wet rozbudować ród Koheilana 
Adjuze or. ar.
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Za oceanem, pod bacznym 
okiem trenera Dennisa Scully 
i później Paula Pellerina, Orze! 
wziął udział w pięciu gonitwach 
pozagrupowych. Jego pierwsze 
dwa starty w USA miały miejsce 
we wrześniu 1967 r. w Evangeline 
Downs (Luizjana), gdzie, na dy
stansie 1,4 mili, pozostawił konku
rentów w pobitym polu.

W listopadzie 1967 r. w Turf Para
dise (Arizona) w gonitwie na 1,5 
mili Orzeł przegrał o łeb z ogierem 
El Gohari, gdyż dosiadający Orła 
Paul Culberson, nieświadom nie
chęci ogiera do bata, uderzył konia 
na finiszu. Jednak trzy miesiące 
potem, na tym samym torze i dy
stansie, niosąc wagę 70 kg, Orzeł 
dokonał rewanżu na El Gohari.

Niepokonany
Do historii wyścigów USA „pol

ski Orzeł” przeszedł 30 marca 1968 r. 
zwycięstwem w gonitwie na dy
stansie 1,5 mili na torze Arizona 
Downs w Phoenix. Handicaperzy 
zwiększyli ogierowi obciążenie 
do 71 kg. Największymi przeciwni
kami Orła w tej gonitwie były ogie
ry Nusabre - hodowli wspomnianej 
wcześniej Hazel Lucas i Kontiki 
1962 (Camelot - Almiki po Abu 
Farwa), wyhodowany przez rodzi
nę Rosenvoldow, należący do ro
dziny Hampton - Wilcox, a treno
wany przez Darrella Thomasa. 
Matka ogiera Kontiki była klaczą 
specjalnie wybraną dla rodziny Ro- 
senvold przez wielkiego znawcę 
koni - H. H. Reesa z Kellogg’s 

Ranch. Kontiki w 1967 r. ustanowił 
rekord szybkości toru na 1,5 mili 
(2’24,3“), a od trzech lat królował 
niepodzielnie w najbardziej presti
żowych i najwyżej dotowanych go
nitwach w USA. Mimo obciążenia 
wagowego Orzeł w pięknym stylu 
pokonał obu rywali. Następnej go
nitwy - szansy rewanżu dla Konti
ki, w której Orzeł biegłby pod wagą 
75 kg, już nie zorganizowano. Ed 
Tweed, po konsultacjach z trene
rem i weterynarzami, odmówił wy
stawienia ulubionego konia na tak 
morderczą próbę oraz wycofał go 
z dalszej kariery wyścigowej.

W tym samym roku Orzeł zdobył 
tytuł czempiona wyścigowego 
USA (US National Champion 
RaceHorse). •

Orzeł (The Polish Eagle) in USA
Mr. Edwin J. Tweed, a successful architect and busi

nessman, was also a passionate animal breeder. He 
began by raising cattle, but admiring his neighbor's 
Arabian horses, caught the incurable „arabitis” dise
ase. His dreams came true when at the beginning of 
the fifties he acquired a 60 ha farm in the north of 
Scottsdale and named it „Brusally Ranch”.

In 1952 he founded the Arabian Horse Association 
of Arizona, and in 1955, as its president he organized 
a show, which later became one of the most prestigio
us Arabian horse events - The Scottsdale All Arabian 
Horse Show!

In 1963 Polish Arabian horses became very fashiona
ble in the States. Ed Tweed imported a large herd of 
them directly from Poland. There were 14 horses - 3 
stallions (Czester, Gwiazdor, Faraon) and 11 mares 
(Miroluba, Chlosta, Rifata, Almeria, Basta, Wama, Na- 
wojka, Daszenka, Gontyna, Genua and Algorina). 
They became show winners in the US and Canada. 
With the emerging pari mutual program Ed Tweed pa
rallel to his halter show interest engaged in Arabian 
horse racing.

Mr. Tweed was one of the first American breeders 
backing that new form of performance trial. He esta
blished a training course at Brusally Ranch and in 
1967 sent his manager to Poland to purchase the best 
racehorses he could find. The manager selected two 
colts: Orzel 1963 (Pietuszok - Ofirka by Ofir) and 
Zbrucz 1963 (Comet - Znachorka by Rozmaryn), as 

well as the filly Prowizja 1964 (Ego - Prowarda by Ko- 
rej) and the mare Salina 1960 (Comet - Salwa by Ku- 
hailan Abu Urkub).

The colt Orzel, bred at Janow, was a large size (16.1 
h. h.), strong, correct and typey horse, inheriting the 
racing abilities of his sire and dam ancestors. His 
grandsire, Priboj 1944, a son of the great Polish racer 
Piolun 1934, descended from the sireline of Koheilan 
Adjuze DB set a record of 1,5 mile at the Pyatigorsk 
Track. His dam, Ofirka 1939, distinguished herself with 
excellent health, fertility and stamina. Among her pro
geny were 4 stakes winners, including the full siblings: 
the Triple Crown Orla 1962 and our „hero” Orzel 1963.

Orzel (in Polish „Eagle”) raced in Poland for one se
ason at distances of 1-1,5 miles, winning 2 out of 7 
starts, and was placed second best in his age group. 
Sold in 1967 without being used in Polish breeding, 
Orzel took part in five stakes in the US. In his first two 
starts he won easily on a distance of 1,5 mile. In No
vember 1967 at Turf Paradise (Arizona) he failed to 
win one race by a head length, because his jockey not 
knowingly used a whip. Three months later, however, 
Orzel won easily at the same distance, under the same 
weight and against the same rival.

„The Polish Eagle” went down in the history of 
American racing on March 30th 1968, when he won the 
1,5 mile race against two famous runners Nusabre and 
Kontiki. That same year Orzel gained the title of US 
National Champion Race Horse.
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SZTUKA

Juliusz Kossak
Maciej Jackowski

P
od takim tytułem ukazał 
się album z serii „Kolek
cja Muzeum Narodowe
go w Krakowie”, wydaw
nictwa BOSZ (www. 
bosz.com.pl). Promocja odbyła się 

w galerii sztuki polskiej w Sukienni
cach. Opracowany przez Wacławę Mi
lewską album prezentuje zbiory kra
kowskiego muzeum, przede wszyst
kim rzadko eksponowane akwarele, 
rysunki i grafiki. Publikacja jest więc 
wyjątkowa. W programie znalazło się 
słowo wstępne autorki, recytacje ka
sydy „Farys” Adama Mickiewicza 
w interpretacji aktora Teatru im. Jul
iusza Słowackiego - Andrzeja Młynar
czyka, zarys historii hodowli koni 
arabskich w Polsce, przedstawiony 
przez Izabellę Pawelec-Zawadzką, 
prezesa Polskiego Związku Hodow
ców Koni Arabskich oraz koncert mu
zyki poważnej w wykonaniu Barbary 
Ostafin (sopran) i Małgorzaty Skopek 
(fortepian).

Mnie przypadio w udziale przed
stawienie refleksji hipologa o koniach 
w twórczości Juliusza Kossaka... Jak 
tu, nie szargając narodowej świętości 
powiedzieć, że pierwsze portrety au
tora są niczym kulfony pierwszoklasi
sty - późniejszego laureata literackiej

Nagrody Nobla? Jak zauważyć, że 
wiele koni galopuje sprzecznie z ana
tomią, u wielu szyja jest podkrojona, 
ogon wyrasta ze środka kości krzyżo
wej, a w skoku każda noga pokonuje 
przeszkodę osobno? Lecz przy tym 
jak, nie popadając w sztampę ani tru
izm powiedzieć, że Juliusz Kossak 
umiał jak nikt oddać cechy charakte
rystyczne dla rasy, typu, indywidual
ności konia? Że arab u niego, jak pus
tynny - to „egipski”, jak z hodowli ste
powej - to „polski”, że szlachcic do
siadał konia szlachetnego, Żyd - 

szkapy, a chłop mierzyna? Sam autor 
chyba nie był wytrawnym jeźdźcem, 
ale na pewno był bacznym obserwa
torem. Najlepiej można to dostrzec 
w scenach zbiorowych.

Ot, chociażby „Stadnina na Podo
lu”, reprodukowana na okładce albu
mu. Na bezkresnym stepie, w cieniu 
stogu pasie się stado koni. Arabskich? 
Wysokiej półkrwi? Tak jak w zachowa
niu ludzi możemy dostrzec charakte
rystyczne elementy, tak i u koni 
z obrazu oglądamy wszystko, co dziś 
zarejestrować można na zdjęciu: zain
teresowanie grupką ludzi, sysaka do
jącego matkę, klacz odpędzającą inną, 
interesującą się jej źrebakiem, typowy 
sposób ucieczki nękanego malca czy 
iskające się nawzajem przyjaciółki. Są
dząc po odmianach, stado w znacznej 
mierze pochodzi po dobrze stemplują
cych ogierach. Charakterystyczna dla 
Juliusza Kossaka jest niewielka liczba 
koni gniadych. Czy on takich nie lubił, 
czy nasi przodkowie - i stąd mniej ich 
było w dawnych stadach? A może to 
wpływ siwych, pustynnych importów 
i orientali?

W następnych numerach kwartalni
ka zaprezentujemy zootechniczno-ho- 
dowlane omówienie kolejnych obra
zów J. Kossaka. •

„Juliusz Kossak” - album published by BOSZ (www. 
bosz.com.pl), presents preview of the art production by 
outstanding painter, associated mainly with portraits of 
horses and riders. The album was elaborated by Waciawa 
Milewska and its promotion took place in Cracow. 
Displayed works came from the collection of Cracow 
National Museum and include mostly water colors, 
drawings and graphic. For the cover of the album the 
picture „Stud at Podolia” was used. It makes a proof of 
a deep knowledge in horse subject possessed by the 
author. A herd of horses grazing in the shadow of 

a hay-stack, somewhere in the boundless steppe... Hard to 
say whether they are purebred or part-bred Arabians, but 
one can notice the most characteristic horse behaviors, 
a suckling foal, mare driving away a strange one, foal 
running away in panic or mares nibbling each other. From 
the markings we can evaluate that the herd descended by 
strongly „stamping” sires. Typical for Juliusz Kossak was 
limited number of bays on his pictures. Either he disliked 
that color himself, or perhaps old Polish breeders avoided. 
Or, most probably - the influence of grey desert-bred 

imports was dominant?
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roga z Dworca 
Głównego w Pozna
niu do oddalonego 
o 40 km Niewierza 
zajmuje nam około 
pól godziny. Jadąc rozmawiamy 

o przysłowiowej pogodzie, o polityce, 
powozach ze słynnej, rodzinnej fa
bryki Bogajewiczów w Pniewach. 
Kiedy jednak na drodze do stadniny 
przyłącza się do nas stado saren bię- 
gnących wzdłuż samochodu, rozmo
wa nieuchronnie schodzi na tematy 
zwierzęce.

- Są ludzie, którzy z założenia ko
chają wszystkie zwierzęta, ja ko
cham tylko konie - stwierdza Michał 
Bogajewicz, a że znany jest z poczu
cia humoru, dodaje: - inne zwierzęta 
kocham... na talerzu. Kiedy byłem 
młodym chłopcem wciąż śniły 
mi się konie. Znajomi próbo
wali interpretować moje sny 
według różnych senników, 
ale cóż innego mogło mi się 
śnić, skoro na jawie wciąż 
marzyłem o koniach?

Dojeżdżamy na miej
sce - niewielkie gospo
darstwo, malownicze, 
ceglane, zabudowania. 
Na spotkanie wychodzi 
nam Marek Mucha, któ
ry wraz z rodziną miesz
ka w stadninie i opieku
je się nią od jej powsta
nia. Oglądamy konie. 
W stajni dla klaczy stoi 
9 matek, na czele 
z dwiema najcenniej-

Jakie to uczucie być 
pierwszym polskim 

prywatnym hodowcą 
wiceczempiona świata, 

jaka jest recepta na sukces 
i o czym jeszcze można 

marzyć po jego osiągnięciu
- opowiedzieli nam Michał 
Bogajewicz i Marek Mucha
- właściciel i zarządzający 
stadniny koni arabskich

w Niewierzu 

szymi, pozostawionymi w stadninie 
założycielkami stada - Grenadą (Set 
- Gilza po Espartero) i Maturą (Ar- 
bil - Mitręga po El Paso), obie ho
dowli michalowskiej. To właśnie 
Grenada założyła w Niewierzu rodzi
nę, z której wywodzi się Girlan-Bey 
(Pesal - Gracja-Bis), młodzieżowy 
czempion Polski, międzynarodo
wych pokazów Elran Cup (Belgia), 
w Vilhelmsborgu (Dania) i Pozna
niu, a wreszcie - Top 5 Pucharu Na
rodów (Niemcy) i wiceczempion - 
Europy i świata. Niewątpliwie naj
bardziej utytułowany koń w powo
jennej historii polskiej hodowli, po
chodzący z prywatnej stadniny.

Matura z kolei założyła cenną, nie- 
wierską rodzinę „M”, oprócz dwóch 
wcielonych do stada córek (Mąjki 
po Eurol i Muszki po Ganges), dala 
dobrego Mango (po Angor) - zwy
cięzcę klasy czempionatu Polski 
ogierów młodszych - i to w klasyfi

kacji ogólnej, w prywatnej 
zaś - młodzieżowego 

czempiona Polski 
i Best in Show. W ze

szłym roku Mango zo
stał użyty w macierzy
stej stadninie - jest oj
cem dwóch niezłych 

ogierków, w tym roku 
urodzi się jeszcze jeden 

jego potomek.
Grupie tegorocznych odsadków 

przewodzi syn Majki - Miły Pan 
(po Piaff), którego imię jak najbar
dziej pasuje do wyglądu - ciekawe, 
czy ogierek spodoba się sędziom
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Grenada -jedna z założycielek stada w Niewierzu 
one of the foundation mares at Niewierz

w Biaice tak jak nam... Obiecującą, 
młodą reprezentantką tej rodziny 
jest też córka Muszki - roczna Mika 
po, michaiowskiej hodowli, a pry
watnej własności Argusie (Eukalip
tus - Armenia po Tallin). O urodzie 
wymienionych odsadków niech 
świadczy fakt, że w sezonie 2005 ho
dowcy z Niewierza powtórzyli 
wszystkie z tych trzech kojarzeń.

Po obejrzeniu koni zasiadamy 
przy herbacie i oglądamy zdjęcia... 
Urszula Łęczycka: Co czuje pierw
szy polski prywatny hodowca wice- 
czempiona świata?
Michał Bogajewicz: Do tej pory nie 
bardzo wiem - nie mieliśmy aż tak 
bezczelnych oczekiwań... Na pewno 
nie jest to realizacja planów, raczej 
ziszczenie marzeń.
Marek Mucha: Każdy hodowca ma
rzy, aby wyhodować czempiona, 
w przeciwnym wypadku hodowla nie 
miałaby sensu. Wiadomo, że nie 
wszystko da się zaplanować, ale co
kolwiek się robi należy to robić do
brze - tę zasadę stosuję w mojej pra
cy. Efekty pojawią się prędzej czy 
później, ale w hodowli zwierząt (na
wet przy zastosowaniu najnowszych 
technik w rozrodzie) nie wszystko 
można kontrolować. Dla nas wielkim 
marzeniem było wyhodowanie czem

piona Polski. Głównym sprawcą tego 
sukcesu był sam Girlan-Bey, my mu 
tylko w tym pomogliśmy, czujemy 
więc satysfakcję.
MB: Dumni jesteśmy z osiągnięcia 
celu, by hodować konie piękne 
i dzielne. Kilkanastu naszych wycho
wanków zostało czempionami i wi- 
ceczempionami rozmaitych poka
zów. Długo przed sukcesami „Beya” 
pewien dziennikarz zapytał mnie, 
czy jestem zadowolony. Odpowie
działem, że oczywiście, bo każdy ko
lejny rocznik naszych źrebiąt jest 
lepszy od poprzedniego. To jest 

| przecież cel hodowli! Zakładać wy- 
t hodowanie czempiona to szaleństwo 

I - łatwo popaść we frustrację z każ- 
J dym kolejnym źrebięciem, bo wiado

mo, że postęp w hodowli nie nastę
puje szybko.
UŁ: A czy nie przyjemniej byłoby 
nadal mieć Girlan-Beya u siebie?
MB: Może i tak... ale nie jestem pe
wien czy sprostalibyśmy trudom wy
promowania TAKIEGO konia.
MM: Trzeba zdawać sobie sprawę, 
źe aby osiągnąć sukces na pokazach 
zagranicznych, nie wystarczy mieć 
dobrego konia. Do tego potrzeb
na jest również skuteczna promocja 
i reklama, znany na międzynarodo
wej arenie, dobry trener. Przykładem 

niech będzie pierwszy występ Gir- 
lan-Beya w Pucharze Narodów. Był 
wtedy 9. w Top Ten, mimo że różnice 
punktowe między nim, a koniem 
z miejsca 3. były bardzo niewielkie. 
Był to jednak pierwszy tak poważny 
występ - dla niego i dla mnie. Zabra
kło doświadczenia i szczęścia.
MB: Dlatego cieszę się, że trafił do ro
dziny Krisstoffersenów (Szwecja - 
przyp. red.). Wiedzieliśmy, że sprze- 
dajemy konia o olbrzymich możliwo
ściach, w co oni też uwierzyli i wzięli 
na siebie ogromny trud promocji. Nie 
czuję się poszkodowany, że nie je
stem już właścicielem „Beya”. To na
dal nasz koń, należy też do tych, któ
rzy wyhodowali jego przodków, 
do osób, które udzielały mi rad 
przed i po urodzeniu „Beya”, w końcu 
- do rodziny Krisstoffersenów i tre- 
nerki - Johanny Ullstróm, która ma 
z nim bardzo dobry kontakt.
UŁ: Skąd wzięło się pańskie zainte
resowanie końmi arabskimi?
MB: Ani mój ojciec, ani dziadek nie 
hodowali koni. Chowali jedynie ro
bocze. Jednak przed wojną, prawdo
podobnie w formie rozliczenia ze 
stadniną w Dobrojewie, trafił do me
go ojca koń orientalny - tzw. w czy
stości krwi.
Kiedy zaczynałem hodowlę, naj
prawdziwszym koniem orientalnym 
był dla mnie arab. Zresztą, ja zawsze 
chciałem mieć araby i wszyscy o tym 
wiedzieli! Jednak pierwsze do Nie
wierza trafiły... koniki polskie. Posta
nowiliśmy kupić dwie pary klaczy za
przęgowych - koniki i wielkopolskie. 
Podczas aukcji w Racocie jedną, 
upatrzoną przez nas klacz wielko
polską wylicytowano wyżej, wrócili
śmy więc z trzema klaczami - żad
na nie była arabska.
W tym samym roku spotkałem Je
rzego Biaioboka, któremu opowie
działem o swoich „arabskich ma
rzeniach, a ten zachęcił mnie 
do kupna klaczy. „To już można?” - 
spytałem. Wkrótce, na jesiennym 
przetargu kupiłem Grenadę. Była 
najdroższa z oferowanej stawki, ale 
nigdy nie oszczędzałem przy kupnie
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Girlan-Bey z matką (u góry) i podczas zwycięskiego 
czempionatu w Biatce

Girlan-Bey with his dam (above) and during 2003 Polish Junior 
Stallion Nationals at Biatka

materiału zarodowego. W zakupie 
pomagał mi weterynarz - dr Tade
usz Andrzejewski. Mimo że Grenada 
nie należała do najpiękniejszych 
z oferowanych koni, to doktor 
stwierdził, że będzie z niej dobra 
matka. Trafił w sedno.
W księdze Proroka - Koranie zapisa
no, że „należy” mieć 5 klaczy arab
skich, nastąpiły więc kolejne zakupy. 
Do stada dołączyły michałowskie 
Matura i Dekada (Eternit - Dysputa 
po Comet) oraz janowska Batanga 
(Europejczyk - Bazylea po Probat). 
Piąta klacz urodziła się już u nas - by
ła to córka Grenady - Grappa (po Fa
wor), ale nie spełniła ona oczekiwań, 
więc cała nasza hodowla pochodzi 
od 4 wymienionych wyżej klaczy.
UŁ: Jakimi zasadami kierują się Pa
nowie przy doborze ogierów do sta
nówek?
MM: W planowaniu stanówek stosu
jemy dobór indywidualny, ale nie wy
bieramy ogierów wyłącznie według 
liczby tytułów, jakie zdobyły na po
kazach. Nigdy nie ma gwarancji, że 
pokryta czempionem klacz urodzi 
równie wspaniale źrebię. Czasem 
trzeba na to czekać latami. Naszym 
celem jest wyhodowanie konia pięk
nego i dzielnego, ale niekoniecznie 
w pierwszym pokoleniu.
Wracając do ogierów - w czasach, 
gdy sztuczna inseminacja nie była 
tak rozpowszechniona, dobór repro
duktora nie był łatwy i czasem dzier
żawiliśmy ogiery (tak było np. z Eu- 
rolem i Angorem) albo wysyłaliśmy 
żrebne jeszcze klacze do stanówki 
w stadninach. Niestety, ostatnia me
toda miała ten minus, że źrebięta ro
dziły się poza naszą stadniną, a asy
sta przy wyżrebieniu to przecież 
spełnienie marzeń hodowcy! Teraz 
każdy malec tuż po urodzeniu 
i na pierwszym spacerze jest przez 
nas fotografowany. Potem, kiedy koń 
jest dorosły, daje to możliwość po
równania jak się rozwinął.
UŁ: A więc jakich rad udzieliliby 
Panowie kolegom-hodowcom?
MB: W hodowli najważniejsze są 
cztery czynniki: czas, środki finanso
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we (do inwestycji w materia! zarodo
wy i stanówki) oraz cierpliwość i wie
dza. Uzupełnić je musi pewna do
za szczęścia. Jeśli któryś z warunków 
nie jest spełniony, nie można oczeki
wać sukcesu.
MM: Dodałbym, że każdy hodowca 
powinien mieć własną wizję wyma
rzonego konia, którego chciałby wy
hodować - i do jej realizacji dążyć. 
MB: To prawda, ale też cel musi być 
możliwy do osiągnięcia. Przede 
wszystkim trzeba dążyć, aby każdy 
kolejny rocznik koni, jakie się hodu
je, był lepszy od poprzedniego, a co 
najmniej od swych matek, bardziej 
zbliżony do wymarzonego „ideału”. 
To jest cel całkiem realny, jeśli speł
nimy wspomniane wcześniej warun
ki. Założenie, że „wyhoduję czempio- 
na za wszelką cenę”, jest bezczelno
ścią - każdy chce wyhodować czem- 
piona, ale w danym roczniku zosta
nie nim tylko JEDEN koń.
Prowadzę własny ranking osiągnięć 
prywatnych hodowców. Wprowadze
nie konia do pierwszej piątki czem- 
pionatu klasyfikacji ogólnej w Biaice 
to bardzo duże osiągnięcie dla ho
dowcy prywatnego. Takie konie po
jawiają się dopiero od niedawna. Wy
granie klasy w tym rankingu to na
prawdę pojedyncze przypadki.
UŁ: Co Pan w takim razie sądzi 
o wyjazdach polskich koni prywat
nej hodowli na pokazy zagraniczne? 
MB: Przede wszystkim uważam, że 
w Polsce powinny odbywać się poka
zy klasy C, nie jestem też pewien czy 
należy znosić klasyfikację dla koni 
hodowli prywatnej w najważniej
szych polskich pokazach. Oczywi
ście, zwycięstwo w takim rankingu 
nie jest porównywalne z wygraniem 
żadnego innego pokazu, ale trzeba 
pamiętać, że Polska jest jedynym 
krajem, który ma wysoko postawio
ną hodowlę państwową, a obok niej - 
dopiero rozwijającą się prywatną. 
Blisko 100% najlepszych koni w Pol
sce nadal pochodzi ze stadnin pań
stwowych, mimo że przeważająca 
liczba matek jest w rękach prywat
nych. Myślę więc, że należy w dal

szym ciągu dopingować początkują
cych hodowców odrębnymi nagro
dami, a najlepiej - organizacją poka
zów niższej rangi niż czempionaty 
Polski. Kiedy zakładałem hodowlę, 
Niewierz był 10. prywatną stadniną 
koni arabskich w Polsce. W tej chwi
li połowa z tej dziesiątki już nie ist
nieje. To też pokazuje, jak ważne 
jest, aby najcenniejszy materiał zaro
dowy był zabezpieczony w państwo
wych stadninach, które nie zostaną 
zlikwidowane. Uważam jednak, że ta 
wysoko postawiona poprzeczka wyj
dzie polskiej hodowli na dobre, bo 
wymusza na hodowcach prywatnych 
większą staranność w pracy. Kilku 
takich ma już pierwsze osiągnięcia 
zagraniczne - chociażby Józef Pie
trzak, którego konie plasują się 
w pierwszych piątkach klasyfikacji 
ogólnej w Biaice, a w zeszłym roku 
ogier Migrant (hodowli Sławomira 
Lange - przyp. red.) - został czem- 
pionem ogierów międzynarodowego 
pokazu w Babolnej. Podobne osią
gnięcia ma klacz Epima Leszka Jar- 
muża.
UŁ: A które konie własnej hodowli 
uważa Pan za najcenniejsze?
MB: Na pewno matkę Girlan-Beya - 
Grację-Bis dlatego, że sprawdziła się 
jako matka rodząc dwie doskonałe 
córki (Groteska i Galia-Bis) no 
i „Beya”. Następnie Matura - cale jej 
potomstwo dobrze wypadało na po
kazach - jak zwycięzca rankingu 
ogólnego, czempion ogierów hodow
li prywatnej i Best in Show tej klasy
fikacji w Biaice - Mango, Majka - 
czempionka letniego pokazu Pol
skiego Towarzystwa Hodowców Ko
ni Arabskich czy Masumi - wice- 
czempionka tegoż. Myślę, że Matura 
nie powiedziała jeszcze ostatniego 
słowa w hodowli. Być może zastąpi 
ją jej świetnie rokująca córka, Majka. 
Z rodziny Grenady w hodowli wyróż
niła się dopiero jej córka - wspo
mniana już Gracja-Bis. Czekamy te
raz, czy córki Gracji: Groteska i Ga- 
lia-Bis sprawdzą się jako matki.
UŁ: A co z pozostałymi założycielka
mi stadniny - Dekadą i Batangą?

MM: Batanga i Dekada zostały sprze
dane, ale ich potomstwo zapoczątko
wało sukcesy pokazowe naszej stad
niny. Córka Dekady - Destylacja 
(po Murat-Nur) jako roczniaczka zo
stała najlepszym koniem I pokazu 
PTHKA. W stadninie Dekada zosta
wiła nam Donnę-Biankę (po Eurol), 
ale sama była klaczą, której ciężko 
było dobrać ogiera. Reprezentowała 
stary typ araba. Batanga dała nam 
Burbona (po Endel), młodzieżowego 
czempiona II pokazu PTHKA. 
W stadninie zostawiła Bellę-Biankę 
(po Eurol). Takiej klaczy życzyłbym 
każdemu - ma wspaniały charakter 
i jest urodziwa - zdobyła m.in. wice- 
czempionat klaczy letniego pokazu 
PTHKA, była piąta w klasie na mię
dzynarodowym pokazie w Poznaniu... 
MB: Dekadę sprzedaliśmy w wieku 
16 lat Natalii Napierale, która oto
czyła ją troskliwą opieką. U nowej 
właścicielki Dekada dała urodziwą 
klaczkę (po Angor) - Damulkę, 
a w tym sezonie, w wieku 24 lat źreb- 
na jest naszym ogierem Mango. Inną 
córką Dekady, kontynuującą hodow
lę poza Niewierzem jest Decyma 
(po Eurol), która w prężnie rozwija
jącej się stadninie Dar Duni stanowi 
trzon działu wyścigowego. Od jej 
zdrobnionego imienia pochodzi 
zresztą nazwa tej stadniny. Wnukiem 
Dekady jest też najlepiej biegający 
koń naszej hodowli - Dedur (Druid - 
Destylacja), który po dwóch sezo
nach spędzonych na Służewcu, na 18 
startów 12 razy znalazł się na płat
nych miejscach.
UŁ: Jaka jest przyszłość hodowli 
w Niewierzu?
MB: My z panem Markiem jesteśmy 
jeszcze na tyle młodzi, że się o to nie 
martwimy... Patrzymy w przyszłość 
z optymizmem.
UŁ: W jakim kierunku planuje Pan 
prowadzić hodowlę w czasach coraz 
ostrzejszej konkurencji na poka
zach, importu drogiego nasienia 
modnych ogierów i niepewnej przy
szłości toru na Służewcu?
MB: To, że konkurencja na pokazach 
jest coraz ostrzejsza wcale mnie nie 
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martwi. Chcemy teraz przekonać lu
dzi, że koń arabski nie jest tylko 
ozdobnym bibelotem. Myślimy o pro
pagowaniu użytkowości tej rasy. 
MM: W Polsce istnieje przekonanie, 
że koń arabski nie jest koniem spor
towym. Jednak na świecie polskie 
konie, zwłaszcza z linii dobrze biega
jących, uważane są za jedne z najlep
szych w sporcie tej rasy. Widzę odpo
wiednie dla nich miejsce również 
w Polsce - pomiędzy konkursami 
najwyższej rangi, w których zwycię
żają konie półkrwi, a tymi najprost
szymi.
MB: Na pewno powinno się w Polsce 
organizować zawody takie jak 

w Stadl Paura w Austrii (pisaliśmy 
o nich w nr. 1/06 „ARABÓW” - przyp. 
red.). W tym roku zamierzamy wy
brać się tam, aby co nieco podpa
trzyć. Będę też namawiał polskich 
jeźdźców i powożących, aby spróbo
wali pracy z arabami. Przecież 95% 
koni arabskich urodzonych w na
szym kraju, nie będzie się nadawało 
do skutecznej rywalizacji na poka
zach i coś trzeba z nimi robić!
UŁ: Proszę na zakończenie zdradzić, 
jakie jest w tej chwili Pana największe 
marzenie związane z hodowlą koni? 
MB: Usłyszeć Mazurka Dąbrowskie
go zagranego na czempionacie Pol
ski dla... naszej klaczy. Ale, chociaż 

tytuł taki byłby fantastycznym osią
gnięciem, to klacz moich marzeń 
wcale nie musi być czempionką!
MM: Celem hodowcy powinno być 
wyhodowanie konia swych marzeń - 
niezależnie od tego, jak będzie on 
oceniony na pokazach. Uważam, że 
naszym ogromnym sukcesem byłoby 
wyhodowanie czempionki kraju.
MB: Muszę dodać, że, gdyby urodził 
się nam drugi Girlan-Bey, czempion 
Polski ogierów, postąpiłbym tak sa
mo i nie podjął się promocji konia 
za granicą na własną rękę, nie mając 
ku temu możliwości i doświadczenia. 
Ale klacz - czempionką Polski - 
na pewno zostałaby w domu! •

I love horses above all... - Michal Bogajewicz Arabians
Niewierz Stud, owned by Mr. Michał Bogajewicz, lies 

about 40 km from Poznań. Mr. Marek Mucha, its 
breeding manager, lives there with his family. I visited 
them to interview the breeder of Girlan Bey - the Junior 
Champion of Poland, Top Five Nations' Cup, Europe and 
World Reserve Champion Stallion, the most titled horse 
descending from Polish private breeding.

The stud currently consists of 9 broodmares, including 
the foundation dams, Grenada (Set - Gilza) and Matura 
(Arbil- Mitręga), both bred at Michałów. Mr. Bogajewicz 
always dreamed of raising Arabian horses and bought 
Grenada as early, as it was possible for a private breeder 
in Poland. She was followed by Matura and Dekada 
(Eternit - Dysputa) from Michałów and Batanga 
(Europejczyk - Bazylea) from Janów. From those 4 
mares came all their breeding.

Mr. Bogajewicz, with the help of Mr. Mucha, applied 
individually designed mating program. In their opinion, 
four factors are necessary to achieve breeding successes: 
time, money, patience and knowledge, supplemented by 
a certain dose of luck. Of course, they always dreamed 
about breeding a champion, but they never expected it, 
although they tried to obtain each age-group of foals 
better tham the previous one. Only that could guarantee 
the breeding progress! Mr. Bogajewicz doesn't regret 
selling of Girlan Bey, because in the hands of new owners 
- the Swedish family Kristofferssen - he obtained 
a better training and promotion. If he succeeded to 
breed another colt like that - he would do the same, 
although if it was a filly - she would surely stay at home.

Recently several Polish private-bred horses were 
placed at prestigious shows abroad. Nevertheless, 

almost 100% of outstanding show horses in Poland 
descend from state studs. That's why more shows of 
lower rank should be organized in Poland, in order to 
encourage petty, private breeders and give them more 
chance. Apart from that, the greater emphasis should 
be laid on performance value of Polish Arabian horses. 
More competitions should be organized for them, such 
as in Stadl Paura (Austria), in many equestrian sports. 
The reason is, that something must be done with 95% 
of Arabian horses born in Poland, who have a limited 
chance for a show career. The main goal of breeding run 
by Mr. Bogajewicz and Mr. Mucha is to produce horses 
both beautiful and efficient.

Apart from Girlan Bey, the horses bred by Mr. 
Bogajewicz achieved many show successes. His dam, 
Gracja-Bis, proved to be the most valuable mare in his 
breeding, gaining the title of Warsaw Summer Show 
Champion Mare 1997. The whole get of Matura were 
also show winners, especially the colt Mango (by 
Angor), the Junior Champion Stallion and Best In 
Show in private-bred horses ranking at Bialka Spring 
Show, as well as the filllies Majka and Masumi - the 
Champion and Reserve Champion, respectively, of the 
Warsaw Summer Show. The foundation mare Batanga 
was sold and replaced by her daughter Bella-Bianka, 
the Reserve Champion Mare of the Warsaw Summer 
Show, whereas Dekada and her get successfully serve 
their new owners.

Mr. Bogajewicz and Mr. Mucha have an optimistic 
outlook on the future. Their greatest dream is to hear the 
Polish national anthem played at the Polish National 
Show for the mare of their breeding.
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jadem Arabians presents
‘Breeding season 2006’ ’

FROZEN & FRESH SEMEN AVAILABLE FROM SEVERAL 
‘POPULAR STALLIONS’ l

For breeding informaion:
Jadem Arabians “Pure Polish Stud Farm ” - Christine Jamar-Demeersseman 

Berkensingel 24 - B-2490 Balen - Belgium
Tel +32 14 812 462 - Fax +32 14 812 422

www.christine-jamar.be - Email: info@christine-jamar.be


