


Rascal(BS Black Fable-RaventfoodNcfma)2Q06 bl.

BS Black Hafyma
(Al Hakim- LoVe On Fade)200(> bl.

Silvática (FaiVor-SaiVina) 1999 bl.m. 
Silvano (BS Black Fable-SilVatica)2006 bl.

RaVen À.
(AL Hakitn-RaVentVood Nejma)2005bt.

( j fl
Silvática

6ft-

■fl '

BP Black Sheeniah (BP Btnk Dominic-Malabar Sheen) 1999 bl.m.
Black So ((emus (BS Black Fable-BP Black Sheeniah)2005 bt.s.



¿(raby
Kwartalnik / Quarterly nr 3 (3/2006)

WYDAWCA

KOŃ POLSKI Sp. z 0.0.
REDAGUJE ZESPÓŁ 

przewodnicząca 
Izabella Pawelec-Zawadzka 
sekretarz redakcji 
Urszula Łęczycka
ADRES

ul. Dymińska 9 m. 11
01-519 Warszawa
teł.: (+48) 22 869 93 18, 22 869 93 20, 

22 839 26 48
wewn. 31 - sekretariat, kolportaż, 

prenumerata
wewn. 33 - fax
wewn. 34 - redakcja 
wewn. 35 - dział graficzny
INTERNET

www.konpolski.pl
E-MAIL

leczycka@konpolski.pl
REKLAMA

Alina Sobieszak
tel. (+48) 502 277 998,
e-mail: a.sobieszak@stat.gov.pl
SKŁAD I REDAKCJA TECHNICZNA
Witold Mickiewicz
TŁUMACZENIA

Krystyna Chmiel

Materiałów nie zamówionych redakcja 
nie zwraca, zastrzega sobie prawo 
do adiustacji i skracania artykułów, 
za treść reklam i ogłoszeń 
nie odpowiada.
Cennik reklam i warunki prenumeraty 
dostępne są w Internecie.

KONTO

Koń Polski Sp. z o.o.
ul. Złota 63A/6, 00-819 Warszawa 
58-13701037-0000-1701-4013-4400

DRUK I OPRAWA: drukarnia
Internet: www.drukarnia-az.com.pl

DYSTRYBUCJA w USA
US DISTRIBUTION

Marsha Parkinson
Canterbury Farm
160 Melfield Lane
Centreville, Maryland 21617 USA
Ph.: 443262 9525
Fax: 443 262 9196
e-mail: Equipol@aol.com

Okładka: og. Piaff
fot. Lidia Pawłowska

MOTTO

„Czarnego wybrał Beniowski i skoczył 
Na siodło, drogim sadzone kamieniem, 
Potem na piasku koło nim zatoczył, 
Koń szedł, jak fala lekko pod siedzeniem, 
I piasku wcale morskiego nie tłoczył, 
Dumny szlachetnym swoim urodzeniem, 
1 ta metryką, co go z Neżdów wiodła, 
W złotym woreczku - wiszącym u siodła.”

„Beniowski took a horse, who was coal-black, 
Carrying a jewel-studded saddle on his back. 
Beniowski mounted him and let him go 
In circles, hardly touching the seashore. 
He came straight from Nedjd, the noble land, 
That’s why he moved so lightly on the sand, 
Proud of his blood, he brought his pedigree 
In a golden bag, attached to the saddle-tree...”

(Juljusz Słowacki - „Beniowski”)
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Qíjronielc of events
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X Zjazd PZHKA
W ostatni weekend marca w Jano

wie Podlaskim odbył się X Walny Zjazd 
PZHKA. Obrady odbywały się w sa
lach przy nowej ujeżdżalni, a opiekę 
nad licznie przybyłymi członkami 
roztoczył Gościnny Dom Wygoda.

Uczestnicy Kongresu ECAHO, 
który w lutym odbył się w Rzymie 
przedstawili prace komisji: ksiąg 
stadnych, sportowej oraz komisji 
ds. pokazów. Przedstawiciel PASB 
przypomniał procedury obowiązu
jące w obrocie nasieniem oraz za
sady identyfikacji koni przy wpisie 

do Księgi. Z kolei członek Rady PKWK 
omówił aktualną sytuację wyścigów 
konnych w Polsce.

Debata poświęcona użytkowaniu 
koni arabskich oraz ich promocji jako 
koni sportowych i rekreacyjnych do
prowadziła do powołania komisji, któ
ra opracuje zasady rozgrywania klas 
użytkowych, jako metody lepszego 
i szerszego propagowania rasy. Powo
łano też komisję, która zajmie się kla
sami dla amatorów, interesującymi 
zwłaszcza dla drobnych hodowców. 
Zgodnie z decyzją podjętą na zeszio- 

rocznym zjeżdzie, w miejsce dodatko
wej klasyfikacji dla koni prywatnych, 
organizatorzy pokazu młodzieżowego 
w Bialce wprowadzili nagrody specjal
ne dla najwyżej ocenionych klaczki 
i ogierka własności prywatnej w każ
dej grupie wiekowej.

Seminarium rozpoczęło się wystą
pieniem Dariusza Wujka, poświęco
nym rajdom długodystansowym jako 
alternatywnej próbie dzielności dla 
koni arabskich. W cyklu „Sylwetki 
prywatnych hodowców” Małgorzata 
i Józef Pietrzakowie zaprezentowali 
swoją stadninę „Minnesota Ara
bians”. Profesor Andrzej Strumiłło 
przygotował bogato ilustrowaną pre
zentację „Koń w sztuce orientalnej”, 
a prof. Krystyna Chmiel przedstawiła 
rodziny żeńskie klaczy wywodzących 
się z Babolnej i ich wpływ na hodow
lę w Polsce. Refleksje Jerzego Bialo- 
boka na temat ostatniego czempio- 
natu świata w Paryżu oraz prestiżo
wego pokazu w Scottsdale (USA) 
uzupełniły urywki filmów z tych po
kazów. Gość specjalny - Sergio Rossi 
z Włoch razem ze swoim współpra
cownikiem zaprezentował naturalne 

metody pracy z młodymi końmi. 
Zjazd tradycyjnie już zakończył po
kaz ogierów czołowych oraz klaczy 
z tegorocznymi źrebiętami.

Uczestnicy z zadowoleniem przyjęli 
„powrót do Janowa” po kilkuletniej 
przerwie, chwaląc na równi miejsce 
(nową halę), gościnne przyjęcie oraz 
janowskie konie.

Warto dodać, że podczas uroczystej 
kolacji pierwszego dnia zjazdu odbyła 
się aukcja trzech obrazów autorstwa: 
Justyny Jaszczewskiej oraz Zbigniewa 
Kotowskiego i Rafała Walendowskie- 
go. Dochód z aukcji przeznaczony zo
stał na fundusz PZHKA oraz wsparcie 
dla kwartalnika „Araby”.

Koń arabski w sporcie
Na zawodach hipicznych w naszym 

kraju coraz częściej widujemy konie 
arabskie. Kojarzone dotychczas głów
nie z rajdami długodystansowymi z po
wodzeniem startują w innych dyscypli
nach. W skokach z przyjemnością ob
serwujemy postępy klaczy Niniwa 
(Etogram - Niwa) pp. Ostrowskich, 
która razem z końmi „dużymi” bierze 
udział w konkursach o wysokości prze-

The 10th Congress of the Polish Arabian Breeders
In the last week-end of March the X Congress of PABS 

took place. The meeting was held in the newly built hall, 
whereas the attending members were taken care by 
„Wygoda” Guest Hause.

The participants of the ECAHO Congress introduced the 
works of Studbook, Sports and Show Commissions. The 
representative of PASB reminded the regulations of semen 
processing and rules of identification required for registration 
into the Polish Arabian Stud Book. A member of the Polish 
Jockey Club Council informed about situation of the races. 
Discussed was the problem of promoting the Arabian horses 
in performance by organizing classes under saddle as well as 
amateur halter classes, more suitable for petty breeders.

The Arabian horse in equestrian sport
Arabian horses in Poland more and more often take 

part in general equestrian events, not only in 
endurance rides. The mare Niniwa (Etogram - Niwa), 
owned by Mr.&Miss Ostrowski, goes in showjumping 
competitions with the height of obstacles to 120 cm. 
On the other hand, the famous 21-y.o. gelding Elekt

Society (PABS)
During the seminar part presented were the 

presentation of Dariusz Wujek (about endurance rides), 
Mr.& Mrs. Pietrzak (on their „Minnesota Arabians” 
farm), Prof. Andrzej Strumiłło (about a horse motive in 
Oriental art), Prof. Krystyna Chmiel (about the Arabian 
damlines descending from Babolna) and Jerzy Białobok 
about the Paris and Scottsdale Show. A special guest, 
Sergio Rossi from Italy, showed natural methods of 
schooling young horses. Traditionally the Congress 
ended with a show of the leading sires and mares with 
new foals from the Janów Stud. The participants enjoyed 
the „return to Janów”, as well as the new hall, Janów 
horses and Janów hospitality.

(Palas [SU] - Elektra), bred at Janów, succesfully 
attended the Universities Championship in dressage. It 
proved, that Arabian horses should be more widely 
used also in open western and dressage competitions, 
or even showjumping and three-day-events, but above 
all in pleasure riding.
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szkód do 120 cm, nie raz wygrywając. 
Wiosną startowała w finale grupy E Ha
lowego Pucharu Polski Kuców i Małych 
Koni. Z kolei wyhodowany w Janowie 
Podlaskim wałach Elekt (Palas [SU] - 
Elektra), znany ze swoich sukcesów 
w rajdach oraz ujeżdżeniu, mimo swych 
21 lat kontynuuje karierę. W mąju do
siadany przez właścicielkę, Agnieszkę 
Romszycką, z powodzeniem wziął 
udział w Mistrzostwach Polski Szkół 
Wyższych w ujeżdżeniu. Osiągnięcia 
obu koni to okazja do zastanowienia się 
nad wierzchowym wykorzystaniem ara
bów, które w wielu krajach są użytko
wane sportowo - nie tylko w rajdach, 
ale także w konkurencjach western, 
ujeżdżeniu, a nawet skokach i WKKW. 
Jeszcze szerzej wykorzystywane są 
w rekreacji, co jest szczególnie warte 
rozpropagowania w naszym kraju.

Pokaz towarzyski
Organizatorzy Podlaskiego Pokazu 

Koni Arabskich, propagującego rasę 
w regionie, powiadomili, że w tym roku 
impreza odbędzie się 16 września 
w Mincach, dokąd serdecznie zapra
szają wszystkich miłośników arabów.

ECAHO Stars
Klasyfikacja ECAHO Stars została 

w tym roku poszerzona o punkty 
przyznawane ogierom za sukcesy ich 
potomstwa. Maksymalną liczbę pię
ciu gwiazdek uzyskał rosyjskiego po
chodzenia Kubinec. Z polskich repro
duktorów do grona sklasyfikowanych 
weszły: Emigrant, Pesal, Wadim (trzy 
gwiazdki) oraz Ekstern, Eldon, Euka
liptus i Piruet (dwie gwiazdki). 
Od następnego roku ECAHO planuje 
poszerzenie zasad klasyfikacji dla kla
czy tak, by uwzględniały one ich ka
riery hodowlane, a nie tylko starty 
w pokazach.

Sprawa
WN Fawn Obsession
Toczy się postępowanie ECAHO 

w sprawie klaczy WN Fawn Obsession, 
u której podczas rutynowego badania 
zwycięzców ostatniego czempionatu 
świata wykryto niedozwolone substan
cje we krwi. Po otrzymaniu wyników 
drugiego badania krwi oraz po rozmo
wach z osobami odpowiedzialnymi 
za klacz Stała Komisja Dyscyplinarna 
podejmie ostateczną decyzję.

Z Bliskiego Wschodu
Podczas rozegranego w marcu po

kazu klasy B w Dubaju (ZEA) niezłe 
wyniki uzyskały dwa konie od pol
skich matek. Dwuletnia Ras Al 
Sina (Gazai Al Shaqb [QA] - Wi- 
deta), urodzona ze stanówki 
w SK Michałów zdobyła tytuł 
Top Five w kategorii klaczy 
młodszych. Taki sam tytuł wśród 
ogierów starszych zdobył ogier 
HS Etiquette [GB] (Simeon Sa- 
dik [AU] - Etenta), do niedawna 
czołowy w SK Janów Podlaski. Na
grody dla koni wyścigowych zdobyły 
ogiery polskiego pochodzenia: czem- 
pionem został wyeksportowany w ło
nie matki sześcioletni Al Mutefjr 
W’rsan (Pesal - Falba), zaś wiceczem- 
pionem - Key Line (Wiking - Etylina) 
urodzony w USA w 1995 r.

* * *
Na początku kwietnia wiceczem- 

pionką klaczy młodszych VII Między
narodowego Festiwalu Koni Arabskich 
w Shaijah (ZEA) została trzyletnia 
Magora, wyhodowana w Szwecji córka 
czysto polskiej Margotki (Algorytm - 
Maskarada).

The Podlasie Show ECAHO Stars
The organizers of the Podlasie Show announce, that this 

year the event will take place in Mince on Sept. 16th. They 
cordially invite all Arabian horse lovers.

Titbits from the Middle East
During the B-class show in Dubai, held in March, two 

descendants of Polish mares were placed Top Five in their 
age groups: Ras Al Sina out of Wideta in Junior Mares and 
HS Etiquette [GB] out of Etenta in older stallions. Special 
trophies for racehorses won two Polish-bred stallions: 
imported in utero Al Mutefjr W’rsan 2000 (Pesal - Falba) and 
Key Line 1995 (Wiking - Etylina), bom in US.

In the beginning of April, in Shaijah (United Arab 
Emirates), the title of Junior Reserve Champion Mare won 
the 3-y. o. filly Magora out of a pure Polish dam Margotka 
(Algorytm - Maskarada), bred in Sweden.

The ECAHO ranking was extended this year - stallions 
were granted with points for successes of their progeny. 
The highest score - 5 stars - obtained the stallion 
Kubinec [SU], of Russian origin. From Polish producers 
three stars got Emigrant, Pesal and Wadim, whereas 
Ekstem, Eldon, Eukaliptus and Piruet got two. For next 
year planned is a further widening of the mares” ranking, 
including their breeding careers.

The case 
of WN Fawn Obsession

The mare WN Fawn Obsession, tested positively for 
forbiden substances, was submitted to the second blood 
testing. After obtaining its results, the Standing Disciplinary 
Commission of ECAHO will take the final decision.

Sprostowanie W numerze 2/06 błędnie podpisaliśmy zdjęcia klaczy Siglavi-Bagdady w artykule K. Chmiel i ogiera Girlan-Bey w 
artykule J. Bialoboka. Pierwsze pochodzi ze zbiorów Wojciecha Kwiatkowskiego, a drugie jest jego autorstwa. Przepraszamy.

Rectification: We apologize for mistakes in the ARABY 2/6 - the photos: of Siglavy - Bagdady in the ariele of K. Chmiel comes from 
the archives of Wojciech Kwiatkowski while of Girlan Bey in the article of J. Biaiobok is done by W. Kwiatkowski.
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Jeszcze jeden tytuł
Informując o sukcesie dwuletniego 

ogierka Georgetown, który w lutym zo
stał młodzieżowym czempionem ogie
rów pokazu Free State w Parys 
(RPA), pominęliśmy wiadomość o ty
tule wiceczempionki klaczy star
szych zdobytym przez Eloidę (La- 
heeb [IL] - Ekspedycja), zakupioną 
na w 2004 roku przez stadninę 
Azrek Arabians.

i kolejne w USA
Podczas odbywającego się 

w dniach 27-30 kwietnia w Scotts- 
; dale Czempionatu Regionu 7 micha- 

łowska El Dorada (Sanadik El Shaklan 
[US] - Emigrantka) została jednogło
śnie wybrana czempionką klaczy. Wkra 
(Gazal Al Shaqab [QA] - Wyborna) 
zdobyła tytuł czempionki klaczy dwu
letnich. Obie klacze przebywają 
w USA w dzierżawie.

!
W pierwszy weekend czerwca w Del 

Mar w Kaliforni wyhodowany w Biaice 
trzyletni Hun (Gazal Al Shaqab [QA] - 
Hula) został wybrany czempionem 
ogierów regionu 1, bijąc wschodzącą 
gwiazdę areny amerykańskiej - wyho
dowanego w Babolnej dziesięcioletnie
go El Nabiła B (Kubinec [SU] - El Lay- 
la Walayla B [HU]).

Weis
Sukcesem zakończył się udział pol

skich koni w pokazie klasy B w Weis 
(Austria). Czempionem ogierów star
szych został, wracający na ring po tre
ningu wyścigowym, czteroletni Espar
to (Ekstern - Ekspozycja) z SK Mi
chałów. Tytuły Top Five w swoich gru
pach zdobyły michalowskie: Pistoria 
(Gazal Al Shaqab [QA] - Palmira), 
Fallada (Monogramm [US] - Fanabe
ria) i Gaspar (Emigrant - Gaskonia). 
Wysokie, trzecie miejsca w klasach 
zdobyły: roczna Orlanka (Aslan - Osa
ka) z SK Kielnarowa, Emesa (Laheeb 
[IL] - Etopka) z SK Michałów oraz 
dwuletnia Kashira (Magnum Psyche 
[US] - Kahila IV [DE]) i trzyletni 
Canzon Psyche (Magnum Psyche 
[US] - Canzona) pp. Wojtowiczów. Po
nadto wiceczempionką klaczy młod
szych została szwedzkiej hodowli Ma- 
gora (od czysto polskiej klaczy Mar- 
gotka), zaś wiceczempionką klaczy 
starszych - Col Cora [IT], wnuczka ja
nowskiego Pirueta i klaczy Catika ro
syjskiego pochodzenia.

Tulip Cup
Wyhodowany w SK Michałów 

Emiliusz (Laheeb [IL] - Emocja) 
został czempionem ogierów star
szych międzynarodowego pokazu 
klasy B Tulip Cup, rozegranego 
na początku maja w holenderskim 
Deurne. Ponadto klasę klaczek 
dwuletnich wygrała Ganga (Emi
grant - Granada) pp. Poszepczyń- 
skich.

Orientalica
Podczas rozegranego na począt

ku czerwca w Dillenburgu (Niem
cy) pokazu klasy B Orientalica 
czempionem ogierów starszych 
oraz najlepszym koniem pokazu 
został sześcioletni Extreme [BE] - 
syn Ararata oraz czysto polskiej 
klaczy Elegantkah (Gwizd - Emi
nencja), p. Christine Jamar.

Weis
Polish horses were successful at Weis (Austria), in 

a Class B-show. The Champion Stallion became the 4-y. 
o. colt Esparto (Ekstern - Ekspozycja), bred at 
Michałów, whereas other Michałów horses, Pistoria 
(Gazal Al Shaqab [QA] - Palmira), Fallada

Another title in South Africa
In the same show in Parys (South Africa) in February, 

where the 2-y. o. colt Georgetown became the Junior 
Champion Stallion, the title of Reserve Champion Mare was 
obtained by Eloida (Laheeb [IL] - Ekspedycja) purchased 
in 2004 from Poland by Azrek Arabians Stud.

... and in the US
On Apr. 27-30th in Scottsdale held was the Region 7 

Championship. Two mares leased from Michałów obtained 
there the following titles: El Dorada (Sanadik El Shaklan 
[US] - Emigrantka) - the Champion Mare, whereas Wkra 
(Gazal Al Shaqab [QA] - Wyborna) the 2-year-old 
Champion Mare.

During the Region 1 Championship, held in the 1st week
end of June in Del Mar, CA, the Title of Champion Stallion 
was obtained by a 3-y. o. colt Hun (Gazal Al Shaqab [QA] - 
Hula), bred at Białka.

(Monogramm [US] - Fanaberia) and Gaspar (Emigrant 
- Gaskonia) were placed Top Five in their age-groups. 
A yearling filly Orlanka (Aslan - Osaka) from 
Kielnarowa, Emesa (Laheeb [IL]- Etopka) from 
Michałów and a 2-y. o. Kashira (Magnum Psyche [US] - 
Kahila IV [DE]) from Bełżyce were placed third in their 
age-groups. Moreover, a Swedish-bred filly Magora 
became the Junior Reserve Champion Mare, whereas 
a grand-daughter of the Polish stallion Piruet, Col Cora 
[IT], obtained the title of Champion Mare.

Tulip Cup
The stallion Emiliusz (Laheeb [IL] - Emocja), bred at 

Michałów, got the title ofChampion Stallion of the Class 
B-show Tulip Cup, held in Deume (the Netherlands). 
The 2-y. o. fillies class of the same show won the filly 
Ganga (Emigrant - Granada), bred and owned by 
Poszepczyński family.
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Wiadomości z Francji
W marcu, podczas międzynaro

dowego pokazu Midi-Pyrenees 
Championships w Albi michaiowski 
Edin (Laheeb [IL] - Edina), prze- 
bywąjący w dzierżawie we Francji, 
zdobył tytui czempiona ogierów 
starszych, zaś miano wiceczempio- 
na przypadio wyhodowanemu 
w SK Janów Podlaski ogierowi Epe- 
jos (Pilot - Elwira). Pod koniec ma
ja podczas pokazu klasy B Arabian 
Masters w Bordeaux sukces zano
towali potomkowie polskich koni. 
Wiceczempionką klaczy starszych 
została czteroletnia Grenadynę - 
córka michaiowskich Eksterna 
i Grenlandii, zaś wiceczempionem 
ogierów starszych - Eternal [BE], 
syn Eksterna od czysto polskiej kla
czy Elegantkah.

... z Wielkiej Brytanii
Na początku czerwca michalow- 

skiej hodowli Prawica (Ararat - Pal
mira) została czempionką klaczy 
starszych oraz wiceczempionką po
kazu HoCoN w Towerlands. Kilka 
dni wcześniej podczas pokazu Royal 
Bath & West Show w Shepton Mal- 
let sukces odnotował pochodzący 
z Michałowa Edeon (Eldon - Emi
grantka), zdobywąjąc tytuły czem
piona ogierów starszych oraz czem
piona pokazu.

... i ze Skandynawii
11 czerwca podczas pokazu klasy 

B w norweskim Drammen (10-11.06.) 
wyhodowany w Białce Plagiat (Baty
skaf - Perforacja) zdobył tytuł czem
piona ogierów starszych. Tydzień 
wcześniej w Vilhelmsborgu podczas 
Czempionatu Narodowego Danii wi
ceczempionem został eksportowany 
w łonie matki z Michałowa Monograf 
(Monogramm - Połonina).

Pożegnania...
Rok temu, kiedy polska kapituła 

WAHO Trophy przyznawaną 
po raz pierwszy nagrodę prze
znaczyła dla Etrurii (Palas 
[SU] - Etna), cieszyliśmy się 
z dobrej formy janowskiej 
seniorki. Niestety wiosną 
jej poważny wiek 31 lat dal 
znać o sobie. Coraz słabsza 
odeszła cicho 11 czerwca 
nad ranem. Była niezwykłą 
klaczą, jedną z najbardziej ce
nionych przez dyr. Andrzeja
Krzyształowicza. Czempionką 
Salonu Konia w Paryżu (1978), 
czempionką świata (1982), Polski 
(1988) i wiceczempionką Europy 
(1988) dała potomstwo odnoszące 
nieprzeciętne sukcesy i również 
zasłużone dla polskiej hodowli: 3 
ogiery czołowe (Etman, Etogram 
i Ecaho) oraz 6 klaczy hodowla
nych, na czele z Esparcetą, matką 
czołowych Espadero, Esculapa 
i Eksporta. Teraz dołączyła 
do swego Hodowcy...

Orientalica
The titles of Champion Stallion and Best In Show of 

the Calss-B show „Orientalica” in Dillenburg (Germany) 
were granted to the 6-y. o, stallion Extreme [BE], by 
Ararat, out of a pure Polish mare Elegantkah (Gwizd - 
Eminencja).

V
I

I

The news from France ... and from Scandinavia
In March the stallion Edin (Laheeb [IL] - Edina), 

leased from Michałów, got the title of Champion Stallion 
of an international show Midi-Pyrenees at Albi (France), 
whereas the Reserve Champion of the same show won 
the Janów-bred Epejos (Pilot - Elwira). In the end of 
May, in Bordeaux, the title of Reserve Champion Mare of 
the Class B Arabian Masters Show was captured by 
Grenadynę (Ekstern - Grenlandia), whereas the Reserve 
Champion Stallion - by Eternal (Ekstern - Elegantkah).

... from Great Britain...
In the beginning of June the mare Prawica (Ararat - 

Palmira), bred at Michałów, got the titles of Senior 
Champion Mare and HoCoN Show Reserve Champion in 
Towerlands. Several days before, in the show Royal Bath 
& West, successful was the Michaiów-bred stallion 
Edeon (Eldon - Emigrantka), winning the titles of Senior 
Champion Stallion and Show Champion.

On 11th June during B-show in Drammen (Norway) 
Biaika-bred stallion Plagiat (Batyskaf - Perforacja) 
became Senior Champion Stallion. Week before this 
show Monograf (Monogramm [US] - Połonina), sold in 
utero form Michałów Stud won the Reserve Champion 
title at Dutch Nationals in Vilhelmsborg.

In memoriam
On 11th June the 31 years old Etruria (Palas [SU] - 

Etna) passed away at Janów Podlaski Stud. She was an 
exceptional mare one of the most beloved by Mr Andrzej 
Krzysztalowicz, the past stud” director. She was the 1978 
Salon du Cheval Champion, 1982 World Champion, 1988 
Polish National and European Reserve Champion Mare. 
She also lef the 3 chief sires and 6 broodmares in Polish 
breeding program. In 2005 she was awarded with the 1st 
WAHO Trophy.
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RECENZJA

REJESTR POLSKICH OGIERÓW 
CZYSTEJ KRWI ARABSKIEJ UŻY
TYCH W HODOWLI W LATACH 1944 
- 1993. Tom II 1983 - 1993

Pragniemy zwrócić uwagę czytelni
ków na ukazanie się niezwykłej pozy
cji wydawniczej w dziedzinie topolo
gii, II tomu „Rejestru Polskich ogie
rów czystej krwi arabskiej użytych 
w hodowli w latach 1944 -1993”, obej
mującego lata 1983 - 1993. Wydania 
tego pokaźnego wolumenu w wersji 
polsko- i anglojęzycznej podjęła się 
Stadnina Koni Michałów. Autorzy - 
Agnieszka Mikulska, młody historyk 
dziejów konia arabskiego i Roman 
Pankiewicz - wszystkim znany piew
ca i dziejopis hodowli tej rasy w Pol
sce i nie tylko, podjęli trud godny Sy
zyfa. Zawarli w tym dziele ogrom wie
dzy i informacji, dokonując wnikliwej 
oceny 63 ogierów i ich potomstwa 
w okresie 11 lat.

Ogiery uszeregowane są rodami, 
a każdy poprzedzony jest tablicą ge
nealogiczną. Następnie zamieszczona 
jest charakterystyka działalności ro
du w Polsce i jego wpływ na hodowlę 
światową. Każdy z ogierów omówiony 
jest według schematu: dane osobni
cze. wpis do księgi stadnej, wymiary, 
kariera wyścigowa z indeksem dziel
ności, linia żeńska, rodowód do 5. po
kolenia. fotografia, charakterystyka 
rodziców i ogiera, wykaz synów uży
tych w hodowli, wykaz ogierów - sy

nów córek omawianego reproduktora 
użytych w polskiej hodowli. Dalej ta
bele: kariera hodowlana, wykaz po
tomstwa użytego w hodowli w kraju 
i zagranicą, wyniki ogiera na poka
zach w Polsce i Europie, wyniki po
tomstwa w próbach dzielności na to- 
rze oraz na pokazach polskich, euro
pejskich i amerykańskich.

Smaku i charakteru dodają opisy 
poszczególnych reproduktorów i opi
nie na ich temat wyrażone zarówno 
przez Romana Pankiewicza jak i przez 
nieżyjących już nestorów polskiej ho
dowli: Andrzeja Krzyształowicza 
i Ignacego Jaworowskiego oraz ich na
stępców - Marka Trelę i Jerzego Bialo- 

boka. Barwne, często różniące się mię
dzy sobą charakterystyki pokazują, że 
koń niekoniecznie „jaki jest, każdy wi
dzi”, gdyż okazuje się, że każdy widzi 
go inaczej albo tak, jak chce.

Rejestr jest oszczędny w wyrazie 
graficznym i przez to niezwykle ele
gancki. Niestety, nie wszystkie zdjęcia 
nas zadowalają, gdyż ci, którzy oma
wiane konie znali i mają ich obraz zapi
sany w sercu zapamiętali je jako znacz
nie bardziej doskonale. Wielka szkoda, 
że wśród autorów fotografii zabrakło 
znakomitej Zofii Raczkowskiej, której 
portrety, idealne w swojej zootechnicz
nej prawdzie, potrafiły wyzwalać to 
nieuchwytne piękno zaklęte w koniu 
arabskim.

Wysiłku przetłumaczenia specjali
stycznego tekstu podjęła się prof. Kry
styna Chmiel. Gruntowna znajomość 
tematu zagwarantowała wysoki, fa
chowy poziom tłumaczenia.

„Rejestr...” jest niezwykle ważną po
zycją w dość skromnej polskiej litera
turze topologicznej ostatnich lat. Łącz
nie z tomem I stanowi on podsumowa
nie wyników hodowli konia arabskiego 
w Polsce od czasu II wojny światowej 
i dzięki zawartej w nim wiedzy winien 
być dla młodych i przyszłych hodow
ców wskazaniem i nauką oraz służyć 
„tym wszystkim, którzy hodują lub tyl
ko kochają polskie konie czystej krwi 
arabskiej”.

Izabella Pawelec-Zawadzka

Register of Polish purebred Arabian stallions used for 
breeding in Poland between 1944 and 1993

Volume II. 1983-1993
We’d like to call readers’ attention to unique editorial 

item, awaited for a long time. It is the second volume of the 
„Register of Polish purebred Arabian stallions used for 
breeding in Poland between 1944 and 1998”. It appeared in 
print in Polish and English version, published by Michalów 
State Stud. The authors - a talented historian - Agnieszka 
Mikulska and widely renowned breeder and lover of Arabian 
horses, Mr. Roman Pankiewicz took up a giant task, 
collecting information and evaluation of breeding 
achievements of 63 stallions and their progeny. 
A professional level of the English translation was done by 
Prof. Krystyna Chmiel.

Stallions are ranked according to sirelines. Each of them 
is preceded by a genealogical table and characterized 
according to the following scheme: individual data, racing, 
breeding and show career, a picture, race and show results 
of the progeny. Opinions about the stallions, delivered by 
the former and present breeders are very interesting. Often 
significantly differ among themselves, what shows, that 
every horse may be judged in many ways, as everybody sees 
him or wants to see.

The „Register...” makes an exceptionally valuable item 
within rather modest hippological literature of recent years. 
Taken together with the Vol. I it can serve younger 
generations of Arabian horse breeders and enthusiasts with 
an enormous load of knowledge, summarizing the results of 
Arabian horse breeding in Poland since the World War II.
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PUBLIKACJE
THE ARAB HORSE
(KOŃ ARABSKI) Peter Upton

Pierwszym ogierem czystej krwi 
arabskiej, sprowadzonym do Wiel
kiej Brytanii z pustyni byi Padi- 
schah, importowany w latach 30. 
XIX wieku, jego ród nadal jest kon
tynuowany w hodowli. Niniejsza 
książka prezentuje kompletny zbiór 
wszystkich pustynnych koni 
sprowadzonych do Wielkiej Brytanii 
po kupnie Padischaha.

We wprowadzeniu do książki au
tor przedstawia historię wypraw 
pierwszych angielskich entuzja
stów koni arabskich, którzy podjęli 
wyprawy w poszukiwaniu koni na
dających się do sprowadzenia 
na wyspy brytyjskie, a zwłaszcza 
mjr. Rogera Uptona, Wilfrida Sca- 
wena, Lady Annę Blunt (założycieli 
słynnej stadniny Crabbet) oraz 
czcigodnej Panny Dillon. Autor bar
dzo często cytuje oryginalne wypo
wiedzi podróżników, opisujące 86 
z koni, których Unie kontynuowane 
są po dziś dzień. Publikacja zawiera 
także szczegółowe tablice klaczy 
i ogierów założycieli oraz rozdział 
poświęcony beduińskim hodowcom 
koni, korzeniom konia arabskiego 
i rozwojowi rodów i linii.

Ta bogato ilustrowana książka za
wiera 60 kolorowych, całostronico
wych portretów koni pędzla samego 
autora oraz kolorowe reprodukcje 
słynnych dzieł Woottona, Herringa, 
Stubbsa, Landseera i innych oraz 
160 zdjęć czarno-białych i w sepii, 
a także szkice i ryciny, które, razem 
z bogatą w informacje treścią, czynią 
z niniejszej publikacji pozycję, 
mogącą zadowolić każdego miłośni
ka koni najpiękniejszej z ras.

Opracowała: Urszula Łęczycka 

„The Arab Horse” autor: Peter 
Upton. 336 stron, oprawa twarda 
format 234 x 303 mm (poziom).
Cena: 45,- funtów 
publikacja w języku angielskim

Wydawca / Publisher: BARZAN PUBLISHING LTD
Windrusch Millenium Centre. Alexandra Road, Manchester M16 7 WD 
tel. (+44) 0160 445 38 42, e-mail: info:« barzanpress.com 
www.barzanpress.com.www.barzanpublishing.com

THE ARAB HORSE 
by Peter Upton

The first Arab stallion brought into 
Britain from the Desert of Arabia was 
Padischah, imported in the 1980s, and 
whose pure-bred line still esists. This 
book provides a complete record of all 
the desert-bred horses imported into 
Britain after Padishah, from whom all 
present day purebred Arab horses de
scend.

In his introductory chapter, Peter 
Upton provides a narrative history of 
the desert journeys of those early Bri
tish enthusiasts who went in search of 
horses suitable for shipping back to 
Britain, most notably Major Roger 
Upton, Wilfrid Scawen and Lady Anne 
Blunt (founders of the famous Crab
bet Stud), and the Honourable Miss 
Dillon. Thereafter and often in the 
words of the original im
porters, the author gives- 
detailed descriptions of 
the eighty-six horses who 
have lines existing to this 
day. There follow detailed 
tables of descend of ma
res and stallions and sec
tion on Bedouin horse 
breeders, the origins of 
the Arab horse and the 
development of strains.

Lavishly illustrated 
with 60 full-page colour 
portraits of horses by the autor and 
colour reproductions of famous pain
tings of Arab horses by Wootton, Her
ring, Stubbs, Landseer and others and 
with 160 black-and-white and sepia 
photographs, sketches and etchings, 
this revised and expanded edition of 
The Arab Horse will delight and in
form all those with interest in this 
most beautiful breed.

„The Arab Horse“ author: Peter Upton
336 pp, hardback
234 x 303 mm (landscape)
Price: £45,-

O autorze
Peter Upton - były Prezes Związku 

Hodowców Konia Arabskiego w Wlk. 
Brytanii, szeroko znany sędzia mię
dzynarodowy, ekspert w dziedzinie hi
storii koni czystej krwi arabskiej. Jego 
artykuły publikowane są na całym 
świecie - m.in. w Arab Horse News 
(Wlk. Brytania) i wielu innych maga
zynach hipicznych. W jego dorobku 
książkowym znajduje się cykl pt. 
„Dziedzictwo pustyni”: „An Artist’s 
Collection of Blunt’s Original Arab 
Horses” (1980) i „The Classic Arab 
Horse” (1986). Peter Upton jest rów
nież artystą specjalizującym się w te
matyce koni, szczególnie arabskich 
oraz w scenach z pustyni. Jego prace 
wystawiane są na wernisażach na ca
łym świecie i znajdują się w wielu ko
lekcjach prywatnych.

ARAB HORSE
Peter Upton

ß galopem po Internecie
zww.polskiearaby.com

The author
Peter Upton - a past President of 

the Arab Horse Society of Great 
Britain, an internationally renowned 
horse judge, an expert on the history 
of the Arab horse. He writes regularly 
for The Arab Horse News (Great 
Britain) and other equestrian journals 
and magazines. His other books 
include „Desert Heritage”: „An 
Artist’s Collection of Blunt’s Original 
Arab Horses” (1980) and „The Classic 
Arab Horse” (1986). He is also an 
atrist who specializes in equestrian 
paintings, especially of the Arab horse 
and depictions of the desert scene. He 
has held one-men exhibitions of his 
paintings in the UK and abroad and 
his work, including many private 
commissions are in collections around 
the world.

10 redakcja@polskiearaby.com polskiearaby.sß reklama@polskiearaby.com



PUBLIKACJE
THE ARAB HORSE
(KOŃ ARABSKI) Peter Upton

Pierwszym ogierem czystej krwi 
arabskiej, sprowadzonym do Wiel
kiej Brytanii z pustyni byi Padi- 
schah, importowany w latach 30. 
XIX wieku, jego ród nadal jest kon
tynuowany w hodowli. Niniejsza 
książka prezentuje kompletny zbiór 
wszystkich pustynnych koni 
sprowadzonych do Wielkiej Brytanii 
po kupnie Padischaha.

We wprowadzeniu do książki au
tor przedstawia historię wypraw 
pierwszych angielskich entuzja
stów koni arabskich, którzy podjęli 
wyprawy w poszukiwaniu koni na
dających się do sprowadzenia 
na wyspy brytyjskie, a zwłaszcza 
mjr. Rogera Uptona, Wilfrida Sca- 
wena, Lady Annę Blunt (założycieli 
słynnej stadniny Crabbet) oraz 
czcigodnej Panny Dillon. Autor bar
dzo często cytuje oryginalne wypo
wiedzi podróżników, opisujące 86 
z koni, których Unie kontynuowane 
są po dziś dzień. Publikacja zawiera 
także szczegółowe tablice klaczy 
i ogierów założycieli oraz rozdział 
poświęcony beduińskim hodowcom 
koni, korzeniom konia arabskiego 
i rozwojowi rodów i linii.

Ta bogato ilustrowana książka za
wiera 60 kolorowych, całostronico
wych portretów koni pędzla samego 
autora oraz kolorowe reprodukcje 
słynnych dzieł Woottona, Herringa, 
Stubbsa, Landseera i innych oraz 
160 zdjęć czarno-białych i w sepii, 
a także szkice i ryciny, które, razem 
z bogatą w informacje treścią, czynią 
z niniejszej publikacji pozycję, 
mogącą zadowolić każdego miłośni
ka koni najpiękniejszej z ras.

Opracowała: Urszula Łęczycka 

„The Arab Horse” autor: Peter 
Upton. 336 stron, oprawa twarda 
format 234 x 303 mm (poziom).
Cena: 45,- funtów 
publikacja w języku angielskim

Wydawca / Publisher: BARZAN PUBLISHING LTD
Windrusch Millenium Centre. Alexandra Road, Manchester M16 7 WD 
tel. (+44) 0160 445 38 42, e-mail: info:« barzanpress.com 
www.barzanpress.com.www.barzanpublishing.com

THE ARAB HORSE 
by Peter Upton

The first Arab stallion brought into 
Britain from the Desert of Arabia was 
Padischah, imported in the 1980s, and 
whose pure-bred line still esists. This 
book provides a complete record of all 
the desert-bred horses imported into 
Britain after Padishah, from whom all 
present day purebred Arab horses de
scend.

In his introductory chapter, Peter 
Upton provides a narrative history of 
the desert journeys of those early Bri
tish enthusiasts who went in search of 
horses suitable for shipping back to 
Britain, most notably Major Roger 
Upton, Wilfrid Scawen and Lady Anne 
Blunt (founders of the famous Crab
bet Stud), and the Honourable Miss 
Dillon. Thereafter and often in the 
words of the original im
porters, the author gives- 
detailed descriptions of 
the eighty-six horses who 
have lines existing to this 
day. There follow detailed 
tables of descend of ma
res and stallions and sec
tion on Bedouin horse 
breeders, the origins of 
the Arab horse and the 
development of strains.

Lavishly illustrated 
with 60 full-page colour 
portraits of horses by the autor and 
colour reproductions of famous pain
tings of Arab horses by Wootton, Her
ring, Stubbs, Landseer and others and 
with 160 black-and-white and sepia 
photographs, sketches and etchings, 
this revised and expanded edition of 
The Arab Horse will delight and in
form all those with interest in this 
most beautiful breed.

„The Arab Horse“ author: Peter Upton
336 pp, hardback
234 x 303 mm (landscape)
Price: £45,-

O autorze
Peter Upton - były Prezes Związku 

Hodowców Konia Arabskiego w Wlk. 
Brytanii, szeroko znany sędzia mię
dzynarodowy, ekspert w dziedzinie hi
storii koni czystej krwi arabskiej. Jego 
artykuły publikowane są na całym 
świecie - m.in. w Arab Horse News 
(Wlk. Brytania) i wielu innych maga
zynach hipicznych. W jego dorobku 
książkowym znajduje się cykl pt. 
„Dziedzictwo pustyni”: „An Artist’s 
Collection of Blunt’s Original Arab 
Horses” (1980) i „The Classic Arab 
Horse” (1986). Peter Upton jest rów
nież artystą specjalizującym się w te
matyce koni, szczególnie arabskich 
oraz w scenach z pustyni. Jego prace 
wystawiane są na wernisażach na ca
łym świecie i znajdują się w wielu ko
lekcjach prywatnych.

ARAB HORSE
Peter Upton

ß galopem po Internecie
zww.polskiearaby.com

The author
Peter Upton - a past President of 

the Arab Horse Society of Great 
Britain, an internationally renowned 
horse judge, an expert on the history 
of the Arab horse. He writes regularly 
for The Arab Horse News (Great 
Britain) and other equestrian journals 
and magazines. His other books 
include „Desert Heritage”: „An 
Artist’s Collection of Blunt’s Original 
Arab Horses” (1980) and „The Classic 
Arab Horse” (1986). He is also an 
atrist who specializes in equestrian 
paintings, especially of the Arab horse 
and depictions of the desert scene. He 
has held one-men exhibitions of his 
paintings in the UK and abroad and 
his work, including many private 
commissions are in collections around 
the world.

10 redakcja@polskiearaby.com polskiearaby.sß reklama@polskiearaby.com



HISTORIA

Albigowa (cz. 2)
Agnieszka Mikulska
fot. z arch. Romana Pankiewicza

N
ajcenniejszym reprodukto
rem w Albigowej byi Wi
traż. Ten wspaniały ogier 
o ogromnej urodzie (którą 
przekazywał na potomstwo) odegrał 

wiekopomną rolę w odbudowie pol
skiej hodowli. Jego córki okazały się 
doskonałymi matkami, zarówno w ho
dowli polskiej jak i zagranicznej. Spo
śród nich wymienić należy: Arfę, Ban- 
dolę, Celinę, Ellorę, Bulgotkę, Karram- 
bę, czy Caliope. W polskiej hodowli 
użyto także jego synów: Banio, Como, 
Muharyta i Celebesa. Synowie Witraża 
eksportowani za granicę zapisali się 
trwale w hodowli światowej, a zwłasz
cza Bask 1956, który został w USA ob
wołany „objawieniem Ameryki”, zosta
wił ponad 1000 źrebiąt oraz zdobył ty
tuły czempiona USA w klasach Halter

Arfa 1947 (Witraż - Bałałajka po Amurath Sahib)

Na sukces stadniny koni 
w Albigowej złożyło się wiele 

czynników, a przede wszystkim 
- doskonały materiał 

zarodowy...

i Park Horse oraz wiceczempiona USA 
w Formal Driving i Formal Combina
tion. Sprzedany do Szwecji Nureddin 
dał cennego Aladdina, ojca multiczem- 
pionów w USA; Eiystawi i Bibars za
służyli się również w Szwecji, zaś Kar
min i Rustan - w RFN.

Wśród klaczy na pierwszym miejscu 
postawić należy niezwykle cenną Baia- 
ląjkę 1941-1957 (Amurath Sahib - 
Iwonka III po Ibn-Mahomet). Piękna, 

szlachetna, z urzekającą głową, wspa
niale połączyła się z Witrażem dając 
światowej sławy: Arfę 1947, Bandolę 
1948 oraz Baska. Ostatnim źrebięciem 
Bałałajki była córka Wielkiego Szlema
- Bachantka 1957, która trafila do USA 
w ręce Sheili Varian. Założyła tam cen
ną rodzinę i wraz ze swoim żeńskim 
potomstwem trafiła do zaszczytnego 
grona amerykańskich „arystokratek” - 
matek potomstwa wyróżniającego się 
na tamtejszych arenach.

Do osobistości aibigowskiego stada 
zaliczały się obie córki Bałałajki. Pierw
sza, bardzo żeńska Arta 1947, urodzo
na w Posadowię, maść odziedziczyła 
po ojcu, zaś budowę i charakter 
po matce. Dała cenne siostry: Harfę 
1955 i Abhazję 1956 (po Ornar II), obie 
oaksistki, które w Polsce założyły ro
dziny. Od Harfy pochodzą m. in.: czem- 
pion Polski i Europy - Haracz 1976 oraz 
czempion Polski, zwany „cieniem” nie- 
pobitego na torze Druida - Harbin 
1993. Od Abhazji wywodzą się: cen
na Arba 1962, czempion Francji i Euro
py - Arbor 1967, kontynuator rodu 
Krzyżyka or. ar. - Arbil 1981, czempion- 
ka Polski i Europy, trójkoronowa- 
na na torze Arra 1975, czempion Polski
- Ararat 1985, wiceczempionka Polski - 
Argentyna 1989. Trzecia córka Arfy Ar- 
wistawa 1958 (po Geyran), została 
czempionką USA i Kanady.

Bandola 1948, o niepowtarzalnej 
urodzie, okazała się jedną z najwybit
niejszych klaczy w polskiej hodowli 
i zasłużoną matką ogierów: Bandosa 
1964; czempiona Wielkiej Brytanii - 
Banata 1967, eksportowanych Bajra- 
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ma 1959 (czempiona Kanady i Top Ten 
USA) oraz Baiysza 1960 - Top Ten Ka
nady i czempiona w klasie English Ple- 
asure w USA. W hodowli użyto jej 5 có
rek. Spośród nich Ballada dala czem
piona Polski i Szwecji - Balona 1979.

Z materiału wyjściowego Albigowej 
wyróżnić należy Elzę 1942 (Rasim 
Pierwszy - El Zabibe) wyhodowaną 
przez Fraciszkę Praglowską. Klacz da
la z Witrażem 3 córki: Celinę 1949, Ello- 
rę 1950 i Elżunię 1951. Pierwsza urodzi
ła czołowego Chazara, a następnie zo
stała sprzedana do Anglii, gdzie, pomi
mo zaawansowanego wieku, zdobyła 
tytuł czempionki narodowej; Elżunia 
dala cenną Etnę 1959 - matkę Etapa 
1979, Etana 1965, Etiwa 1969, Etnogra
fa 1977 oraz cennych klaczy m.in. 
czempionki Europy, świata i Polski - 
Etrurii 1975 oraz pięknej Eąuitany 
1981. Elżunię w 1960 r. sprzedano 
do Holandii.

Spośród wspomnianych trzech, nąj- 
większej chluby przysporzyła Albigo
wej Ellora - żeńska, typowa córka Wi
traża, dała w swej karierze 4 ogiery: El- 
fura - używanego w Tiersku oraz kryją- 
cych w Polsce Ellorusa, El Azraka i naj
cenniejszego z nich - El Paso 1967, któ
ry, jako pierwszy ogier dzierżawiony 
do USA, sięgnął po tytuł narodowego 
czempiona tego kraju. Córka Ellory - 
Elewacja została pierwszą czempionką 
Polski, a sprzedana do Szwecji Edessa 
1961 jest babką czempionki USA, kla
czy Kajora, matki czempiona świata - 
Gazala Al Shaąab. Jego potomstwo 
już powtarza sukcesy ojca.

Czterech córek Ellory użyto w kraju: 
Elizy, Ellongi, Elewacji i Elektry. Każda 
z nich założyła swoją rodzinę.

W Albigowej zasłużyła się także ba- 
bolniańska Bulwa 1937 (Kuhailan Zaid 
or. ar - 12 Siglavi Bagdady). Jej córka, 
Bulgotka 1951 (po Witraż) również za
łożyła cenioną rodzinę. Wywodzą się 
z niej takie sławy jak: Borexia i jej syn - 
wspaniały Probat 1975, wiceczempion- 
ka USA - Boltonka 1958 i Busznica 
1959. Ta ostatnia była matką m.in. 
ogiera Buszmen (wiceczempiona ogie
rów USA i Kanady) oraz klaczy Busola 
- sprzedanej za 250 tys. dolarów (dru
ga co do wysokości cena) na aukcji Ni- 
chols Arabians (USA) w 1977 r.

Elza 1942 (Rasim Pierwszy - El-Zabibe po Rasim III)

Druga córka Bulwy - Alga 1947 dala 
dwie cenne klacze: Alę - założycielkę 
rodziny w USA oraz Algonkinę 1961 
(obie po Pietuszok). Ta ostatnia dala 
już w Janowie Podlaskim bardzo cen
ne potomstwo z Algerią - czempionką 
Polski i matką całej rodziny utytułowa
nych klaczy (Albulą, Albigową, Algeri- 
ną, Almerią czy Amrą) na czele. Z linii 
tej pochodzi też szereg wartościowych 
reproduktorów jak: czempion Polski - 
Aloes, wiceczempion - Algomej, mło
dzieżowy wiceczempion - Aslan, czem
pion Holandii - Alegro oraz Algierczyk, 
Alkazar, czempion pokazów szwedz
kich - Alt, czy miody Alwaro. Z sublinii 
tej rodziny założonej w Biaice przez Al
banię pochodzą dwie oaksistki - Al Ad- 
ha i Aryjka.

Omawiąjąc albigowskie klacze, nie 
sposób zapomnieć o cennej Canarii 
1942 (Trypolis - Saga), która dała za
służonego dla hodowli Celebesa, a tak
że sprzedanego do RFN Karmina (oba 
po Witraż). Córka Canarii - Caliope 
1953, sprzedana do USA założyła ro
dzinę, która zdobywa sukcesy na tam
tejszych arenach. Druga córka Canarii 
- Cosmosa dala dwa ogiery użyte 
w kraju: Cedr i Kord, a w USA cenioną 
klacz Wizteria (po Bask).

Trudno też pominąć zakupioną 
z ZSRR Piewicę 1953 (Priboj - Wiodar- 
ka), która okazała się wspaniałą konty
nuatorką rodziny Szamrajówki. Wspo
mnę tylko o najbardziej spektakular
nych sukcesach jak: czempionat Euro

py, świata i Wielkiej Brytanii zdobyty 
przez fantastyczną Pilarkę 1975, czem- 
pionaty świata, Europy, Włoch i Francji 
dzierżawionego obecnie przez stadni
nę w Janowie ogiera Piruet, Puchar 
Narodów zdobyty przez Piechura, 
czempionat Europy dla Penitenta, 
czempionat Polski (młodzieżowy) oraz 
pokazu w Towerlands Pilota, czempio
nat klaczy w Ostendzie zdobyty przez 
Pipi, czempionat Europy Palmety czy 
fantastyczny sukces jaki odniosła 
w 2004 r. Pianissima w postaci trzech 
„koron”: czempionatu Europy, świata 
i Pucharu Narodów.

W późniejszej hodowli zasłużyło się 
szereg klaczy, które przeszły po likwi
dacji Albigowej do Janowa Podlaskie
go. Wymienię tu choćby wspomniane 
wyżej: Algonkinę, Busznicę, Etnę, An- 
dorrę, Elkę, Penzę, Tryńczę, czy córki 
wspanialej Wilgi: Worsklę i Wieszczkę. 
Nie sposób wszystkich ich omówić 
w tak krótkim artykule. Wspomnieć 
pragnę jeszcze klacz Karramba 1951 
(Witraż - Karmen II), która została 
sprzedana w 1958 r. wybitnej brytyj
skiej hodowczyni - Patricii Lindsay. 
Dla nowej właścicielki zdobyła tytuł 
czempionki Wielkiej Brytanii i założyła 
cenioną rodzinę.

Wyścigi
Stadnina w Albigowej początkowo 

nie odnosiła sukcesów wyścigowych. 
Dopiero gdy zaprowadzono tam kie
rowany ruch młodzieży, wyniki koni 
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zdecydowanie się poprawiły. Rocznia
ki i dwulatki dwa razy dziennie ma
szerowały godzinę stępem na specjal
nie przygotowanym okólniku - w myśl 
kawaleryjskiej zasady, że „stęp bra
tem galopa”.

W1956 r. SK Albigowa wygrała Oaks 
i Porównawczą. Ogółem w latach 1956 
- 1965 (rok, w którym biegał ostatni 
rocznik koni urodzonych w Albigowej), 
stadnina sięgnęła 4 razy po zwycięstwo 
w Oaks, 6 razy w Derby i 6 razy w Po
równawczej.

W latach 1956-57 i 1959-62 plasowała 
się na pierwszym miejscu w rankingu 
hodowców pod względem sumy wy
granych.

Ludzie
Bez szeregu oddanych pracowników 

i ich fachowej wiedzy trudno spodzie
wać się sukcesów w hodowli koni. Albi
gowa miała szczęście do takich ludzi.

Pierwszym z nich był gen. Filip 
Siarkiewicz, który przed I wojną świa
tową służył w Wiedniu, a po odzyskaniu 
przez kraj niepodległości od 1926 r. 
prowadził stadninę w Albigowej. 
Przyczynił się on do sukcesów stadni
ny i stworzył doskonałą załogę masz
talerzy.

W1932 r. kierownictwo nad stadniną 
przejął praktykant z Antonin - Bole
sław Orłoś, który opiekował się tamtej
szymi końmi do chwili wkroczenia Ar
mii Czerwonej. Po wojnie kierował staj
niami wyścigowymi na torze w Warsza
wie, a potem był inspektorem stadnin 
w wydziale Hodowli Koni ZHZZ. 
Po wojnie końmi pełnej krwi angiel
skiej zajmował się przedwojenny za
stępca kierownika stada ogierów Są
dowa Wisznia - Michał Holender.

Gdy w Albigowej utworzono dział 
koni arabskich, kierownictwo powie
rzono Kazimierzowi Małeckiemu, któ
ry następnie został dyrektorem stadni
ny. Ów przedwojenny porucznik kawa
lerii pracował w Albigowej do 1953 r., 
kiedy to musiał odejść z uwagi na „sa
nacyjną” przeszłość.

Funkcję koniuszego w Albigowej 
pełnił, aż do chwili śmierci w 1954 r., Jó
zef Majchrzak - przed wojną koniuszy 
w Breniowie, wcześniej pracujący 
w stadninie pełnej krwi Bogdana Zię- 
tarskiego. Z racji wcześniejszych zajęć 
posiadał on ogromną wiedzę i do
świadczenie. Po jego śmierci funkcję 
koniuszego pełnił do końca istnienia 
stadniny Kazimierz Sitek.

W 1950 r. na stanowisko pierwotnie 
asystenta, a potem kierownika przy
szedł Roman Pankiewicz. Po sześciu 
latach spędzonych na Syberii, gdzie 
miał okazję pracować przy koniach, 
podjął naukę w technikum rolniczym 
w Szamotułach, a następnie odbył 
praktykę w Racocie. Swoją wiedzę 
mógł spożytkować właśnie w Albigo
wej, dzięki przychylnemu oku ówcze
snej dyrekcji. Poprawił metody wycho
wu źrebiąt i młodzieży, roztoczył pie- 
czę nad żywieniem. Oprócz tego starał 
się utrzymać możliwie największą licz
bę rodzin i rodów w albigowskim sta
dzie, co w kilku przypadkach się po
wiodło. Roman Pankiewicz odszedł 
z Albigowej w 1958 r. Do dziś publikuje 
artykuły poświęcone historii polskiej 
hodowli.

W latach 1953-55 funkcję dyrektora 
Albigowej pełnił Józef Jakubowski, 
który następnie przeszedł do stadniny 
Kobylin. Zastąpił go Franciszek Miesz- 
kowski, który, ustępując w 1960 r., prze

kazał stanowisko Adamowi Niedział
kowskiemu. Ostatni dyrektor PSK Al
bigowa nie był niestety zainteresowa
ny jej dłuższym istnieniem - sam pra
cował wcześniej w Państwowym Sta
dzie Ogierów Białka i miał nadzieję 
do tej pracy powrócić.

Na sukces stadniny w Albigowej zło
żyły się trzy czynniki: dogodne 
pod względem klimatu, gleby i warun
ków naturalnych miejsce, fachowa i za
angażowana w pracę załoga oraz fan
tastyczny materiał zarodowy. Bez tych 
trzech pozycji stadninie nigdy nie uda
łoby się osiągnąć tak wielu sukcesów 
w tak krótkim czasie.

W1961 r. dział czystej krwi w Albigo
wej został zlikwidowany. Przez kolejne 
5 lat boksy zajmowały tam klacze fu- 
rioso-przedświt z Zagórzyc, przenie
sione następnie do Stubna.

Miejsce stworzone dla hodowli koni 
zostało bezpowrotnie przebudowane 
i przekształcone w terenowy oddział 
Instytutu Sadownictwa w Skierniewi
cach.

W 1997 r. Zakład sprzedano oso
bom prywatnym: Antoniemu Dziu- 
gieilowi i Józefowi Bytnarowi. Właści
ciele wraz z hodowcą z Julina - Tade
uszem Stasienko, podjęli decyzję 
o ponownym wprowadzeniu koni 
do obiektu. Dziś w Albigowej znajdu
ją się konie pełnej krwi angielskiej, 
czystej krwi arabskiej i angloaraby. 
Zobaczymy, czy tej nowoutworzonej 
stadninie z imieniem Baska w nazwie 
uda się doczekać równie wielkich 
sukcesów. Trzymamy kciuki... •

Dziękuję Panu Romanowi Pankie
wiczowi za informacje, materiały 
i zdjęcia do niniejszego artykułu.

ALBIGOWA (part 2)
There were many factors contributing to the successes of 

Albigowa Stud. One of them was a perfect breeding stock.
The most valuable producer at Albigowa was undoubtedly 

Witraż. That magnificent stallion, with impressive looks 
(passing on this trait to his progeny) played an immortal ro
le in restoring of Polish breeding. His daughters (Arfa, Ban
dola, Celina, Ellora, Bulgotka, Karramba or Caliope) proved 
ideal mothers, as well in Poland, as abroad. From his sons for 
Polish breeding used were: Banio, Como, Muharyt and unfor

gettable Celebes. Among exported ones Bask 1956, nickna
med „the phenomenon of America” distinguished himself 
especially. In the US he left behind more than 1000 foals and 
captured the titles of US National Champion Halter and 
Park Horse, as well as National Reserve Champion Formal 
Driving and Formal Combination. Nureddin, sold to Sweden, 
sired the US National Champion and sire of champions, 
Aladdin. Erystawi and Bibars distinguished themselves also 
in Sweden, whereas Karmin and Rustan - in Germany.

14



As the most precious mare we should surely acknowledge 
Bałałajka (1941-1957), by Amurath Sahib out of Iwonka III. 
Extremely refined, with an impressive head, she combined 
very well with Witraż. The best offspring bom from that ma
ting were full siblings: Arfa 1947, Bandola 1948 and Bask 
1956, whereas the last get of Bałałajka was the mare Ba- 
chantka 1957 (by Wielki Szlem), who got to the American 
breeder Sheila Varian. She established a valuable damline 
there and entered the elite of American „Aristocrats”.

Arfa, bom at Posadowo, was a very feminine mare, inheri
ting the bay color after her sire, whereas the body-build and 
disposition - after her dam. She gave birth to two full sisters 
by Omar II - both Oaks winners, Harfa 1955 and Abhazja 
1956. Both founded their own damlines in Poland. Two le
ading sires descend from Harfa - Haracz 1976 (champion of 
Poland and Europe) and Harbin 1993 (Champion of Poland 
and a very good racer). Abhazja got an outstanding daugh
ter Arba 1962 (by Comet), dam to the leading sire in Poland: 
Arbil 1981 and a triple-crowned racer, as well as a beauty 
Champion of Poland and Europe: Arra 1975 - dam of Ararat 
(by Palas [RU]). Their half-sister, Arwistawa 1958 (by Gey- 
ran) became the US and Canadian Champion Mare.

Bandola proved a meritorious dam of sires, as the unique 
Bandos 1964, British National Champion Banat 1967 or 
exported Bajram 1959 and Barysz 1960. Her youngest dau
ghter Ballada 1975, produced the Champion Stallion of Po
land and Sweden - Balon 1979.

Another foundation mare of Albigowa was Elza 1942. Ma
ted with Witraż she produced 3 full sisters: Celina 1949, Ello- 
ra 1950 and Elżunia 1951. Celina left a leading sire in Poland 
- Chazar 1956. Sold to England - she won the National 
Championship over there. Before selling to Holland Elżunia 
produced only one daughter - an extremely valuable Et
na 1959, dam to four stallions used for breeding (from whom 
the best was Etap 1971) and so precious mares, as Cham
pion of Poland, Europe and World, Etruria 1975 and the Ju
nior Champion of Poland Equitana 1981.

Ellora brought the greatest successes and a worldwide fa
me to Albigowa. She produced four leading sires including 
El Paso 1967 - US National Champion. In Poland four dau
ghters of Ellora were used: Eliza, Ellonga, Elewacja and 
Elektra. Each of them founded a separate damline.

Bulwa 1937, rescued from Babolna, established two sub-li
nes through her two daughters by Witraż. Bulgotka 1951 es
tablished a highly esteemed damline, from which descended 
such stars as Borexia with her son Probat; Busznica 1959 - 
dam to Buszmen - US and Canadian Reserve Champion 
Stallion or Boltonka 1958 - US Reserve Champion Mare.

The other daughter of Bulwa, Alga 1947, produced two va
luable mares by Pietuszok: Ala (the foundress of damline in 
US) and Algonkina 1961. The latter got, already at Janów 
Podlaski, an outstanding progeny, especially the unique Al
geria 1971, the Champion Mare of Poland and dam to a row 
of champions: Albula, Albigowa, Algerina, Almeria or Amra. 
Her damline descends also such meritorious stallions as 
Aloes, Algomej, Aslan, Alegro, Algierczyk, Alkazar, the Swe-

Batalajka 1941 (Amurath Sahib - Iwonka III po Ibn
Mahomet) 

dish multi-champion Alt or young, but promising Alwaro. 
A sub-line established at Białka by the mare Albania gave 
two Oaks-winners: Al Adha and Aryjka.

How could we not to mention Canaria 1942, dam to Cele
bes (by Witraż), his full brother Karmin (sold to Germany) 
and the mares Caliope and Cosmosa? It would be also hard 
to miss Piewica 1953 (Priboj — Wlodarka), regained from the 
USSR, prolonging the family of Szamrąjówka. Let’s recall, 
for example, the Championships of World, Europe and Gre
at Britain, won by the breathtaking Pilarka 1975, or multiple 
World, Europe, Italy and France Championships captured 
by the impressive Piruet 1983, recently leased by Janów. And 
what about the successes of Piechur (the Polish Derby and 
Nations Cup), Penitent (Champion of Europe), Pilot (Junior 
Champion of Poland and Towerlands Show Champion)? Pi- 
pi won the Oostende Show Championship, Palmeta - the 
Championship of Europe, whereas Pianissima in 2004 took 
everything, what was to win.

Many mares transferred from Albigowa to Janów Podlaski 
also distinguished themselves in breeding. They were: Al
gonkina, Busznica, Etna, Andorra, Penza, Tryńcza or Wilga’s 
daughters - Worskla and Wieszczka. Because of limited fra
mes of that article, we will mention only Karramba 1951 (Wi
traż - Karmen II) sold in 1956 to Miss Patricia Lindsay. In 
her hands she won the Championship of Great Britain and 
established an esteemed damline.

Albigowa’s horses initially weren’t successful at the turf. 
The situation improved when a forced exercise for year
lings and two-year-olds was introduced. Twice a day they 
were made to walk for an hour, because „walk is a brother 
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to gallop”, according to the old cavalry saying. The results 
came quickly. In 1956 Albigowa won the Oaks and Crité
rium. In the years 1956-1965 (when the last Albigowa foal 
crop was raced), the horses raised at that stud won 4 ti
mes Oaks, 6 times Derby, and 6 times Critérium. In the 
years 1956-57 and 1959-62 Albigowa was placed first in the 
ranking of breeders with regard to the sum of money won.

Nobody could expect successes without skilled workers, 
committed to their jobs. Albigowa was lucky to get such 
staff.

The first stud manager was General Filip Siarkiewicz, for
mer Austrian cavalry officer, who run Albigowa since 1926. 
From 1933 to the Soviet Army invasion the stud was run by 
the former apprentice from Antoniny, Mr. Bolesław Orłoś.

After the World War II, when n Arabian stud at Albigowa 
was established, its first director was Mr. Kazimierz Małec
ki, former lieutenent of Polish pre-war cavalry. Because of 
his past he was dismissed in 1953, replaced by Mr. Józef Ja
kubowski. After him came Franciszek Mieszkowski, where
as the last director of Albigowa, before its liquidation, was 
Adam Niedziałkowski.

The most considerable sevices to Albigowa rendered 
Mr. Roman Pankiewicz, who worked there since 1950 to 
1958, first as an assistant, later as the stud manager. He 
improved methods of rearing foals and supervised their fe

eding. In several cases he succeeded in preserving as ma
ny sirelines and damlines in the Albigowa broodmares’ 
band, as it was possible. Until now he is deeply involved in 
Arabian horse breeding writing many publications com
memorating the real history of Polish Arabians.

The success of Albigowa depended on three factors: ide
al climate and soil conditions, skilled and involved staff, as 
well as an outstanding breeding stock. Nevertheless, in 
1961 the authorities decided to liquidate the purebred de
partment. For the subsequent 5 years part-bred horses in 
Furioso-Przedswit type were raised there. Such an ideal 
spot for horse-breedeing was wasted and turned into! 
a branch of Skiemiewice Fruit Farming Institute. Only 
after the collapse of communism, in 1997 that plant was 
privatized and sold to Mr. Antoni Dziugiel, co-operating 
with Mr. Jozef Bytnar and a private breeder Mr. Tadeusz 
Stasienko. They decided to re-introduce horses to the en
terprise. Nowadays the Thoroughbreds, purebred Ara
bians and Anglo-Arabians stands there and the stud bears 
the name of Bask. We keep our fingers crossed for its 
owners and hope they will achieve successes comparable 
with old Albigowa.

Many thanks to Mr. Roman Pankiewicz for the informa
tions, materials and pictures for the present article.
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POKAZY

Wbrew aurze
Lidia Pawiowska
fot. Lidia i Wiesław Pawłowscy

O
ceny prawie 150 rocznia
ków i dwulatków podjęli 
się: Katrina Murray (Wlk. 
Brytania) oraz Maj di Al 
Saleh (Jordania), Richard Pihlstróm 

z Francji i Jórgen Frederiksen (Dania). 
Wśród roczniaków zdecydowanie 

wyróżniały się stawki po ogierach: Eks
tern (18), Piaff (11) oraz po dzierżawio
nym przez SK Janów Podlaski w la
tach 2004-2005 ogierze HS Etiquette 
[GB] (4). Rywalizację dwulatków, po
dobnie jak w poprzednich latach, zdo
minowało potomstwo dzierżawionego 
w latach 2002-2003 ogiera Gazai Al 
Shaqab [QA] (15). Pozytywnie zazna
czyła się też pokaźna grupa młodzieży 
po zasłużonym Emigrancie (13). 
W czempionacie znowu triumfowały 
SK Janów i Michałów, jednak przewa
gę zanotował ten pierwszy. Ale zacznij- 
my od początku...

W klasie IA wyróżniał się pełen wy
razu syn Piaffa - janowski Alert 
(od Andaluzja) o pięknej głowie, dłu
giej, wspaniale wyprofilowanej szyi 
i świetnej linii górnej. On też okazał 
się zwycięzcą, zdobywając za typ 
pierwszą „dwudziestkę”. Za nim, z ta
ką samą sumą punktów i „dwudziest
ką” za ruch, ale niższą oceną za typ, 
uplasował się jego stajenny kolega, 
syn Eksterna - Buriat (od Bryza). 
Bardzo dobrze zaprezentował się wy
chowanek Przemysława Sawickiego - 
Popo (Ekwist - Prokanitsa [NL]) 
o polsko-rosyjskim rodowodzie. Wy
przedził on obiecującego, michalow- 
skiego syna Zagrobli, Zigi-Zana 
(po Padrons Psyche [US]). Ostatnim 
dekorowanym w klasie był doskonale

Spóźniona wiosna dała się 
we znaki obserwatorom 

i uczestnikom Wiosennego 
Młodzieżowego Pokazu Koni 

Czystej Krwi Arabskiej - 
Czempionatu Polski Ogierów 

Młodszych. Chłód, 
ciemne chmury i niemal 

nieprzerwanie padający deszcz 
nie przeszkodziły jednak 
zabłysnąć wschodzącym 

gwiazdom polskiej hodowli.

Altamira

Wiceczempionka klaczy

Reserve Champion Filly

ruszający się Preferans (HS Etiquette 
[GB] - Preria).

W kolejnej serii najlepsi okazali się 
synowie ogierów Ekstern, Piaff i HS 
Etiquette. Wygrał potomek tego ostat
niego - Elsynor (od El Fatha). Podob
nie jak Preferans zwracąjący uwagę dy

namicznym i atrakcyjnym dla oka ru- ; 
chem. W walce o drugie miejsce między 
synami Eksterna wyższą notą za typ! 
zwyciężył Prado (od Pętla) przed na-1 
grodzonym „dwudziestką” za ruch Po
lonem (od Pianosa). Wysoka, czwarta 
lokata przypadła dobrze zbudowane
mu i urodziwemu ogierkowi Miły Pan 
(Piaff - Mąjka) Katarzyny i Michała Bo
gajewiczów. Za nim uplasował się kolej-1 
ny syn HS Etiquette - Celestyn (od Cel
ta) z SK Janów Podlaski.

Zgodnie z przewidywaniami wi
dzów, serię A ogierów 2-letnich wygrał, 
otwierający stawkę potomstwa ogiera 
Gazai Al Shaqab [QA], Milord Al Sha
qab - syn niezawodnej Miny Małgorza
ty i Józefa Pietrzaków. Drugi był pói- 
brat Popo - Papion (po Ecaho). Kolej
ne miejsca zajęły: Fireball (Magnum 
Psyche [US] - Flotylka) E. i T. Tar
czyńskich, Tamir (Gazai Al Shaqab 
[QA] - Tamiza) Leszka Jarmuża 
i Pesolid (Sanadik El Shaklan [DE] - 
Perturbacja) z Falborek Arabians, 
Krzysztofa Goździalskiego.

Więcej emocji dostarczyła rywaliza
cja kolejnej grupy dwulatków, zdomi
nowanej przez synów Gazala Al Sha
qab. To w niej padła najwyższa ocena 
pokazu wśród ogierków - 92 pkt. 
przyznana janowskiemu Porto 
(od Psyche), który otrzymał „dwu
dziestkę” za ruch i dość łatwo poko
nał urodziwego Eberta (od Ekspozy
cja) i atletycznego Dragomira 
(od Drzewica) z SK Michałów. Czwar
ty w klasie Sargento (od Samura) 
z Janowa wyprzedził biaieckiego Cel
sjusza - jedynego syna Eksterna 
w nagrodzonej stawce.
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Emandoria - Czempionka Klaczy i Najlepszy Koń Pokazu 
Czampion Filly & Best in Show

Emocjonujące klaczki
Roczne klaczki dostarczyły moc

nych wrażeń. Triumfatorką pierwszej 
serii była urodziwa córka Emigranta - 
Gaja Selene (od Granada) Alicji Po- 
szepczyńskiej. Klacz jest siostrą, zna
nej z zeszłorocznego występu, Gangi. 
Jako druga uplasowała się Biruta 
(od Bajada) - kolejny janowski rocz
niak po Eksternie. Wspomniane klacz
ki wyprzedziły wyraźnie Pasymę (Piaff 
-Pasywa) Lecha Blaszczyka, janowską 
Pereję (HS Etiquette [GB] - Parella) 
iMigrantkę (Emigrant-Mogielnica) p. 
Skiby.

W następnej grupie padły kolejne re
kordy pokazu. Trzy „dwudziestki” 
za typ i głowę oraz łączna nota 92 pkt. 
zapewniły Aguście (Piaff - Albigowa) 
zwycięstwo w klasie. Ustąpić jej musía
la urokliwa córka Eksterna - Sefora 
(od Sawantka) o pięknej głowie. Moc
no podekscytowana skutecznie utrud
niła prezenterowi wyeksponowanie 
swoich zalet, ale i tak otrzymała od sę
dziów „dwudziestkę” za typ. Trzecia 
w klasie, michalowska Emiriona 
(od Emmona), jedna z nielicznych 
na pokazie córek Grafika, zapewne zaj
dzie dużo wyżej, gdy poprawi kondy

cję. Jej koleżanka Gemelia (Piber - 
Georgia) oraz Orlanka (Aslan - Osaka) 
ze SK Kielnarowa zamknęły dekoro
waną piątkę klaczek.

Kolejna seria to kolejny rekord i wy
grana dla Janowa Podlaskiego. Aż 
cztery „dwudziestki” za typ i ruch, 
łączna suma 93,33 pkt. oraz dwa punk
ty różnicy do następnej klaczki w kla
sie okazały się zapowiedzią sukcesu 
Altamiry (Ekstern - Altona). Pozosta
wiona w „polu”, michalowska Wieża 
Snów (Emigrant - Wieża Babel), która 
otrzymała maksymalne oceny za odzie
dziczony po matce ruch, pokonała
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U góry/Above: Porto - Wiceczempion Polski Ogierów Młodszych 
Polish National Reserve Junior Champion Stallion

Na dole/Below: Gaja Selene - Najlepsza klacz hodowli prywatnej 
The best private bred filly

dwie przedstawicielki Janowa - Amigę 
(Piaff- Amra) i Cenozę (Ekstern - Cel
na) oraz reprezentantkę SK Sowiniec 
Galaktykę (Grafik-Gracja Bis), półsio- 
strę słynnego Girlan Bey’a. Wysokie 
noty wzmogły oczekiwania widzów 
przed niedzielnymi zmaganiami kla
czek dwuletnich.

Deszczowa niedziela
Padający od niedzielnego ranka 

deszcz nie był w stanie ostudzić emo
cji miłośników rasy. Wszak czekali 

oni na „klasy śmierci”, jak to określił 
jeden z uczestników pokazu. Wystą
pić miały zeszłoroczne „miss”, 
na czele z czempionką świata Eman- 
dorią, córką michalowskiej gwiazdy - 
Emandy i trimfującego wśród repro
duktorów Gazala Al Shaqab. Jego 
córki zdominowały serię A, zajmując 
cztery z pięciu czołowych lokat. 
Z dwiema „dwudziestkami” za typ 
zwyciężyła michałowska Pistoria 
(od Palmira), która wyprzedziła jedy
ną w tym doborowym towarzystwie 

córkę innego ogiera - janowską El- 
wingę (HS Pirandelo [GB] - Elek-! 

cja). Trzecia w klasie Ejrene 
(od Emocja) z Michałowa, z dwiema 
„dwudziestkami” za głowę wyprze
dziła swoją koleżankę Normę (od Ni
na), która w opinii widzów powinna 
była otrzymać maksymalne noty 
za znakomity ruch. Szkoda, że tak 
pięknie prezentująca się rok temu 
bialecka Perolia (od Pereira) tym ra
zem zajęła „jedynie” piąte miejsce.

W ostatniej klasie wysokie oceny, 
(ale bez maksymalnych), 
prowadzących przez dłuższy czas, ja
nowskiej Anilli (Pesal - Andaluzja) 
oraz michalowskiej Wildy (Gazal Al 
Shaąab [QA] - Wilda) zapewniły im 
kolejno: czwartą i piątą lokatę. Roz
strzygnięcie przyniosły ostatnie mi
nuty. Najpierw burzę oklasków, dwie 
„dwudziestki” za typ i ruch i sumę 93 
punktów zebrała El Medina (od El 
Dorada). Gdy na ring wyszła gwiazda 
minionego sezonu - Emandoria ocze
kiwania wszystkich wzrosły. Sędzio
wie wyraźnie podkreślili dystans dzie
lący tę klacz od pozostałych dwula
tek, przyznając jej aż trzy maksymal
ne noty za typ, dwie za głowę i dwie 
za ruch, co w sumie dało aż... 95 pkt.! 
Klasę zamykała wybitna reprezen
tantka gospodarzy, Ekina (Ekstern - 
Eklera) o prześlicznej głowie. Nikt 
chyba nie sądził, że pokona ona 
czempionkę świata. Rzeczywiście, 
chociaż dostała najlepszą ocenę po
kazu za głowę (3x20 pkt.) i wysokie 
pozostałe noty, ostatecznie uplaso
wała się na trzeciej pozycji.

Pokazy 
naprawdę specjalne

Czas pozostały do czempionatu 
wypełniły dwa atrakcyjne pokazy spe
cjalne. Mimo śliskiej murawy organi
zatorzy nie zrezygnowali z konkursu 
potęgi skoku. Wystąpiły w nim dwa 
ogiery małopolskie Berlin Bej (po El- 
sing) i Katon (po Wiedeń), dosiadane 
przez Kalinę Herdę i Marię Orze
chowską. Ogiery stanowią własność 
SO Białka, a ich ojcami są ogiery czy
stej krwi arabskiej. Mimo trudnego 
podłoża oba pokonały wysokość 
160 cm, a pozbawiony rywala Berlin
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Alert - Czempion Polski Ogierów Młodszych / Polish National Junior Champion Stallion

Bej z powodzeniem zmierzył się jesz
cze z wysokością 170 cm.

Następnie ogiery oddały plac we 
władanie gościom jakby przeniesio
nym ze stronic sienkiewiczowskiej 
„Trylogii”, zagubionym w wędrówkach 
po Arabii czy przemierzającym pola 
w zastępie ułanów. Siedmiu jeźdźców 
zaprezentowało wierzchowce 
pod siodłem i z ziemi, w standardo
wym rynsztunku, ale i bez wodzy (Cze
sław Witko i walach Nenufar), w pre
zentacji umiejętności ułańskich (Piotr 
Majkut i Pokemon), pokazie opanowa
nia i posłuszeństwa (Krzysztof Czar- 
nota i ogier Mąciwoda). Na koniec 
Prof. Krystyna Chmiel i Krzysztof 
Czamota uraczyli widzów żywym ob
razem z epoki Lady Stanhope i Emira 
Rzewuskiego. Pokaz wspaniale obra

zował, jak silna może być więź między 
koniem arabskim i jego jeżdźcem, jak 
koń czystej krwi chętnie współpracuje 
z człowiekiem i jak wiele można od nie
go oczekiwać...

Finał
Emocje przed finałem rosły stopnio

wo. Nąjpierw wręczone zostały nagro
dy dla najwyżej ocenionych koni ho
dowli prywatnej. Wśród ogierków zwy
ciężył Popo Przemysława Sawickiego, 
który również otrzymał nagrodę dla 
najlepszego ogierka prywatnego. Naj
lepszym dwulatkiem w tej kategorii zo
stał Milord Al Shaąab pp. Pietrzaków. 
Trofea dla nąjlepszej klaczy rocznej 
hodowli prywatnej i najlepszej klaczy 
prywatej zdobyła Gaja Selene pp. Po- 
szepczyńskich. Najwyżej ocenioną pry

watną dwulatką okazała się Kashira 
(Magnum Psyche [US] - Kahila 
IV [DE]) Agnieszki i Andrzeja Wojto
wiczów.

Nagrody dla najwyżej ocenionych 
koni prywatnej hodowli to podkreśle
nie osiągnięć tego sektora. W tym ro
ku wychowankowie stadnin prywat
nych zdobyli trzecią część trofeów 
w klasach, a trzy konie zakwalifiko
wały się do czempionatu. Polscy ho
dowcy prywatni odnotowują również 
sukcesy na pokazach zagranicznych, 
a ich systematyczna praca, zaangażo
wanie i przemyślane koncepcje przy
noszą coraz więcej powodów do sa
tysfakcji. Czy już niebawem doczeka
my się kolejnych, po Girlan-Bey’u, 
czempionów ze stadnin prywatnych? 
Czas pokaże.
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Do czempionatu zakwalifikowało się 
trzech synów ogiera Gazai Al Shaqab, 
dwóch - Eksterna oraz potomkowie 
ogierów Piaff, Ecaho i HS Etiquette. 
Czempionem Polski ogierów młod
szych jednogłośnie wybrano Alerta 
z Janowa Podlaskiego. W sprawie wice- 
czempiona sędziowie nie byli zgodni - 
o tytule dla Porto zdecydowała jego 
wyższa nota. Tym samym SK Janów 

Podlaski powtórzyła zeszłoroczny suk
ces, wywożąc z Biaiki oba trofea 
w czempionacie Polski.

W finale klaczek zobaczyliśmy trzy, 
dwuletnie córki Gazala Al Shaqab i ty
le samo rocznych córek Eksterna. Oj
cami pozostałych uczestniczek były: 
Emigrant (2), Piaff i HS Pirandelo. Wi- 
ceczempionką została janowska Alta- 
mira. Spodziewany werdykt w sprawie

czempionki nie zapad! co prawda jed-
nogłośnie, ale pokrywał się z przewidy. 
waniami widzów - zwyciężyła Emando-
ria, która zdobyła również zaszczytne 
miano Najlepszego Konia Pokazu.

Na przekór aurze tegoroczna parada 
młodzieży w Biaice tchnęła optymj- 
zmem i podgrzała emocje przed kolej
nymi próbami, w których rywalizować 
będą najlepsze z najlepszych. •

Against the weather
The spring this year came later than it should, so despite 

the 1st week-end of June, the XVI Spring Arabian Horse 
Show at Biaika took place in an exceptionally nasty weather. 
It was, however, no obstacle for the rising stars of our 
breeding.

Entered were nearly 150 yearling and 2-year old purebred 
Arabian colts and fillies, judged by Katrina Murray from 
Great Britain, Majdi Al Saleh from Jordan, Richard 
Pihlstrom from France and Jorgen Frederiksen from 
Denmark.

Among the yearlings distinguished themselves especially 
crops by Ekstern (18 heads), Piaff (11) and by HS Etiquette 
(GB), leased by Janów in the years 2004-2005 (4). The best

Popo - Najlepszy ogier hodowli prywatnej
The best private bred colt

two-year-olds descended by Gazal Al Shaqab (QA) - 15 
heads - and Emigrant (13 ones). Finally, the best results 
obtained were by Janów and Michałów, with the advantage 
of the former. Let's see, how it was like from the beginning.

In the class 1A prevailed the extremely expressive Janów 
colt ALERT (Piaff- Andaluzja), with a beautiful head, long, 
shapely neck and horizontal topline. He got the first „20” for 

type in that show, so he won the class, although the colt 
BURIAT (Ekstern - Bryza), got the same total score, with 
one „20” for movements. The promising colt POPO, bred by 
Mr. Przemysław Sawicki, with an interesting, Polish - 
Russian pedigree (Ekwist - Prokanitsa NL), was placed 
before ZIGI-ZAN, the Michaiów-bred son of Zagrobla, by 
Padron's Psyche (US). The last contender placing in the 
top five was a perfect mover, Janów-bred PREFERANS (HS 
Etiquette - Preria).

In the class IB on the lead were sons of Ekstern, Piaff and 
HS Etiquette. The winner was by the latter, ELSYNOR (out 
of El Fatha), with a similar kind of motion as Preferans. 
Second placed was PRADO by Ekstern out of Pętla, 
because he got the higher note for type than POLON (a half
brother to Pianissima), who, in turn, got „20” for movement. 
The fourth was MIŁY PAN (Piaff- Majka), bred by Mr.&Mrs. 
Bogajewicz, whereas the Janów-bred colt CELESTYN (HS 
Etiquette - Celta) was placed fifth.

As it was expected, the Class ILA, of 2-year-old colts, won 
MILORD AL SHAQAB, by Gazal Al Shaqab out of infallible 
Mina, bred by Mr.&Mrs. Pietrzak. In the same age group the 
highest point score of the show for a colt (92 points) was 
obtained by the Janów-bred PORTO, who got also „20” for 
movement. The only son of Ekstern in that crop was the colt 
CELSJUSZ, bred at Biaika.

The yearling fillies, as always, proved very impressive. 
Their first age group was won by a beautiful Emigrant 
daughter, GAJA SELENE, the full sister of a fantastic 
performer Ganga, from the stud of Mr.&Miss Poszepczyhski. 
She prevailed over a Janów-bred filly BIRUTA by Ekstern, 
PASYMA by Piaff bred by Mr. Blaszczyk, Janów-bred 
PAREJA (by HS Etiquette) and MIGRANTKA (Emigrant - 
Mogielnica) owned by Mr. Skiba.

In the next age group subsequent records of the show 
were set. AGUSTA (Piaff - Albigowa) from Janów got three 
„20” for type and head, what ensured her a total score of 92 
points and winning of the class. Just after her placed was 
another filly from Janów, SEFORA (Ekstern - Sawantka), 
slightly overexcited, but with a beautiful head. The third 
was EMIRIONA from Michałów, one of the few Grafik 
daughters. After them placed were GEMELIA (Piber _ 
Georgia) from Michałów and ORLANKA (Aslan - Osaka) 
from Kielnarowa.
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The third class for yearling fillies, IIIC, was also won by 
a Janów representative, an exceptionally refined, dry and 
typey filly ALTAMIRA (Ekstern - Altona) with a flying 
motion, what gave her four twenties for type and 
movements, together 93,3 pkt. After her placed was the 
Michalów-bred WIEŻA SNÓW (Emigrant - Wieża Babel), 
with the motion typical for this damline. High point scores 
in this class awoke high expectations for the next day 
competitions for two-year-old fillies.

The Sunday morning was rainy, but nothing could 
discourage real Arabian horse lovers. Awaited were the 
„mortal classes”, as one of the participants nicknamed two 
categories for 2-y. o. fillies, among whom expected was the 
Junior World Champion Filly EMANDORIA. The class IVA 
was won by the daughter of Palmira, the Michalów-bred filly 
PISTORIA by Gazal Al Shaqab, with two „20” for type. Just 
after her was placed her stablemate NORMA (Gazal Al 
Shaqab - Nina), who, in the opinion of spectators, should be 
placed higher for her perfect motion. The last-year class 
winner, a beautiful, brown filly PEROLIA bred at Biaika, was 
placed „only“ fifth.

The final ranking of the IVB class was set only in last 
minutes, when the bay filly from Michałów, EL MEDINA 
(out of El Dorada), with fantastic head, movements and 
topline, got 93 points, including 2 twenties for type and two 
for movements. But the crown of all was the World star 
EMANDORIA. The judges clearly underlined the distance 
between her and the rest, giving her three maximum notes 
for type, two for head and two for motion, what together 
gave 95 points, an absolute record of the show. Even the 
sweet, bright-chestnut filly EKINA from Biaika, with a really 
perfect head (all maximum notes for this trait), wasn't able 
to overcome her.

In the break before the final championship contest, 
special shows were organized. Despite the slippery grass, 
two Anglo-Arabian stallions owned by Biaika, renowned for 
their sport class sons of pure purebred Arabian sires, 
BERLIN BEJ (by Elsing) and KATON (by Wiedeń), 
mounted by young girls from the Biaika ridung section, took 
part in a high-jumping competition. Because of the weather, 
the height of the obstacles was limited, but, anyway, Katon 
covered 160 cm, whereas Berlin Bej -170.

Another special show was delivered by seven riders in 
historical costumes, reminding of the golden epoch of Polish 
cavalry. Demonstrated was riding without bridle (Mr. 
Czeslaw Witko on Nenufar), cavaliy abilities (Mr. Piotr 
Majkut and Pokemon), the tests of obedience of horse and 
his trust to a man (Mr. Krzysztof Czamota with Mąciwoda). 
Finally Mrs. Krystyna Chmiel (Nenufar) and Mr. Krzysztof 
Czamota (Mąciwoda) performed a mounted „tableau 
vivant”, playing the parts of Lady Stanhope and the Emir 
Rzewuski. The show proved, how strong bound may be 
created between a horse and his rider.

Before the final contest the special prizes were handed to 
the best private-owned horses. The highest-valued colt 
Proved the yearling POPO owned by Mr. Sawicki, whereas

Czeslaw Witko na Nenufarze
Czeslaw Witko& Nenufar

the best filly was GAJA SELENE, showed by Miss 
Poszepczyńska. In general, private-bred or owned horses 
captures one third of all trophies of the show, so we may 
expect other private-bred champions, like Girlan-Bey. That 
remains to be seen.

To the final championship contest qualified were sons of 
Gazal Al Shaqab, Ekstem, Piaff, Ecaho and HS Etiquette. 
For the Junior Champion of Poland the judges unanimously 
chose the yearling ALERT from Janów, whereas the title of 
the Junior Reserve Champion was granted to PORTO 
because of his highest point score.

In the final for fillies we saw three 2-y. o. daughters of 
Gazal and three yearling daughters of Ekstem, the rest by 
Emigrant (2), Piaff and HS Pirandelo. The title of Biaika 
Champion Mare and Best In Show was granted to 
EMANDORIA, as it was expected, whereas the title of the 
Reserve Champion Mare - to the Janów-bred yearling filly 
ALTAMIRA. So Janów won two trophies for colts and one 
for a filly, when Michałów won the highest one.

Thet's why, despite the extremely disadvantageous 
weather, the Biaika show, after all, emanated plenty of 
optimism and left us in a sufficient mood for further emotions.

Krzysztof Czmota i Mąciwoda 
Krzysztof Czmota & Mąciwoda
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POKAZY

Scottsdale
Jerzy „George“ Zbyszewski 2006

Rose ofMarwan - 
czempionka klaczy młodszych 
Junior Champion Marę

Scottsdale Show jest wielką 
imprezą, na której nie tylko 

spotykają się „ważni" ze świata 
hodowli koni arabskich, ale 
na którą każdy miłośnik rasy 
powinien choć raz w życiu 

przyjechać. W tym roku pokaz 
miał dla Polski szczególne 

znaczenie. Jeszcze nigdy nie 
pokazywano tu aż tylu koni 

pochodzących z polskich 
stadnin...

L
utowy pokaz koni 
arabskich w amery
kańskim Scottsdale 
(Arizona) uważany 
jest za jeden z nąjtrudniejszych 

na świecie - ma długoletnią trady
cję i olbrzymi prestiż, odbywa się 
w środku zimy w słonecznej Arizo
nie, podczas gdy większość sta
nów USA pogrążona jest w desz
czu lub śniegu. Ponadto udział 

w tym pokazie nie wymaga kwalifi
kacji i można w nim pokazywać każ

dego, zarejestrowanego konia 
czystej lub półkrwi arabskiej. 
Jednak koszty wysłania konia 
na ten prestiżowy pokaz waha 
się w granicach od 2,5-3,5 tys. do
larów. Do sumy tej należy dodać 
koszty transportu i wydatki 
związane z własnym pobytem. 
Na poniesienie takich kosztów 
porywają się więc tylko ci, któ
rzy naprawdę liczą na sukces 
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- to dużo mówi o poziomie zgłasza
nych koni. Rokrocznie Scottsdale 
Show gromadzi ich około 2000-2500. 
Konie pokazywane są w przeróżnych 
dyscyplinach nic więc dziwnego, że 
impreza trwa aż 10 dni. Zorganizowa
nie tak wielkiego pokazu wymaga 
zgranego działania całego zespołu lu
dzi. Gdy zapytałem jednego z organi
zatorów o koszt tego przedsięwzięcia, 
padła konkretna odpowiedź: 1,2 milio
na dolarów! Oczywiście impreza spon
sorowana jest przez wiele firm, a dużą 
część dochodów przynoszą stoiska 
handlowe. Wynajęcie najmniejszego 
(ok. 3,5 x 3,5 m) kosztuje ok. 2000 do
larów.

Księżniczka Pianissima
Od kilku lat czołowe polskie konie są 

dzierżawione do USA w celach promo
cyjnych. W tym roku, w lutym, w szran
ki stanęło ich aż cztery: Piaff (hodowli 
i własności SK Janów Podlaski) dzier
żawiony przez grupę Piaff Partners 
LLC z Michigan, jego koleżanka sta- 
jenna - Pianissima, dzierżawiona przez 
grupę Pride of Poland USA LLC z Mi
chigan, El Dorada (hodowli i własności 
SK Michałów) dzierżawiona przez 
Manny’ego Vierra z Kalifornii i - rów
nież michalowska - Wkra, dzierżawio
na przez Sarę i Franka Chisholm z Po
łudniowej Karoliny.

Udziału w tak poważnym wydarze
niu nie mogli nie wziąć prezesi wyżej 
wymienionych stadnin - Marek Trela 
i Jerzy Biaiobok, osobiście pojawili się 
w Arizonie.

Klasy „halter” (czyli hodowlane, 
w ręku), szczególnie w kategorii klaczy 
były w tym roku bardzo liczne. Zwykle 
są one podzielone na dwie grupy elimi
nacyjne, w których konie wychodzą 
na ring w kolejności od najstarszych 
do najmłodszych. Pierwszą z pokazy
wanych polskich koni była michaiow- 
ska dwuletnia Wkra (Gazal Al Shaqab 
[QA] - Wyborna po Monogramm 
[US]). Od przyjazdu do USA (we wrze
śniu 2005), przeszła ona olbrzymią me
tamorfozę. Jak na dwuletnią klacz jest 
bardzo wysoka ale i doskonale zbalan- 
sowana. Przebywając (jak wszystkie 
Polskie konie) w stajni Grega Gallu- 
na w Santa Ynez, była wyśmienicie

JJ Apharina 
pokonała polską El Doradę w walce o tytuł czempionki klaczy starszych

she has beaten Polish El Dorada in Senior Mare Championships

przygotowana kondycyjnie i technicz
nie. Gdy wyszła przed komisję sę
dziowską i ustawiła się do oceny, za
parło nam dech. Wygladaia jak statu
etka - subtelna ale w świetnych ra
mach. Wkra wygrała swoją klasę poko
nując ponad 20 klaczy.

Następną reprezentantką Polski by
ła gwiazda ringów europejskich - ja
nowska Pianissima (Gazal Al Shaqab 
[QA] - Pianosa po Eukaliptus). Decy
zja o jej pokazywaniu była bardzo 
trudna. Klacz kiepsko zniosła kwaran
tannę i podróż. Gdy widziałem ją w li
stopadzie ubiegłego roku miałem duże 
wątpliwości czy do lutego uda się ją 
przygotować. Po przylocie do Scotts
dale natychmiast udałem się do stajni 
Galluna. Moje pierwsze zdanie brzmia- 
io: „proszę pokazać Pianissimę”. Wra
żenie niesamowite. Zamiast chudej 
i zmęczonej „listopadowej” klaczy zo
baczyłem przepięknego konia w świet
nej kondycji. Duże brawa dla zespołu 
Grega! O Pianissimie ktoś powiedział 

kiedyś: „ona jest jedyna w swoim ro
dzaju”. To absolutna racja. Jak 
na księżniczkę przystało, jest też chi
meryczna i nie bardzo lubi się czym
kolwiek dzielić. I nie podzieliła się z ni
kim w swojej klasie, wygrywąjac w do
skonałym stylu.

Niezadowolony Piaff
W ostatnią sobotę pokazu przyszła 

kolej na starszych reprezentantów Pol
ski: El Doradę i Piaffa. Najpierw El Do
rada udowodniła, że jest klaczą nie 
do pobicia. Duża, w ramach, przy tym 
szalenie typowa, pokazywała się do
skonale. Obserwuję tę klacz od jej 
pierwszego pokazu i muszę przyznać, 
że chyba nigdy nie miała złego dnia. 
Mam duży szacunek do talentu pre- 
zenterskiego Grega Galluna ale tym 
razem to El Dorada zrobiła całą „dobrą 
robotę”. Wzbudziła wielki, zdecydowa
nie zasłużony aplauz, zajęła pierwsze 
miejsce na kartach wszystkich trzech 
sędziów i wygrała klasę.
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Następnym sobotnim debiutantem 
byi janowski Piaff (Eldon - Pipi po Ba- 
nat). Ogier ten nie jest łatwy do poka
zania o czym przekona! się w ringu 
prezenter - sam Greg Gallun.

Piaff nie czul się dobrze, nie pokazał 
swojego wspaniałego bukietu. Mówiąc 
krótko - był wściekły, że musi występo
wać. Niestety znalazło to wyraz w oce
nach. Piaff nie wszedł do finałów. 
Po pokazie rozmawiałem z prezente
rem Piaffa, który skonkludował występ 
pupila jednym zdaniem: „ta klasa bar
dzo dużo mnie nauczyła”.

Piaff odniósł jednak wielki sukces 
w innej dziedzinie, a mianowicie w ilo
ści sprzedanych stanówek. Bardzo 
wielu hodowców dostrzegło zalety te
go doskonałego ogiera i przed zakoń
czeniem pokazów liczba sprzedanych 
kryć przekroczyła 70. Piaffowi zorgani
zowano świetną promocję i będzie on 
pokazywany na narodowych czempio- 
natach USA w Louisville, w październi
ku tego roku.

Klasę Piaffa wygrał importowany 
z Brazylii Rashid Van Ryad (Ryad El 
Jamaal - Striking Rhapsody po Stri
ke). Ten gniady i dość typowy ogier 
jest tak slaby w kłodzie, że nasuwa się 
pytanie, jak wiele dla oceniających 
musi znaczyć typ, że koń zostaje zwy
cięzcą mając podstawowe wady po
kroju?

W niedzielę rano (finały) nasze ocze
kiwania były wielkie. Na cztery pokazy
wane konie trzy wygrały eliminacje. 
Pierwsze rozczarowanie nastąpiło 
w czempionacie klaczy młodszych. Cu
downa Wkra znów nie tylko stała jak 
posąg ale wyróżniała się jakością 
od pozostałych klaczek. Werdykt sę
dziów brzmiał: czempionka - kaszta
nowata, roczna Rose of Marwan (Mar- 
wan Al Shaqab [QA] - PS Rose Maho
gany) , wiceczempionka - również rocz
na Bey Challina JD (Magnum Chall 
HVP-Affecshahn).

W tym miejscu trzeba wyjaśnić spe
cyfikę amerykańskiego systemu oce
niania. W przypadku sędziowania 
przez zespół, jednego z sędziów mia
nuje się tzw. głównym. Jest on zmienia
ny w każdej klasie, tak, że każdy 
z trzech oceniających jest głównym sę
dzią co pewien czas. W przypadku gdy 

wszystkie konie mają tę samą ilość 
punktów, opinia sędziego głównego 
jest decydującą. W czempionacie kla
czy młodszych miała miejsce właśnie 
taka sytuacja. Czempionat klaczy był 
sędziowany przez zespól w składzie: 
Vicki Humphrey, Scott Benjamin i Mi
kę Budd. Każdy z sędziów wybrał inną 
klacz jako zwyciężczynię, a na drugim 
miejscu miał konia z pierwszego miej
sca u innego sędziego.

Rosę of Marwan wygrała tylko dlate
go, że sędzią głównym była Vicki Hum
phrey. Gdyby byl nim Scott Benjamin 
triumfowałaby Wkra, bo to ona ząjmo- 
wała pierwszą pozycję na karcie Scot
ta.

Zaskakujący werdykt
Do czempionatu klaczy starszych 

wyszło 10 najlepszych seniorek - 
po dwie z każdej klasy. W USA system 
podziału wiekowego jest dość skompli
kowany.

W pokazach klasy A (a takim jest 
Scottsdale) klacze młodsze to rocz- 
niaczki i dwulatki. Od trzech lat wzwyż 
zaliczają się już do klaczy starszych.

Na szczeblu regionalnym (do które
go kwalifikacją są pokazy klasy A) wy
stępuje inny podział: klacze młodsze - 
roczne (pierwsze pięć kwalifikuje się 
do czempionatu roczniaków Sweep
stake na szczeblu krajowym) i klacze 
dwuletnie (pierwsze pięć kwalifikuje 
się do czempionatu dwulatków na na
rodowym czempionacie w Kanadzie). 
Konie w wieku trzech lat i powyżej 
startują natomiast w jednej klasie re
gionalnej (z podziałem na pleć) i jeśli 
zakwalifikują się do czempionatów na
rodowych USA to do lat 5 pokazywane 
są w czempionatach koni młodszych, 
a konie 6-letnie i starsze - w czempio
natach koni starszych.

Istnieje niepisane prawo, ze trzylet
nie ogiery, klacze i wałachy na szczeblu 
czempionatów krajowych pokazywane 
są w klasie FUturity (przeznaczonej dla 
trzylatków), do której koń musi być 
jednak nominowany przed urodze
niem.

Zdaję sobie sprawę jak bardzo 
skomplikowany jest to system. Jed
nak, jak do wszystkiego, tak i do niego 
można się przyzwyczaić.

Wracając do czempionatu klaczy 
starszych - El Dorada prezentowy 
na była przez Grega Galluna, a Pianij. 
sima przez Michael’a Byatta, który je^ 
specjalistą od pokazywania koni w 
chu. Tym razem też nie zawiódł, p^. 
nissima płynęła. Równie dobre wejście 
miała El Dorada i trzeba przyznać, że 
obie klacze przewyższały konkurentki 
klasą i jakością. Sędziowie jednak nie 
do końca byli o tym przekonani. Cze®, 
pionką klaczy starszych została siwa 
JJ Apharina (Magnum Psyche - jj 
Afaryd), pokazywana przez Davida 
Boggs’a. Klacz ta ma charakter konia 
„pokazowego” lecz nie może to prze
słonić widocznych wad pokrojowych.» 
Nie można było nie zauważyć jej przed
niej nogi z podkrojami pod napiąst- 
kiem i krótkiej, stromej pęciny. Co 
prawda klacz ta ma względnie ładną 
głowę ale jej (dobrze osadzone) oko 
jest male. Ogólne wrażenie nie popra
wia też ruchu, którego JJ Aphari
na po prostu nie ma.

Wiceczempionką została El Dorada 
- podobnie jak w ubiegłym roku jej 
koleżanka rodem z Michałowa - Eg- 
zonera.

W czempionacie ogierów starszych 
triumfował zwycięzca klasy Piaffa - 
gniady Rashid Van Ryad, a wiceczem- 
pionem został gniady Mazkarade 
(Drakar El Jamaal - Majalis). Ten 
ostatni wygrał klasę ogierów czterolet
nich, przed czysto polskim z pocho
dzenia WH Araby (Emanor - WH Ana- 
staż), który byl wielkim faworytem pu
bliczności z powodu fenomenalnego 
kłusa, odziedziczonego niewątpliwie 

po ojcu.
Po czempionatach odbył się wybór 

najlepszego konia pokazu.
Został nim, zupełnie niespodziewa-| 

nie, czempion ogierów młodszych - 
gniady Semper Fie (Sir Fames HBY- 
Crimson Sparlem). Niespodziewanie, 
bo ogierek ten niczym specjalnym się 
nie wyróżniał - ani wybitnym type® 
ani dobrym ruchem, a jego usterki nogi 

były oczywiste.
Obserwacja zmagań polskich ko® 

w klasach w ręku zajęła mi nie®3* 
100% czasu i po raz pierwszy (a ®e 
opuściłem żadnego pokazu w Scotts 
dale od 1982 r.) nie byłem w stanie |

U góry: „jedyna w swoim rodzaju“ - 
janowska Pianissima

Above: „she’s the only one“ - Pianissima

Z lewej: Best in Show, czempion 
ogierów młodszych - Semper Fie

Left: Semper Fie - Best in Show and 
Junior Champion Stallion

oglądać innych rozgrywek! Udało mi 
się jednak zobaczyć czempionat En- 
glish Pleasure koni młodszych (do lat 
5). Był on wielkim i nie pierwszym 
triumfem reproduktora Afire Bey V Je
go dwaj synowie podzielili tytuły mię
dzy siebie. Czempionem został Shaken 
Notstirred (od Miss Wisdom - wnuczki 
Baska), a wiceczempionem - Citation 
(od KAZ Basketeena). Natomiast 
w czempionacie English Pleasure 
Open (dla koni starszych) zwycięzcą 
został gniady Nabasken Afire po Afire 
Bey V od Nabaaska (córka Baska), 
przed DA Trinidad (Triften - Arkadia 
MSU), również posiadaczem krwi Ba
ska. Obu czempionów dosiadał utalen
towany Joel Keisner z Tennessee.

Klasę Western Pleasure Open wy
grał kasztanowaty HR El Kareem (BA 
Bay Elation - Bur Kareen). Zwycię
stwo to nie było zaskoczeniem - ogier 
ten był już narodowym czempionem 
USA w tej dyscyplinie.

Podsumowując Scottsdale 2006, 
uważam występ polskich koni za 
bardzo udany. Głównym zadaniem 
koni dzierżawionych do USA jest pro
mocja polskiego programu hodowla
nego. Amerykanie, może bardziej niż 
inne nacje, działają w myśl zasady: s- 
„jak nie widzisz, to nie wiesz, a jak > 
nie wiesz, to nie bierz”. Przez wiele = 
lat nieobecności polskich koni na g

27
26



Następnym sobotnim debiutantem 
byi janowski Piaff (Eldon - Pipi po Ba- 
nat). Ogier ten nie jest łatwy do poka
zania o czym przekona! się w ringu 
prezenter - sam Greg Gallun.

Piaff nie czul się dobrze, nie pokazał 
swojego wspaniałego bukietu. Mówiąc 
krótko - był wściekły, że musi występo
wać. Niestety znalazło to wyraz w oce
nach. Piaff nie wszedł do finałów. 
Po pokazie rozmawiałem z prezente
rem Piaffa, który skonkludował występ 
pupila jednym zdaniem: „ta klasa bar
dzo dużo mnie nauczyła”.

Piaff odniósł jednak wielki sukces 
w innej dziedzinie, a mianowicie w ilo
ści sprzedanych stanówek. Bardzo 
wielu hodowców dostrzegło zalety te
go doskonałego ogiera i przed zakoń
czeniem pokazów liczba sprzedanych 
kryć przekroczyła 70. Piaffowi zorgani
zowano świetną promocję i będzie on 
pokazywany na narodowych czempio- 
natach USA w Louisville, w październi
ku tego roku.

Klasę Piaffa wygrał importowany 
z Brazylii Rashid Van Ryad (Ryad El 
Jamaal - Striking Rhapsody po Stri
ke). Ten gniady i dość typowy ogier 
jest tak slaby w kłodzie, że nasuwa się 
pytanie, jak wiele dla oceniających 
musi znaczyć typ, że koń zostaje zwy
cięzcą mając podstawowe wady po
kroju?

W niedzielę rano (finały) nasze ocze
kiwania były wielkie. Na cztery pokazy
wane konie trzy wygrały eliminacje. 
Pierwsze rozczarowanie nastąpiło 
w czempionacie klaczy młodszych. Cu
downa Wkra znów nie tylko stała jak 
posąg ale wyróżniała się jakością 
od pozostałych klaczek. Werdykt sę
dziów brzmiał: czempionka - kaszta
nowata, roczna Rose of Marwan (Mar- 
wan Al Shaqab [QA] - PS Rose Maho
gany) , wiceczempionka - również rocz
na Bey Challina JD (Magnum Chall 
HVP-Affecshahn).

W tym miejscu trzeba wyjaśnić spe
cyfikę amerykańskiego systemu oce
niania. W przypadku sędziowania 
przez zespół, jednego z sędziów mia
nuje się tzw. głównym. Jest on zmienia
ny w każdej klasie, tak, że każdy 
z trzech oceniających jest głównym sę
dzią co pewien czas. W przypadku gdy 

wszystkie konie mają tę samą ilość 
punktów, opinia sędziego głównego 
jest decydującą. W czempionacie kla
czy młodszych miała miejsce właśnie 
taka sytuacja. Czempionat klaczy był 
sędziowany przez zespól w składzie: 
Vicki Humphrey, Scott Benjamin i Mi
kę Budd. Każdy z sędziów wybrał inną 
klacz jako zwyciężczynię, a na drugim 
miejscu miał konia z pierwszego miej
sca u innego sędziego.

Rosę of Marwan wygrała tylko dlate
go, że sędzią głównym była Vicki Hum
phrey. Gdyby byl nim Scott Benjamin 
triumfowałaby Wkra, bo to ona ząjmo- 
wała pierwszą pozycję na karcie Scot
ta.

Zaskakujący werdykt
Do czempionatu klaczy starszych 

wyszło 10 najlepszych seniorek - 
po dwie z każdej klasy. W USA system 
podziału wiekowego jest dość skompli
kowany.

W pokazach klasy A (a takim jest 
Scottsdale) klacze młodsze to rocz- 
niaczki i dwulatki. Od trzech lat wzwyż 
zaliczają się już do klaczy starszych.

Na szczeblu regionalnym (do które
go kwalifikacją są pokazy klasy A) wy
stępuje inny podział: klacze młodsze - 
roczne (pierwsze pięć kwalifikuje się 
do czempionatu roczniaków Sweep
stake na szczeblu krajowym) i klacze 
dwuletnie (pierwsze pięć kwalifikuje 
się do czempionatu dwulatków na na
rodowym czempionacie w Kanadzie). 
Konie w wieku trzech lat i powyżej 
startują natomiast w jednej klasie re
gionalnej (z podziałem na pleć) i jeśli 
zakwalifikują się do czempionatów na
rodowych USA to do lat 5 pokazywane 
są w czempionatach koni młodszych, 
a konie 6-letnie i starsze - w czempio
natach koni starszych.

Istnieje niepisane prawo, ze trzylet
nie ogiery, klacze i wałachy na szczeblu 
czempionatów krajowych pokazywane 
są w klasie FUturity (przeznaczonej dla 
trzylatków), do której koń musi być 
jednak nominowany przed urodze
niem.

Zdaję sobie sprawę jak bardzo 
skomplikowany jest to system. Jed
nak, jak do wszystkiego, tak i do niego 
można się przyzwyczaić.

Wracając do czempionatu klaczy 
starszych - El Dorada prezentowy 
na była przez Grega Galluna, a Pianij. 
sima przez Michael’a Byatta, który je^ 
specjalistą od pokazywania koni w 
chu. Tym razem też nie zawiódł, p^. 
nissima płynęła. Równie dobre wejście 
miała El Dorada i trzeba przyznać, że 
obie klacze przewyższały konkurentki 
klasą i jakością. Sędziowie jednak nie 
do końca byli o tym przekonani. Cze®, 
pionką klaczy starszych została siwa 
JJ Apharina (Magnum Psyche - jj 
Afaryd), pokazywana przez Davida 
Boggs’a. Klacz ta ma charakter konia 
„pokazowego” lecz nie może to prze
słonić widocznych wad pokrojowych.» 
Nie można było nie zauważyć jej przed
niej nogi z podkrojami pod napiąst- 
kiem i krótkiej, stromej pęciny. Co 
prawda klacz ta ma względnie ładną 
głowę ale jej (dobrze osadzone) oko 
jest male. Ogólne wrażenie nie popra
wia też ruchu, którego JJ Aphari
na po prostu nie ma.

Wiceczempionką została El Dorada 
- podobnie jak w ubiegłym roku jej 
koleżanka rodem z Michałowa - Eg- 
zonera.

W czempionacie ogierów starszych 
triumfował zwycięzca klasy Piaffa - 
gniady Rashid Van Ryad, a wiceczem- 
pionem został gniady Mazkarade 
(Drakar El Jamaal - Majalis). Ten 
ostatni wygrał klasę ogierów czterolet
nich, przed czysto polskim z pocho
dzenia WH Araby (Emanor - WH Ana- 
staż), który byl wielkim faworytem pu
bliczności z powodu fenomenalnego 
kłusa, odziedziczonego niewątpliwie 

po ojcu.
Po czempionatach odbył się wybór 

najlepszego konia pokazu.
Został nim, zupełnie niespodziewa-| 

nie, czempion ogierów młodszych - 
gniady Semper Fie (Sir Fames HBY- 
Crimson Sparlem). Niespodziewanie, 
bo ogierek ten niczym specjalnym się 
nie wyróżniał - ani wybitnym type® 
ani dobrym ruchem, a jego usterki nogi 

były oczywiste.
Obserwacja zmagań polskich ko® 

w klasach w ręku zajęła mi nie®3* 
100% czasu i po raz pierwszy (a ®e 
opuściłem żadnego pokazu w Scotts 
dale od 1982 r.) nie byłem w stanie |

U góry: „jedyna w swoim rodzaju“ - 
janowska Pianissima

Above: „she’s the only one“ - Pianissima

Z lewej: Best in Show, czempion 
ogierów młodszych - Semper Fie

Left: Semper Fie - Best in Show and 
Junior Champion Stallion

oglądać innych rozgrywek! Udało mi 
się jednak zobaczyć czempionat En- 
glish Pleasure koni młodszych (do lat 
5). Był on wielkim i nie pierwszym 
triumfem reproduktora Afire Bey V Je
go dwaj synowie podzielili tytuły mię
dzy siebie. Czempionem został Shaken 
Notstirred (od Miss Wisdom - wnuczki 
Baska), a wiceczempionem - Citation 
(od KAZ Basketeena). Natomiast 
w czempionacie English Pleasure 
Open (dla koni starszych) zwycięzcą 
został gniady Nabasken Afire po Afire 
Bey V od Nabaaska (córka Baska), 
przed DA Trinidad (Triften - Arkadia 
MSU), również posiadaczem krwi Ba
ska. Obu czempionów dosiadał utalen
towany Joel Keisner z Tennessee.

Klasę Western Pleasure Open wy
grał kasztanowaty HR El Kareem (BA 
Bay Elation - Bur Kareen). Zwycię
stwo to nie było zaskoczeniem - ogier 
ten był już narodowym czempionem 
USA w tej dyscyplinie.

Podsumowując Scottsdale 2006, 
uważam występ polskich koni za 
bardzo udany. Głównym zadaniem 
koni dzierżawionych do USA jest pro
mocja polskiego programu hodowla
nego. Amerykanie, może bardziej niż 
inne nacje, działają w myśl zasady: s- 
„jak nie widzisz, to nie wiesz, a jak > 
nie wiesz, to nie bierz”. Przez wiele = 
lat nieobecności polskich koni na g
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ringach amerykańskich (od początku 
lat 80.), a szczególnie ich nieobecność 
w grupie czołowych, liczących się 
koni, Ameryka zapomniała, jaki 
w Polsce jest skarb. Nie każdy ma

ochotę na długą podróż do Polski, 
a agenci w USA dwoją się i troją, by 
sprzedać to, co stoi w miejscowych 
stajniach. Konkurencja na rynku jest 
więc szalona.

Oczywiście żal, że polskie konie 
sięgnęły po złoto, ale - jak mawiaj. 
Amerykanie - „there always will J, 
another show” - zawsze będzie następ 
ny pokaz. •

STADNINA KONI ARABSKICH

KĘBLINY 
hodowla koni arabskich, fryzyjskich i sportowych

The Scottsdale Show, held in February, is considered 
as one of the most difficult ones. It has a long tradition 
and high level, taking place in the middle of winter in 
warm and sunny Arizona. Everybody may enter 
a horse, but their quality is determined through high 
costs of participation in that prestigious show, 
reaching from 2,5 to 3,5 thousand USD. That sum must 
be enlarged by the costs of the owner’s stay, so only the 
breeders expecting success can risk such expenses. 
Nevertheless in the event take part from 2000 to 2500 
horses, so it lasts up to 10 days, but every horse lover 
should attend it at least once in his life.

In 2006 the event had a special meaning for Polish 
breeders, that’s why it was attended by the Directors 
Marek Treia and Jerzy Biaiobok. Four horses leased 
from Poland were entered to the show - the stallion Piaff 
and the filly Pianissima were bred at Janów, whereas the 
mare El Dorada and the filly Wkra at Michałów.

As the first entry started the 2-year old filly Wkra, 
tall, but well-balanced, perfectly trained by Greg 
Galun. Her performance was breathtaking, so she won 
her age-group.

Our charismatic Pianissima hardly endured as well 
the travel, as the quarantine, so we doubted, whether 
it would be possible to prepare her to the show, or not. 
It proved, however, that Greg Gallun performed real 
miracles and brought her to the marvellous condition. 
Being as unique, as always, she won the 3-year-olds 
class with no problem.

Well-grown, full of type and frame El Dorada proved 
unbeatable, because she never had a bad day and 
showed herself perfectly with no help of a handler. She 
won her class, whereas Piaff was in that day poorly 
disposed for the show. He just demonstrated, that he 
would rather go away from that ring, so he didn’t 
qualify to the finals. His class was won by the bay 
stallion Rashid Van Ryad, typey, but with some 
conformation faults - especially in coupling. On the 
other hand, Piaff achieved another kind of success - 
for the season 2006 more than 70 matings were 
booked. He got a good promotion and is preparing to 
start in US Nationals in Louisville, Kentucky, in 
October 2006.

On Sunday the final competitions were to be held. 
The Junior Mare Championship disappointed us, 
because, despite the marvellous performance of Wkra, 
the titles of Junior Champion Mare and Junior 
Reserve Champion Mare were won by yearling fillies,

Scottsdale 2006
Rose of Marwan (of Egyptian origin) and Bey Shi 
JD, respectively. Such a result could be caused by the 
American judging system, in which for each class one 
of judges is nominated a „call judge”, whose opinion 
binding in relation to the others. If Scott 
was the „call judge” in the Junior Championship 
Fillies - Polish Wkra would win, because she 
placed first on his judging card.

The division to age groups for the 
Championships in a show on the same level, 
Scottsdale Show, is even more senseless. Three-year- 
old fillies are qualified together with older mares. 
That’s why Polish Pianissima and El Dorada were 
forced to compete with each other. El Dorada was 
shown by Greg Gallun, whereas Pianissima - by 
Michael Byatt. Each of them made an impressive 
entrance and presented floating motions, but it didn’t 
fully convinced the judges, who finally granted the 
gold to the grey mare JJ Apharina, a very showy one, 
but with visible faults in legs (a bottle-shaped cannon 
and short, straight pastern), as well as small eye and 
poor movement. El Dorada got the title of Reserve 
Champion Mare, whereas Pianissima was placed just 
behind her.

Several other results were also surprising. For 
example, in the class of four-year-old colts, the pure 
Polish WH Araby (by Emanor) was placed only 
second, although he was a favorite of the public 
because of his impressive trot. On the other hand, the 
Best in Show title was granted to a bay colt Semper 
Fie, who became also the Junior Champion Stallion 
despite his obvious leg faults, lack of type and not very 
outstanding motion.

Nevertheless, in my opinion Polish horses made 
a very successful performance. Leasing stallions and 
mares is a good form of promotion of Polish 
breeding program. For many years, since the 
beginning of the eighties, Polish horses were absent 
in American show-rings and gradually began to sink 
into oblivion. Poland has to show what a treasure it 
has in its stables, the more in conditions of a strong 
competition. Americans appreciate, what they can 
see, so the Reserve Champion title of El Dorada, 
a fantastic show of Wkra and Pianissima, as well as 
breeding popularity of Piaff, reminded them of the 
everlasting quality of the Polish Arabians. After all, 
there always will be another show, according to an 
American saying.
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ringach amerykańskich (od początku 
lat 80.), a szczególnie ich nieobecność 
w grupie czołowych, liczących się 
koni, Ameryka zapomniała, jaki 
w Polsce jest skarb. Nie każdy ma

ochotę na długą podróż do Polski, 
a agenci w USA dwoją się i troją, by 
sprzedać to, co stoi w miejscowych 
stajniach. Konkurencja na rynku jest 
więc szalona.

Oczywiście żal, że polskie konie 
sięgnęły po złoto, ale - jak mawiaj. 
Amerykanie - „there always will J, 
another show” - zawsze będzie następ 
ny pokaz. •
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WYŚCIGI

N
ikogo już nie dziwi 
szokuje tętent kopyt Vn arabskich galop", 

po murawie toru wyścig 
wego, niegdyś zastrzeżonego wyiZ 

nie dla koni pełnej krwi. Jednak nie tai 
dawno próbowano ograniczać udzś 
arabów w gonitwach. Na samym 
czątku Urząd ds. Wyścigów i Hodowj' 
Koni Pełnej Krwi utrudnia! starty ko« 
czystej krwi arabskiej. Dopiero w 1975 

—Jninyr. Holger Ismer, właściciel stadninj 
i zoo w Ströhen, zachęcony przykia 
dem polskich stadnin i służewieckłen 
toru, gdzie bywał częstym gościem, 
do spółki z Heinzem Lyrą założył Nie 
miecką Spółkę Wyścigową dla Koni 
Arabskich (DRAV). Pierwszy ośrodek 
treningowy powstał w Ströhen, 
a wkrótce po nim następny, w Kevela
er. Pierwsze starty arabów były uzgad
niane z Niemieckim Jockey Clubetr. 
i dyrekcjami głównych torów wyścigo
wych, toteż wyniki nie dały długo 
na siebie czekać. 19 maja 1977 r. dwa
naście koni czystej krwi uczestniczyło 
w gonitwie o nagrodę 5000 DM (2500 
euro). Wyścig na dystansie 1400 m wy
grała klacz Wileika (Diem - Wielka).

Utrudnienia w startach
Wszystko ułożyłoby się pomyślnie, 

gdyby nie inny punkt widzenia niektó
rych. Właściciele koni pełnej krwi an
gielskiej obawiali się konkurencji ze 
strony rozwijających się wyścigów dla 
koni arabskich więc występowali prze
ciwko nim, a ich poczynania zostały 
uwieńczone sukcesem. 30 maja 1977 r. 
Jockey Club ogłosił na łamach „Kalen
darza Wyścigowego” komunikat o wy
kluczeniu koni czystej krwi arabskiej 
z udziału w gonitwach kategorii A. 
Ograniczenia te utrzymywały się 
w mocy do roku 1999, ale hodowcy ko
ni arabskich, nie zważając na prze
szkody, konsekwentnie dążyli do celu. ,

Heinz Lyra dołożył starań, aby już 
w następnym sezonie odbyły się dwie 
gonitwy krajowe i trzy międzynarodo
we na historycznym torze w Hambur- I 
gu-Hom, na którym rozgrywane jest 
słynne, hamburskie Derby. Najważniej
szym wydarzeniem tego sezonu wyści-1 
gowego była gonitwa o Wielki Puchar | 
Hodowców, w której nagroda wynosiła



ann OM Wygrała ją kasztanowata 
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że! dla o»«*”' rów««»"“ les,°" 
Xdr»««em» Także Klarze p» rock- 
nym treningu na terze zyakrwaly 

na wartości rynkowej.
Od 1982 r. Spółka Wyścigowa ma 

status stowarzyszenia. Liczba kom 
w tereningu i rozgrywanych coroczme 
gonitw ulegała zmianom. Najwięcej, bo 
11 wyścigów, odbyło się w 1984 r, pod
czas gdy w 1991 r. w Niemczech do
szedł do skutku tylko jeden start, i to 
dzięki udziałowi koni zagranicznych. 
Od połowy lat 90. zaszło wiele zmian. 
I tak, dla arabów zostały udostępnione 
nowe tory, w Gotha i Baden-Baden, 
a w 1997 r„ na torze zastrzeżonym do
tąd dla koni pełnej krwi, rozegrane zo
stały arabskie Derby, co wywołało 
ogólną sensację.

Akceptacja arabów
Niemiecki Jockey Club zaakcepto

wał w końcu starty arabów. Udostęp
niono im nawet jedną kolumnę na ła
mach „Kalendarza Wyścigowego”. Jo
achim Weltheimer, którego żona, Regi
nę, jest właścicielką dobrze prosperu
jącej stąjni wyścigowej, uważa, że jest 
to ważny krok w kierunku pełnej ak
ceptacji. Jeśli bowiem jeźdźcy mogą 
odnaleźć nazwy swoich wierzchowców 
w oficjalnych zapisach, utwierdza to 
ich w przekonaniu, że dosiadają praw
dziwych koni wyścigowych. Publicz
ność także przyzwyczaiła się do egzo
tycznego widoku koni arabskich. Mało 
tego, entuzjastycznie im kibicuje 
i chętnie obstawia, bo wyniki wyścigów 
arabskich są trudno przewidywalne, co 
do ostatniej chwili trzyma graczy 
w niepewności.

Oczywiście wiele jeszcze pozostało 
do zrobienia. Przede wszystkim za ma
ło koni poddawanych jest treningowi, 
choć ogier Mythos (po Marwan) udo- 
wodnii, że udział w wyścigach klasy 
Kojowej też może przynosić wymierne 
Pieniądze. Wygrał on sześć spośród 
0 u startów, co dało mu pierwsze 
ouejsce w rankingu i sumę nagród 

750 euro jego właścicielowi, Je-

Powyżej: Przed siodłaniem.
Above: before saddling
Poniżej: Mokhtar Ba na torze w Mülheim, zwyciężył rywali o 7 długości 
Below: Mokhtar Ba has beaten the rivals with 7 lenghts in Mülheim



Powyżej: Mythos zajmuje czołowe miejsce pod względem sum wygranych ostatniego sezonu 
Above: Mythos - the prize money winner of the last season

Poniżej: Na torze Düsseldorf Grafenberg 
Below: the beautiful track at Düsseldorf Grafenberg

Na następnej stronie: prezydent DR AV, dr Hussein Al Redha gratuluje zwycięzcy Nagrody Europy 
Next page. Dr Hussein Al Redha the President of DRAV congratulates the winner of Great Prize of Europe

an’owi Marsot. Obroty totalizatora wy
niosły wówczas 220 039 euro.

Liczący się hodowcy niemieccy wo
lą wysyłać swoje konie na trening 
do Polski, ze względu na niższe niż 
w Niemczech koszty treningu, ale 
i tak 19 gonitw z 159 uczestnikami, ja
kie w zeszłym roku odbyły się 
w Niemczech, świadczą o dużym po
stępie w tej mierze. Starty w Niem
czech stają się coraz bardziej atrak
cyjne, gdy nagrody sponsorują tacy 
potentaci, jak rodzina Maktoum. Na
tomiast wprowadzenie nagród dla 
koni, które dotąd nie wygrały ani jed
nej gonitwy lub nie przekroczyły 
określonej sumy wygranych mogłoby
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przyciągnąć hodowców, których nie 
stać na używanie reproduktorów naj

wyższej klasy.

Francuska dominacja
W chwili obecnej w Niemczech prze

bywa 56 koni w treningu wyścigowym. 
Wciąż duży jest procent właścicieli, 
którzy sami trenują konie - to pozosta
łość z czasów, kiedy zawodowi trenerzy 
niechętnie przyjmowań do swoich staj
ni „małe orientale”. Jednak od tamtej 
poiy nastąpiła zasadnicza zmiana, bo 
już dziesięciu profesjonalnych trene
rów w Niemczech zajmuje się trenin
giem koni arabskich Początkowo na to
rach dominowały konie polskiego po
chodzenia, szczególnie wywodzące się 
od ogiera Santhos (Pierrot - Saika) i je
go synów, ogierów Maxim (od Mashu- 
ga) i Marquis (od Markiza). Do elity 
zwycięzców należał również ogier po
chodzenia rosyjskiego - Drakon (Pri- 
zrak - Prichot) i jego potomstwo. Po
tem jednak zwyciężać zaczęły głównie 
konie z krwią francuską i francuskie 
ogiery znalazły się w pierwszej dziesiąt
ce rankingu reproduktorów 2005. Linie 
krwi o najwyższej wartości użytkowej 
wywodzą się od ogierów: Manganate, 
Kesberoy, Tidjani, Tornado du Syrah 
i Dynamite III. Joachim Weissmeier 
uważa, że optymalnym schematem ko
jarzeń w kierunku uzyskania dzielnego 
wyścigowo przychówku jest łączenie 
francuskich ogierów z polskimi klacza
mi, co stwarza szanse na uzyskanie kla
sowego potomstwa. •

W najbliższym czasie odbędą się wyścigi:

• 9 lipca, Mülheim: Nagroda sprinterska El Samawi, klasy krajowej, dla koni 31. i st.
Nagroda 2000 EUR, dystans 1200 m. Wagi: trzylatki 54 kg, starsze 58 kg.

• 15 lipca, Frankfurt: Puchar miast partnerskich Dubaju i Frankfurtu, klasy krajowej, dla koni 31. i st 
Nagroda 1500 EUR, dystans 2000. Wagi: trzylatki 54 kg, czterolatki 58 kg, pięciolatki 60 kg, starsze 62 kg.

• 29 lipca, Bad Harzburger, klasy krajowej, dla koni 31. i st.
Nagroda 1500 EUR, dystans 2400 m.

• 6 sierpnia, Kolonia: Nagroda Europy sponsorowana przez Sh.Al Maktouma.. Gonitwa dla koni 41. i st. 
Nagroda 15 000 EUR, dystans 2400 m.

Next Races:

• 9 July, Mülheim: El Samawi Sprint, National 3 years and older,
Prize 2000 EUR, distance: 1200 m, Weight: 3y: 54 kg older: 58 kg

• 15 July, Frankfurt: Dubai-Frankfurter Partner Cup, National 3 years and older,
Prize 15000 EUR, distance: 2000 m, Weight: 3y: 54 kg 4y: 58 kg 5y: 60 kg older: 62 kg

• 29 July, Bad Harzburg: National 3 years, 4 years and older,
Prize 3000 EUR, distance: 1800 m

• 6 August, Köln: Al Mactoum Prize of Europe, National 4 years and older,
Prize 15000 EUR, distance: 2400 m

Ranking pięciu najlepszych koni po sezonie 2005

Nazwa konia, liczba startów/I i II miejsca, suma wygranych (w euro)

1. og. Mythos (Marwan - Isy), gn. 41., 8/6-1 25.940

2. og. Love me Tender (Barour de Cardonne - Gran/Aromat), gn. 61., 5/4-0 17.650

3. og. Robbie (Makzan - Naira/Argon) kaszt., 31., 4/4-0 53.250

4. og. AinhoaDarik (Darike - Nuit D’Ainhoa/Nuit St. Georg), gn. 41., 11/3-2 7.263

5. og. Ainhoa Dorwan (Dorwan du Cayrou - Schalainhoa/Ardeka) gn. 41., 9/1-3 4461

Top Five of the most successful horses 2005

Name, starts/I. II. place, prize money (euro)

1. Mythos (Marwan - Isy), 4y. b.st., 8/6-1 25.940

2. Love me Tender (Barour de Cardonne - Gran/Aromat), 6y.b.st., 5/4-0 17.650

3. Robbie (Makzan - Naira/Argon), 3y.ch.st., 4/4-0 53.250

4. Ainoha Daarik (Darike - Nuit D'Ainhoa/Ainhoa/Nuit St. Georg), 4y.b,st., 11/3 2

5. Ainhoa Dorwan (Dorwan du Cayrou - Schalainhoa/Ardeka), 4y.b.st., 9/1 3 ________________
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ARABIAN RACES ON THE WAY UP
The racing scene for pure bred Arab horses saw a 

permanent up and down in Germany. Few starters and 
missing acceptance from the fans of the English 
Thoroughbred seem to belong to the past. An atmosphere 
of awakening lies on the turf.

Arabian hoofs on the holy ground of the English 
Thoroughbred? This seems to be normal today. But not 
long ago it was limited. Just from the beginning a fresh wind 
out of the German Jockey Club („Direktorium fur 
Vollblutzucht und Rennen“) blew into the faces of the 
Arabian horses even though the start gave a promise for the 
future. Animated by his visits at Polish stud farms and the 
track of Warsaw Holger Ismer, owner of Arabian Stud and 
Tierpark in Ströhen, Germany, founded together with Heinz 
Lyra in 1976 the German Race Company for Pure Bred 
Arabs (DRAV). The first training centre in Ströhen followed 
a second one in Kevelaer. The training made great progress. 
According to the agreement with the Racing 
Administration the first starts were coordinated with the 
main tracks. On 19th May 1977 twelve pure breds competed 
with each other for 5000 DM (2500 euro) prize money. The 
mare Wileika (Diem - Wielka) finished after a distance of 
1400 meter at first.

Everything ran trouble-free and gave a promise for a 
successful future of the Arab horse on the track. 
Unfortunately some people had a different point of view. 
Owners of the English Thoroughbred feared a growing 
competition and voted against races for Arabs, with 
success. On 30th Mai 1977 the German Jockey Club 
excluded them in their official organ „Wochenrennkalender“ 
(weekly race calendar) from the A-races. The banishment 
lasted until the season 1999. In spite of the fact that some 
people put a spoke in their wheel the Arab horses went on 
setting the pace.

Making every effort Heinz Lyra organised the following 
year two national and three international races on the 
legendary derby track in Hamburg-Hom. Highlight was 
the „Great Breeders Cup“. The chestnut mare Dzianna 
(Nalet - Dziwischah) won 20000 DM (10000 euro) price 
money for her owner Dr. E. Klein. In the first years yet the 
track gave the breeders the opportunity to make the trial 
for stallions. Since September 1979 the races for pure bred 
Arabs are recognized as an alternative to the 100 day trial. 
Even the market value of a mare grows after a year on the 
track.

Owing to a difficult financial situation the Company was 
changed in 1982 into an association. The name „DRAV“ and 
the constitution could be kept. The number of races and 
horses in training varied. In 1984 eleven races took place, 
whereas in 1991 a low point was reached: just one time pure 
bred Arabs started in Germany. But even there, in Rastede, 
the start was only possible with foreign participation. 
Although a lot of things have changed since the middle of 
the nineties. New tracks like Gotha or Baden-Baden opened 
their doors for the Arabian horse. In 1997 a derby on the holy 

going of the English Thoroughbred in Hamburg-Horn 
caused sensation.

Meanwhile the pure bred Arab is accepted by the German 
Jockey Club, too. Since this year they have their own 
column in the „Wochenrennkalender“. „This is a very 
important step to be fully accepted“, thinks Joachim 
Weiflmeier, whose partner - Regine owns the most 
successful training stable of the last nine years. „So the 
jockeys have the possibility to see the entered horses. This 
gives them the feeling to ride a real race horse.“ Also the 
crowd loves the exotic horses. They are even enthusiastic? 
when they bet on them. Suddenly the pure bred Arab has 
become social acceptable. This is shown by the rising 
betting turn, too. The outcome of an Arab race is difficult to 
assess. A surprising ending is the order of the day. This 
causes thrill.

Of course there is not at all optimism. „A lot has to be 
done“, says Joachim Weiflmeier critically. There are still not 
enough horses in training. „Mythos is showing clear that it 
is possible to earn money with national races“ he 
emphasizes. The Marwan son won six of eight starts. The 
most successful horse of the last season earned a winning 
prize of 25940 euro for his owner Jean Marsot. All in all one 
could win 95750 euro on tracks in Germany. The betting turn 
rose up to 220039 euro.

Nevertheless large breeders let their horses train in 
Poland - mostly because it’s cheaper than in Germany. But 
19 races with 159 horses at start last year show clearly that 
Germany is on the way up. Furthermore sponsors like the 
Maktoum family which support the „Triple Competition“, 
the „Prize of Europe“ and the race in Baden-Baden make 
the start in Germany also financially attractive. But there is 
still a lot of work at the basis: races for horses without 
victory or those who earned not much money make the turf 
attractive for those breeders, who have not enough money | 

to invest in top-flight bloodlines. At the moment there are 
56 horses in training. The number of the owner trainers is 
still high - a relic of the past, where professional trainers 
hesitated to train the „little Orientals“. But even there one 
can see a radical change. Meanwhile more than ten 
professionals take Arabs in training. Further progress is 
depending on the willingness of the breeders to improve 
their line breeding. In the past the Polish lines dominated 
the track, at first Santhos (Pierrot - Saika) and his 
descendents: Maxim (Mashuga) and Marquis (Markiza). I 

Also the Russian Drakon (Prisrat - Prikhot) and his 
offspring were great champions. But today the French are 
the leading lines. The top ten sires in 2005 were all French. 
The most successful and most wanted lines are 
Manganate, Kesberoy, Tidjani, Tornado du Syrah and 
Dynamite III. Joachim Weiflmeier believes that in future 
outcrosses are the best way to breed Champions: „Mating 
a French sire on a Polish mare, for instance the Arbil line 
or the old Emir line, is going to produce world class horses 
with esprit.“
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STADNINA KONI BEŁŻYCE 
Agnieszka i Andrzej Wojtowicz

24-200 Bełżyce, ul. Przemysłowa 50 
tel. 081 517 23 77 fax. 081 517 36 87 

www.belzycearabians.com

K łasza Stadnina istnieje od 1995 r. Zajmujemy się hodowlą koni czystej krwi 

/V arabskiej. Odnieśliśmy wiele sukcesów wycigowych, m.in. zwycięstwa 
w nagrodach Derby, OAKS Janowa. Europy, Bialki. Zaznaczmy również swoją 

obecność na czempionatach w Polsce i Europie. Prowadzimy sprze az om 
w różnym wieku po atrakcyjnych cenach. Świadczymy usługi w zakresie treningu 
koni wyścigowych, jak również przygotowania koni do czempiopionatm__^^
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HISTORIA

w USA (cz. 2)
Longin Błachut

O
rzeł uwielbiał wygrywać, 
a że oprócz szybkości dys
ponował też prezencją, 
rozpoczął karierę pokazo
wą. Sam dyrektor Scottsdale Ali Ara- 

bian Horse Show - Charlie Carter za
prezentował Orła w 1970 r. Ogier bra
wurowo radził sobie na ringach poka
zowych, zdobywając tytuł Top Ten 
USA i Kanady. Pod siodłem zdobył ty
tuł US Top Ten English Pleasure. 
Orzeł oczarował publiczność w kla
sach hunter po damsku i wraz 
z wnuczką Eda Tweeda - Shelley Gro- 
om wywalczył w 1974 r. tytuł czempio- 
na kraju w tej klasie.

Za wybitne osiągnięcia w pokazach 
ogierowi Orzeł przyznano tytuł „Le
gion of Merit”. W roku 1995 Orzeł, w to
warzystwie swych rywali z 1968 r. - 
Kontiki i Nusabre znalazł się w presti
żowej wyścigowej „galerii sław” (Ra- 
cingHall ofFame).

Potomstwo Orla
Jako reproduktor Orzeł także oka

zał się prawdziwie epokowym ogierem, 
prawdziwym „chef de race”. Mocno 
stemplował potomstwo przekazując 
wzrost, ramy, poprawną budowę, uro
dę, siłę, odporność psychiczną i dziel
ność. Po 17 latach stanowienia docho
wał się ponad 101 zarejestrowanych 
źrebiąt, z czego 21 brało udział w goni
twach, 15 wygrało, a 5 zostało zwycięz
cami gonitw pozagrupowych. Jego po
tomstwo zalicza się w USA do najdziel
niejszych koni, jak np.: klacz Orzela 
1981 (od Fagai po El Cap Fargo), wyho-

Przedstawiamy dalszy ciąg 
historii wybitnego wyścigowo 
ogiera, który ustanowił nowy 

standard w hodowli 
użytkowych koni czystej krwi 

arabskiej w USA.

Orzeł
na ringu pokazowym... 

on the show ground in halter...

dowana przez znakomitego trenera 
i hodowcę - Chucka Tolberta. Orzela 
osiągnęła doskonale wyniki na torze 
6/29 (7-4-9) 4-1. Obecnie jest matką ho
dowlaną na Bliskim Wschodzie; gniady 
walach Worzel (od Windrez) osiągnął 
wynik 4/32 (8-4-8) 2-2; ogier Orram 
1984 (od Magana Terra Pizas po Ma
gna Terra Rajah) odszedł do hodowli 

z wynikiem 5/49 (8-13-6) 0-2; ogier SGR 
Vayn (od Brusally Zbruenu po Zbrucz) 
wyhodowany przez Eda Tweeda osią
gnął rezultat 4/42 (7-6-8) 2-5; siwy ogier 
Brusally Gaysar 1983 (od Brusally 
Zbrusata po Zbrucz) po dobrej karie
rze wyścigowej 3/29 (7-5-2) 3-1 przeby
wa w stadninie Shelley Groom - Tre
vor (wnuczki Eda Tweeda). Dobrym 
synem Orła okazał się Brusally Orlen 
1981 (od Brusally Czlena). Wynik koń
cowy jego kariery wyścigowej to 19 (6- 
3-8) 1-3. Po 11 latach stanowienia po
zostawił (do 2003 r.) 39 sztuk potom
stwa, z czego na tor wyszło 16, wygrało 
7, a 3 to zwycięzcy gonitw pozagrupo
wych, jak np. ogier Zachzell 1994 (in- 
bredowany na Orla, od klaczy Burzeli): 
6/37 (12-4-7) 3-5, który też dal już 13 
sztuk potomstwa, w tym trójkę zwy
cięzców gonitw pozagrupowych (Da
shing Zell, Little Sister Zell i RL Zell).

Orzeł pozostawił 47 zwycięskich có
rek i wnuczek, wiele z nich zwyciężyło 
w gonitwach pozagrupowych. Do naj
lepszych należą: Soaring Fastneasy, 
FMR Hadassah czy CR Samborsta. Ta 
ostatnia (od Brusally Orsta po Sam
bor) przed sprzedażą na Bliski Wschód 
wygrała 7 z 11 gonitw (w tym 5 poza
grupowych). Z kolei gniada Dakshi- 
na 1983 (od Brusally Czekna po Bru
sally Częsta), wyhodowana przez Eda 
Tweeda nie wyszła na tor, ale za to zo
stawiła 11 sztuk potomstwa, z czego 
6 to zwycięzcy gonitw pozagrupowych. 
Najlepszą córką Dakshiny była So
aring Fastneasy 1992 (po SW Dawid), 
która wygrała 12 gonitw w tym 5 poza- 
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grupowych i została ogłoszona wyści
gową klaczą roku. FMR Celebrate 1984 
(od Brusałly Zbruyna po Zbrocz) też 
nie była na torze. Wcielona do hodowli 
dała z ogierem Cassels Orszlem wyści
gowego konia roku - klacz FMR Ha- 
dassah. Wygrała ona 14 gonitw z czego 
9 pozagrupowych i jest dziś matką 
stadną na Bliskim Wschodzie. FMR 
Celebrity też została sprzedana na Bli
ski Wschód, a więc najlepsze żeńskie 
potomstwo Orla jest poza USA. Nie
stety trudno śledzić statystyki wyści
gowe z Bliskiego Wschodu, gdzie ko
niom w treningu wyścigowym często 
zmienia się imiona.

Czupurny Czubuthan
Synowie Orła, którzy nie wyszli 

na tor (jak ogier Brusałly Orzelost) 
okazali się jednak świetnymi repro- 
dukorami. Brusałly Orzelost pozosta
wił 44 sztuki potomstwa, z czego 26 
wygrało gonitwy, a 5 - pozagropowe, 
jak Flash Magie czy derbista Brutus 
Orzelost. Najlepszym synem Brusałly 
Orzelosta okazał się K A Czubuthan 
(zwany „Zubi”) od klaczy o czysto 
polskim pochodzeniu - Chambra 
(po Toltec). Linia żeńska K A Czubu- 
thana ma korzenie sięgające klaczy 
Kaszmira i Baida 1932 (Flisak - Pom- 
ponia II, najszybsza klacz okresu mię
dzywojennego, sprzedana do USA 
w 1938 r.).

K A Czubuthan wychowany w trud
nych warunkach, miał czupurny 
i uparty charakter. Tak jak kiedyś je
go dziadek Orzeł, na padoku odpra
wiał „taniec wojenny” - na zmianę 
wspinał się, stawał dęba, kładł wierz
gając nogami. Często, dla rozgrzewki 
przed startem, robił „baranka”. Mimo 
to jego dżokej - doświadczony Billy 
„Bubba” Lewis Jr. uwielbiał swojego 
Podopiecznego. Czubuthan późno 
wyszedł na tor, ale biegał i często wy
grywał z godnymi przeciwnikami, jak 
ogiery NF Proof czy Sam Tiki. W wie
ku 8 lat startował 15 razy, wygrał 5 go
nitw, 6 razy był drugi (w tym o włos 
Przegrał z Monarchem AH w wysoko 
notowanym California Arabian Cup 
Sprint [G2]). Najlepiej biegał w wie
ku lat 9, kiedy to wygrał 8 z 14 gonitw, 
w jakich brał udział. Po 7 latach

...i pod siodłem
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...and under the saddle class

na torze zakończył karierę wyścigową 
wynikiem 64 (25-16-3) 5-10. Dziś 
K A Czubuthan jest ojcem 26 zwy
cięzców gonitw, w tym 5 zwycięzców 
gonitw pozagrupowych (na 90 sztuk 
potomstwa w sumie). Daje konie do
brze biegające, kalibrowe, prawidło
wej budowy, późno dojrzewające. Je
go wiodące córki to oaksistka AF Gu- 
enivere 2001 (od polskiej, wyhodowa
nej w Michałowie Genezy po Pepton). 
AF Guenivere w 2005 r. była trzecią, 
najszybszą klaczą swojego rocznika 
w USA. Inne wyróżniające się córki K 
A Czubuthana to AF Arabella 1997 
(od Troja po Pierrot) i MW Scarlet 
Lady 1998 (od Scarlet O Sara). W Pol
sce przebywają dwie córki ogiera K 
A Czubuthan: Zbroja Fata 2004 
(od Zenica po Ghent) i Mukta Fata 
2005 (od niemieckiej derbistki - Mine- 
rvy po Santhos). Do dobrze biegają

cych synów Czubuthana można zali
czyć Whatz Up 2001 (od PTF Lady 
Wiking po Wiking) i MW Warrier 1998 
(od Fumo Palmyra po Paket).

Magus
Synem Orła, który nie miał zdanej 

próby wyścigowej, a który okazał się 
dobrym ojcem koni biegających jest 
przebywający w Teksasie, prawie 
30-letni Magus (od ML Magie Fairy 
po Touch of Magie, ogierze ze starych 
linii stadniny Crabbet Park). Magus 
stanowił przez 12 lat, dając 46 sztuk 
potomstwa, z czego 19 wyszło na tor, 
13 wygrało wyścigi, a trójka - gonitwy 
pozagropowe. Syn Magusa, wspania
ły Amazing Son 1999 (od Amaysing 
po Sambor) w ciągu trzech lat wziął 
udział w 28 gonitwach, z czego 12 wy
grał (w tym 5 gonitw pozagrupo
wych). Amazing Son ustanowił też
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 fot.arch. C. Gipson, Forgotten Lane Farm U góry i na dole: klacz Orzela z Chuckiem Tolbertem (na dole, po prawej)

Above and below: Orzela in the winning circle with Chuck 
Tolbert (below, right)

U
1

dwa rekordy szybkości toru i jest już 
ojcem 28 sztuk potomstwa z czego 11 
zwycięzców (z 16 koni, które wyszły 
na tor). Inny syn Magusa - My Man 
Gus 1994, należący do Godolphin 
Arabians, po świetnej karierze w USA 
(drugi w Bob Magness Derby) został 
sprzedany do Zj. Emiratów Arabskich 
i tam, nosząc imię Mushaagib, konty
nuuje karierę wyścigową plasując się 
w pierwszej szóstce najszybszych ko
ni tego regionu świata. Innym wnu

kiem Orła po ogierze Magus, który 
odziedziczył wybitne uzdolnienia wy
ścigowe dziadka [4/41 (12-7-5) 2-3] 
jest Good to Go 1996 od Tikis Song. 
Matką tej ostatniej była wyśmienita 
klacz Amaysing 1985 (po Sambor), 
która dala wielu zwycięzców gonitw 
pozagrupowych. Ojcem Tikis Song 
był Tiki Sahibar Ku, syn ogiera Konti- 
ki. W bieżącym roku klacz Tikis Song 
jest źrebna ogierem Zachzell 1994, 
wnukiem Orla.

W sezonie wyścigowym 2005 trzylet
nia córka Magusa - Lady Cent Kiss 
(od Ten Cents Akiss) była w pierwszej 
dziesiątce najszybszych klaczy w swe
go rocznika.

Miara klasy
Import ogiera Orzeł przypadl 

na przełomowy okres w historii ho
dowli koni arabskich w USA. Pasjono
wano się wtedy rodzącymi się wyściga
mi koni arabskich i coraz bardziej po- 
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pulamymi i profesjonalnie organizowa
nymi pokazami w kilku nowych kla
sach. Zakupiony w Polsce Orze! w zu
pełności spełnił pokładane w nim 
przez Eda Tweeda nadzieje. Osiągnął 
sukcesy i sławę na torze wyścigowym, 
na pokazach i w hodowli, dzięki wspar
ciu i trosce nowego właściciela, urasta
jąc do rangi „żywej legendy”.

O klasie Orla jako reproduktora, 
świadczą kolejne generacje jego synów, 
córek, wnuczek i wnuków oraz za
szczyty i laury, które zdobywają w róż
nych zakątkach świata. W USA subli- 
nie Orla czy jego starszej siostry - Orli 
są wysoko cenione przez stadniny ho
dujące linie biegające, jak np.: Adam
son Arabians, Forgotten Lane Farm, 
Harizan Farm, Magic Springs Farm, 
czy Mandolynn Hill Farm.

Ed Tweed zmari w 1984 r. w wieku 
91 lat. Rok później, w wieku 22 lat, 
na wieczne pastwiska odszedł jego uko
chany, polski Orzeł. Odszedł w dzień 
podpisania umowy sprzedaży Brusally 
Ranch przedsiębiorstwu developerskie- 
mu - tak zakończyła żywot słyn
na na cały świat stadnina o przydomku 
„Little Poland” („Mała Polska”).

Miejsce spoczynku Orła znajduje się 
u stóp gór Ziegler. Wnuczka Eda Twe
eda, Shelley Groom-Trevor, składa 
tam zawsze świeżo ścięte kwiaty, 
a dumne i dostojne amerykańskie orły 
kołują majestatycznie nad swoim pol
skim imiennikiem. Podczas tegorocz-

Najmtodsze pokolenie - klacz Mukta Fata (po K A Czubuthan) 
Filly Mukta Fata (by K A Czubuthan)- the youngest generation
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nego pokazu w Scottsdale Edwin Twe
ed został pośmiertnie włączony w po
czet członków prestiżowego Racing

Tent of Honor, do którego zaliczani są 
wybitni działacze na rzecz rozwoju wy
ścigów koni arabskich w USA. •

Orze! (The Polish Eagle) in the USA (part 2)
Orzei loved to win and apart from speed he also possessed 

good looks and began a brilliant show career. He won the 
titles of US and Canadian Top Ten Halter, as well as that of 
US Top Ten English Pleasure. In 1974 he enchanted the 
public by his performance in a side-saddle class under the 
granddaughter of Ed Tweed - Ms. Shelley Groom, achieving 
the National Champion Side-Saddle Title.

Put to stud, he proved to be a legendary producer. After 
17 mating seasons he sired more than 101 registered foals. 47 
°f his sons, daughters and grand-get were race and stakes 
winners. Even those sons of Orzei, who weren’t raced, 
Passed on performance abilities. One of them, Brusally 
Orzelost, sired many stakes winners, from whom the best as 
a racer and a producer proved to be K A Czubuthan, 
nicknamed „Zubi”. That hard to handle on the racetrack, 
chestnut stallion sired 26 winners, including 5 stakes 
winners. Many of them are of Polish bloodlines. In Poland 

today there are two of his daughters: Zbroja Fata 2004 (out 
of Zenica by Ghent) and Mukta Fata 2005 (out of the 
German Derby winner Minerva by Santhos). One of the last 
living sons of Orzei, who also never raced but proved his 
salt’s worth as sire of excellent racehorses, is Magus.

After breeding 400 horses in over 30 years, Ed Tweed 
passed away in 1984, at the age of 91. A year later his beloved 
Orzei died at the age of 22. With the death of Orzei an era 
ended, for the same day a contract was signed selling 
Brusally Ranch, nicknamed „the Little Poland”, to 
developers. Ed Tweed was induced into the racing Tent of 
Honor in Scottsdale on February 24th 2006. The 
granddaughter of Ed Tweed, Ms. Shelley Groom-Trevor, 
carries on the Brusally Ranch name and cares about Orzei s 
grave as proud eagles soar and swoop with power and grace 
above Orzei’s resting place at the foot of the Ziegler 

Mountain.
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TEKST REKLAMOWY

Bliźniaczki
Urszula Konstanty
fot. z arch. Ewex Arabians

G
dy ujrzeliśmy Glorie (-Bis 
i -Zen, po Wachlarz od 
Gloria) wiedzieliśmy, że 
muszą zamieszkać u nas 
obie. Do czasu ukończenia budowy 

stajni w Trzyciążu klacze pozostawały 
jeszcze w Michałowie i w zimowe dni 
przedzieraliśmy się przez zaspy na fol
wark Podlesie z odwiedzinami i mar
chewką.

1 maja 2001 r. dwuletnie Glorie przy
jechały do nas. Były małe i niepozorne. 
Zaniepokojeni biegaliśmy z centyme
trem, mierząc czy cokolwiek urosły.

Gloria Bis jest poprawnie zbudowa
ną, urodziwą kuhailanką, ale „Zenia” 
pozostała mała (138 cm w kłębie).

W 2003 r. urodził się Galax - synek 
Glorii Bis i og. FUriat. Ładny, wiśniowo- 
gniady, z temperamentem. Mieszka te
raz w okolicy Antwerpii (Belgia).

Nad „Żenią” długo się zastanawiali
śmy. Czy podoła trudom ciąży, porodu 
i wychowania źrebaka?

W 2005 r. decyzja zapadła - kryjemy 
obie Faworem. Wspaniale będzie ob
serwować rozwój źrebiąt po tym sa-

Na grudniowy przetarg 
wybraliśmy się jako kibice.

Chcieliśmy zobaczyć 
rzadkość - bliźniaczki czystej 
krwi arabskiej. Były to nasze 

początki znajomości z tą rasą 
i stadninią koni w Michałowie.

Wcale nie planowaliśmy 
zakupu...

mym ogierze. Klacze wróciły na micha- 
łowskie Podlesie, gdzie stacjonował re
produktor. Niestety, Gloria Zen nie 
zdążyła zostać pokryta - Fawor padł 
podczas krycia „Bisi” (14 lutego). 
Szczęśliwie klacz się zaźrebiła i 18 

stycznia przyszedł na świat ostatni po
tomek Fawora - skarogniady GaworJ 

rosły i sympatyczny.
Zastanawiałam się, czy to nie wska

zówka od losu, aby nie kryć Glorii Zen. 
Ostatecznie zdecydowaliśmy się wy
słać ją do michaiowskiego Werbuma. 
I nie ma tego złego...

„Zenia” urodziła najpiękniejszego 
źrebaka, z dotychczas wychowanych 
w naszej stadninie - klaczkę Gelenę.

Eksperyment się powiódł - obie bliź
niaczki rodzą zdrowe potomstwo! Są 
wspaniałymi, dobrze karmiącymi mat
kami. Gelenka rośnie zdrowo i wzro
stem nie odbiega już od tydzień star
szej Doriany (Poganin - Damascenka).

Ciekawi jesteśmy, jak dalej będzie 
przebiegał rozwój Gawora i Geleny. 
Dopiero teraz wiemy, jak wielką rzad
kością na świecie jest posiadanie bliź
niaczek arabskich, które rodzą potom
stwo. Mamy nadzieję pochwalić się 
źrebiętami w przyszłym roku, w Biaice.

Po aktualne zdjęcia i informacje za
praszamy na naszą stronę: www.ewez- 
-arabians.com. •

The Twins
We came to Michałów Stud in the day of the December 

Sale, but we didn’t plan any purchase - we just wanted to 
see the twin fillies by Wachlarz out of Gloria, because we 
knew that keeping both twin foals alive was a great rarity 
and a world sensation. But as soon as we saw the „Glorias” 
- we were sure we had to get them.

They stayed at Michałów as long, as we finished the 
stable. Then we took them home as 2-year-olds. We noticed, 
that Gloria-Bis grew to a correct, good-looking Kuhailan 
filly, whereas Gloria-Zen remained underdeveloped, 
reaching only 138cm in withers. That’s why we preferred to 
breed her a year later. Even then we deliberated, if she was 
able to bear and nurse a foal, but finally, in 2005, we decided 

to breed them both to Fawor, in order to compare the 
development of foals by the same sire, out of twin dams. 
Unfortunately, Fawor died when serving Gloria-Bis - thanks 
God, he left her in foal and on Jan. 18th 2006 bom was 
a brown colt named Gawor - the last offspring by Fawor.

Gloria-Zen was finally bred to Werbum and on Apr. 1st 
gave birth to a beautiful, healthy and correct filly - Gelena. 
She isn’t growing any slower than her peer, only a week older 
filly Doriana (Poganin - Damascenka). It means, that our 
experiment succeeded. We are fully conscious, that we were 
lucky to own twin mares able to produce healthy foals. Next 
year we are going to show them at Bialka.

For more info we invite to: www.ewex-arabians.com
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Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "EWEX"
Dariusz Konstanty

tel./fax. 712/38-94-199 32-353 Trzyciąż nr 80 tel. kom. 7602/43-00-23
ewex@ewex-arahians. com 7601/ 48-33-17

(Sinus - Dziękuję/Pamir) 
jedyna i ostatnia przedstawicielka 

sublinii Druhny w Polsce
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(Ganges - Wenessa/Egon) (Emigrant - Wadi Musa/Ganges)

(Wachlarz - Gloria Eukaliptus)
Jectma

(Grafik - Damascenka/Simts)
jedyne rodzące bliźniaczki 

arabskie i ostatnie przedstawicielki 
ginącej gałęzi Gildii w Polsce

(Ecaho - Zenobia/Endel) 
międzynarodowy wiceczempion 

klasy liberty

(Fawor, Gloria Bis/Wachlarz) (Werbum, Gloria Zen/Wachlarz) (Poganin - Damascenka/Sinus)
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AUKCJA 2006

Potencjał
i uzna

Scott Benjamin
fot. Stuart Vesty

Potencjał, uznanie i obietnica od lat znamionują polski program 
hodowlany koni czystej krwi arabskiej. W ciągu 36 lat coroczna 
aukcja urosła do rangi wydarzenia, podczas którego osiągnięcia 

polskiej hodowli prezentowane są całemu światu.

H
odowcy i wielbiciele koni 
arabskich ze wszystkich 
zakątków globu oczekują 
po janowskiej aukcji tego, 
co najlepsze: potencjału tkwiącego 

w uznanych liniach żeńskich i rodach 
męskich, budowanych przez pokolenia 
na bazie koni doskonałych pod wzglę
dem hodowlanym i użytkowym, uzna
nych ogierów i klaczy, których potom
stwo co roku podnosi standard rasy 
czystej krwi arabskiej oraz obietnicy 
związanej z młodymi klaczami i ogiera
mi pochodzącymi ze sprawdzonych 
połączeń, czekających na szansę zaist
nienia na międzynarodowej arenie.

Potencjał
Córki ogiera Monogramm [US], zna

ne z wyznaczania standardów na ringu 
pokazowym, jak i ustalania nowych re
kordów na aukcyjnym, obrazują do
skonałość polskiego programu hodow
lanego koni czystej krwi arabskiej. 
Sześć klaczy od 2003 r. osiągnęło sze
ściocyfrowe ceny. Do grupy tej należą 
czempionka Europy Eskalopka, czem- 
pionka Polski Ekscella, jak również 
niezapomniane piękności Palestyna 
i Elandra. W tym roku oferowane są 
dwie wyjątkowe córki Monogramma, 

pochodzące z nąjznamienitszych linii 
żeńskich SK Michałów: cudowna Ge
henna z uznanej linii żeńskiej klaczy 
Gizela i Elganda z niezrównanej rodzi
ny „E”, założonej przez Estokadę.

W ofercie tegorocznej aukcji znala
zła się również elitarna grupa klaczy, 
pochodzących po legendarnym ojcu 
matek - ogierze Eukaliptus. Cenione 
przez hodowców na całym świecie 
za nieprzeciętną urodę i potencjał re
produkcyjny w ciągu dwudziestu lat 
ustanowiły wzorzec konia arabskiego 
na ringu pokazowym i w hodowli. Eu
kaliptus, reprezentowany w poprzed
nich latach przez czempionkę Europy 
- Esklawę, czempionkę Polski - Laris- 
sę i międzynarodowe czempionki - 
Hulankę i Egnę, w tym roku znowu 
błyszczy za sprawą pięciu fenomenal
nych córek: obdarzonej królewską 
urodą Pepeszy - matki czempionów 
z janowskiej, niezrównanej rodziny 
„P”, Alegorii - wnuczki „Królowej Ja
nowa” - Algerii, atletycznej Tripli - 
najlepszej córki Tremy - matki mię
dzynarodowych czempionów, spraw
dzonej w stadzie Entuzy i wywodzą
cej się od Emigracji, Emantki, w któ
rej rodowodzie Eukaliptus występuje 
dwukrotnie.
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Kilka interesujących klaczy widnie
jących na liście sprzedaży pochodzi 
od elitarnych córek Eukaliptusa. Nąj- 
starsza i najbardziej zasłużona w tej 
grupie to klacz Hula - Top Five czem- 
pionatu Polski, matka czempionów 
i najlepsza córka wiceczempionki 
Skandynawii - klaczy Hulanka. W ofer
cie Pride of Poland 2006 znajduje się 
również jedyna córka Esklawy (Czem- 
pionki Europy, Polski i dwukrotnie 
Skandynawii) - Esturia, po międzyna
rodowym czempionie - Ecaho. Legen
darną Emanację - czempionkę Europy, 
Pucharu Narodów i Polski reprezentu
je jedna z jej najmłodszych córek - 
klacz El Minia, która łączy w sobie uro
dę, elastyczny ruch i atletyczną budo
wę ojca - wielokrotnego, międzynaro
dowego czempiona - ogiera Pesal.

Silny wpływ Eukaliptusa i Mono- 
gramma widoczny jest również w ofer
cie ogierów hodowlanych. Szczególnie 
interesującą propozycją jest Emrod - 
wielokrotny czempion szeregu między
narodowych pokazów w Europie, spo
krewniony zarówno z Eukaliptusem 
jak i rodziną klaczy Eskapada poprzez 
swych rodziców - Emigranta i Empres- 
sę, legitymujących się tytułami czem
pionów Polski. Międzynarodowy czem
pion pokazu w Babolnej - ogier Mi
grant jest kolejnym, spektakularnym 
synem ogiera Emigrant. Młody Mi
grant uosabia też cechy Monogramma 
dzięki matce - klaczy Mina.

Polska odniosła wiele sukcesów w ho
dowli i eksporcie gwiazd toru i repro
duktorów wyścigowych. Do tej imponu
jącej grupy wyścigowców należały: Wi
king, Sambor, Orzeł i Pamir, jak również 
aukcyjni rekordziści cenowi: Batyskaf 
i Druid. Trójkoronowany ogier Wiliam 
oraz derbista Espadero dołączają do tej 
elity w roku 2006, stanowiąc niewątpli
wą atrakcję oferty Pride of Poland. Zna
komity pokrój, imponujące wyniki i ary
stokratyczny rodowód sprawiają, że Wi
liam oraz Espadero obrazują istotę pol
skiego programu hodowlanego.

Uznanie
Klacze i ogiery zakupione na pol

skich aukcjach wywarły ogromny 
wpływ na programy hodowlane w nie
mal każdym zakątku świata. Również 

oferta roku 2006 przejdzie do historii. 
Znalazło się w niej szereg wybitnych 
osobników wywodzących się z najlep
szych linii męskich i żeńskich.

Fundamentalna dla stadnin w Jano
wie Podlaskim i Biaice linia „P”, z któ
rej pochodzą rzesze czempionów, re
prezentowana jest na tegorocznej au
kcji przez sześć klaczy. Do najznamie
nitszych należą: zjawiskowa Pepesza - 
Top Five czempionatu Polski, córka 
obdarzonej egzotyczną urodą Pestki 
i matka międzynarodowego czempio
na - ogiera Perseusz; Pilica - o znako
mitym pokroju - Top Five czempiona
tu Polski, córka czempionów Polski - 
Fawora i Pipi oraz matka czempionki 
Europy i Polski, klaczy Palmeta. 
W ofercie obecne są również dwie kla
cze pochodzące od czempionki świata 
- niezrównanej Pilarki: Piwnica i Pia
sta. Białecka arystokratka - Perfora
cja, matka odnoszącego międzynaro
dowe sukcesy Pesala, reprezentowa
na jest przez śliczną Perfazję, córkę 
Batyskafa, czempiona Polski i Wyści
gowego Koń Roku.

Legendarna, michałowska rodzi
na „E” z linii Milordki pozostaje 
w centrum uwagi za sprawą kilku 
znakomitych reprezentantek. Potom
kinie klaczy Emigracja, znanej jako 
„Perła Michałowa” i bez wątpienia 
najznamienitszego źródła czempio
nów we współczesnej hodowli koni 
arabskich w Polsce, zajmują jedne 
z najlepszych pozycji na liście. Należy 
do nich potomstwo międzynarodowej 
czempionki i wspaniałej matki - Ema- 
nacji: klacze El Minia i Emantka (Top 
Five czempionatu Polski), Entella - 
córka czempionów Polski Ellady 
i Gangesa oraz Entuza - córka Euka
liptusa i Ekologii, zwyciężczyni Top 
Five czempionatu Polski. W rodowo
dzie Czempiona Międzynarodowego 
Pokazu w Vilhelmsborgu i Czempio
na Polski i Szwecji - ogiera Emrod fi
guruje Emigrantka - Czempionka Eu
ropy i Polski. Potomstwo Emroda, 
urodzone w szwedzkiej stadninie 
Blommeród to międzynarodowi i na
rodowi zwycięzcy pokazów.

Rodzina „E” jest również reprezen
towana przez: zwyciężczynię Top Five 
czempionatu Polski i matkę czempio

nów - klacz Elganda, stylową córkę 
ogiera Sanadik El Shaklan - Eligu 
znakomitą Esturię (Top Five czempio. 
natu Polski i córkę międzynarodowych 
czempionów Ecaho i Esklawy), jaj. 
również przez Eudocję - obiecującą! 
córkę czempiona świata - ogiera Eks. 
tern, który tak jak i matka Eudocji wy. 
wodzi się od klaczy Estokada.

Legendarna Bałałajka, matka zasłu
żonych w hodowli: Baska, Bandoli i Ar
ty, reprezentowana jest przez dwie wy- 
jątkowe klacze. Hula uchodzi za jedną 
z najpiękniejszych w Polsce. Jej arysto
kratyczny rodowód tłumaczy nie tylko 
zachwycającą urodę ale również po
chodzenie czempionów, takich jak 
ogier Hun - zwycięzca Top Five 
w czempionacie Polski ogierów młod
szych. Obiecująca Barka wywodzi się 
od klaczy Bandola poprzez jej naj
młodszą córkę Balladę (matkę czem
piona Polski i Szwecji, ogiera Balon).

Parma, matka pięciu międzynarodo
wych czempionów: Partnera, Pamira, 
Parysa, Pasata i Poloneza, reprezento
wana jest tym razem przez trzy dosko
nale klacze: Porfirię od Parany, Parellę 
od międzynarodowej czempionki - 
Partytury i Parmenę od ostatniej córki 
Parmy - Parafrazy.

Pozostałe wybitne linie żeńskie re
prezentowane są przez pojedyncze 
gwiazdy. Zwyciężczyni klasy w czem
pionacie Polski - klacz Fraskata, ob
darzona chyba najbardziej dynamicz
nym ruchem wśród polskich koni, 
uosabia wszystkie te nadzwyczajne 
zalety, przekazywane z pokolenia 
na pokolenie w rodzinie klaczy Forta. 
Cechująca się wybitnym pokrojem 
córka ogiera Wojsław - Loretta, jest 
pólsiostrą czempionki Polski klaczy 
Larissa. Czempionka Polski - Angola 
reprezentowana jest przez dwie 
wnuczki: Antenę i Antonię - córki 
międzynarodowej czempionki, klaczy 
Antwerpia. Gizela - filar zasłużonej, 
michaiowskiej linii „G”, reprezento
wana jest przez córkę - pełną uroku 
Gehennę i wnuczkę Gryzetkę (córkę 
oaksistki Garonny i półsiostrę mię
dzynarodowego czempiona, ogiera 
Ganges). Janowska Edreada wywodzi 
się od epokowej Etny, poprzez czem
pionkę Polski, klacz Equitana. Este- 

ria, córka czempiona Wielkiej Brytanii 
ogiera Gabaryt, w linii żeńskiej wywo
dzi się, poprzez klacz Elektra (matkę 
zasłużonego ogiera El Ghazi), od epo
kowej matki stadnej - Ellory. Zwada, 
epatująca żeńskością córka Ararata 
i wiceczempionki Polski, klaczy Zaleta, 
blisko spokrewnionej z czempionką 
Pucharu Narodów - Zazulą i czem
pionką świata i USA - Zagroblą.

Obietnica
Lista koni, które zostały sprzedane 

aby odnieść znaczące sukcesy dla 
swoich nowych właścicieli, nie ma so
bie równych w świecie koni arab
skich. Na liście znakomitości znajdo
wały się czempionki Europy: Emilda 
i Pikieta, czempiony Wielkiej Bryta
nii: Pilarka, Sasza i Premier, zwycięz
cy Pokazu Narodowego USA: Korde
las, El Mundo i Ordynek, czempionki 
Kanady: Edina i Camea oraz zdobyw
cy międzynarodowych tytułów: Eu- 
skara, Prognoza, Ewakuacja, Pale- 
stra, Grenlandia, Eloida, Eskalopka, 
Endel, Fernando, Palba, Egna i Alt. 
Kilka z wymienionych wcześniej kla
czy i ogierów z oferty Pride of Poland
2006 legitymuje się osiągnięciami,
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pólsiostrą czempionki Polski klaczy 
Larissa. Czempionka Polski - Angola 
reprezentowana jest przez dwie 
wnuczki: Antenę i Antonię - córki 
międzynarodowej czempionki, klaczy 
Antwerpia. Gizela - filar zasłużonej, 
michaiowskiej linii „G”, reprezento
wana jest przez córkę - pełną uroku 
Gehennę i wnuczkę Gryzetkę (córkę 
oaksistki Garonny i półsiostrę mię
dzynarodowego czempiona, ogiera 
Ganges). Janowska Edreada wywodzi 
się od epokowej Etny, poprzez czem
pionkę Polski, klacz Equitana. Este- 

ria, córka czempiona Wielkiej Brytanii 
ogiera Gabaryt, w linii żeńskiej wywo
dzi się, poprzez klacz Elektra (matkę 
zasłużonego ogiera El Ghazi), od epo
kowej matki stadnej - Ellory. Zwada, 
epatująca żeńskością córka Ararata 
i wiceczempionki Polski, klaczy Zaleta, 
blisko spokrewnionej z czempionką 
Pucharu Narodów - Zazulą i czem
pionką świata i USA - Zagroblą.

Obietnica
Lista koni, które zostały sprzedane 

aby odnieść znaczące sukcesy dla 
swoich nowych właścicieli, nie ma so
bie równych w świecie koni arab
skich. Na liście znakomitości znajdo
wały się czempionki Europy: Emilda 
i Pikieta, czempiony Wielkiej Bryta
nii: Pilarka, Sasza i Premier, zwycięz
cy Pokazu Narodowego USA: Korde
las, El Mundo i Ordynek, czempionki 
Kanady: Edina i Camea oraz zdobyw
cy międzynarodowych tytułów: Eu- 
skara, Prognoza, Ewakuacja, Pale- 
stra, Grenlandia, Eloida, Eskalopka, 
Endel, Fernando, Palba, Egna i Alt. 
Kilka z wymienionych wcześniej kla
czy i ogierów z oferty Pride of Poland
2006 legitymuje się osiągnięciami,

U góry/Above: Hula

Po prawej /Right: Pepesza



Pilica

mogącymi gwarantować przyszłe 
sukcesy na międzynarodowym ringu 
pokazowym. Jednak najbardziej in
trygująca pozostaje oferta młodzieży, 

za którą przemawiają wybitne rodo
wody i obietnica, jaką w sobie niosą.

Czempion Polski i wiceczempion 
USA - Ganges reprezentowany jest 

w ofercie 2006 przez kilka utalentowa- 
nych synów i córek. Każde odziedziczy. | 
lo atletyczną budowę, długą, elegancką 
szyję, dumną, arystokratyczną prezen- 
cję i poprawny, solidny pokrój. Pelne 
rodzeństwo Entella i Ennis, obiecujące 
młode ogiery Zygmunt i Zakazany Owoc, 
jak również urocza Marita - wszystkie 
uosabiają nąjlepsze cechy ojca.

Międzynarodowy czempion i repro
duktor o wyjątkowym znaczeniu - Eca- 
ho ma w ofercie tegorocznej aukcji trzy 
młode córki, a każda wywodzi się z naj
bardziej zasłużonych rodzin żeńskich. 
Najstarsza z nich, Esturia, przedłuża 
dziedzictwo swojej matki - Esklawy. 
Piasta kontynuuje tradycję czempion- 
ki Europy i świata - Pilarki.

Kilka obiecujących córek ogiera Mo
nar charakteryzuje się prawidłowym 
pokrojem, atletyczną budową i unika
towym typem ojca. Wyrocznia i Fana- 
goria pochodzą od wybitnych córek 
ogiera Monogramm. Orika i Panna wy
wodzą się od wyhodowanych w Bialce 
czempionów, reprezentujących najsil
niejsze linie żeńskie w Polsce.

Czempion Polski - Ararat, będący 
źródłem egzotycznego typu, elegancji 
i wyjątkowego ruchu, reprezentowany 
jest przez wybitne córki. Zwada, Porfi- 
ria, Antonia, Barka i Edreada to grupa 
niezwykle obiecujących klaczy w ofer
cie 2006.

Szereg uznanych, sprawdzonych 
i obiecujących koni w ofercie tegorocz
nej Pride of Poland gwarantuje, że Dni 
Konia Arabskiego 2006 ponownie usta
wią wysoką poprzeczkę dla arabskiej 
rasy. •

Tegoroczna oferta aukcji Pride od Poland
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PREDICTABILITY, PRODUCTIVITY AND PROMISE
These virtues continue to be guiding principles of the 

centuries - old Polish Arabian breeding program. For the 
past 38 years, the annual Polish Arabian auction - the Pride 
of Poland - has evolved into the premier venue in which 
these foundation characteristics are fulfilled. International 
breeders and enthusiasts have come to expect the very best 
from the Polish auction - the predictability of renowned sire 
and dam lines built upon generations of accomplished 
breeding and performance champions and the promise of 
young mares and stallions from proven bloodlines, awaiting 
their chance to achieve on the international stage.

Standard setters in the show ring and record setters in 
the sale, the daughters of Monogramm [US] have grown to 
epitomize the excellence of the Polish Arabian breeding 
program. Six exemplary daughters have achieved six-figure 
sale prices since 2003, an exclusive group which includes 
European Champion Eskalopka, Polish National Champion 
Ekscella as well as the unforgettable beauties Palestyna and 
Elandra. Two exceptional Monogramm” daughters are 
offered in the 2006 collection from Michalow’s most notable 
dam lines: the gorgeous Gehenna from the accomplished 
dam family of Gizela and the elegant Elganda from the 
incomparable ,,E” family of Estokada.

The 2006 collection once again offers an elite selection of 
the best daughters of legendary broodmare sire Eukaliptus. 
These mares have set the standard as show winners and 
consistent producers for over two decades. Represented by 
European Champion Esklawa, Polish National Champion 
Larissa and international champions Hulanka and Egna in 
the past, Eukaliptus is once again in the spotlight in 2006 
with 5 magnificent daughters offered. Pepesza, champion 
producer from Janow’s unparalleled ,,P” family of 
champions; Alegoria - a royal descendant of the „Queen of 
Janow” Algeria; the athletic Tripla - the best daughter of 
international champion producer Trema; and enchanting 
Emantka - a double Eukaliptus-bred descendant of the 
legendary Emigracja through the ethereal Emanacja.

Several premier offerings in 2006 descend directly from 
the elite daughters of Eukaliptus. The most accomplished of 
these is Hula, Polish National Top Five Mare, the best 
daughter of All Scandinavian Reserve Champion Hulanka. 
The only daughter of European, Polish National and twice 
AU Scandinavian Champion Mare Esklawa is also among 
the collection: Esturia, sired by international champion 
Ecaho, has been a consistent Top Five winner at the Polish 
Nationals. The legendary Emanacja, European, All Nations 
Cup and Polish National Champion, is also represented with 
one her youngest daughters - El Minia - who best combines 
the beauty, stretch and athleticism of her multi- 
uiternational champion sire Pesal.

Eukaliptus and Monogramm strongly influence the 
selection of sires offered in Pride of Poland 2006. Chief 
among these is Emrod, a multi-international champion all 
across Europe, who is uniquely linebred to both Eukaliptus 
and the family of Eskapada through his Polish National 

champion sire and dam, Emigrant and Empressa, 
respectively. Babolna International Champion Migrant is 
another impressive son of European Champion Emigrant, 
who typifies the Monogramm strengths through his multi
champion producing dam Mina.

Poland has had great success in producing and selling 
several of the great racehorses and racehorse sires in the 
Arabian breed. This impressive group of athletes has 
included: Wiking, Sambor, Orzeł and Pamir as well as 
auction record setters Batyskaf and Druid. Triple Crown 
winner Wiliam and Derby victor Espadero join this elite 
group in 2006. Superbly conformed and impressively 
accomplished Wiliam and Espadero represent the pinnacle 
of achievement for the Polish Arabian breeding program.

Over the decades mares and stallions purchased in the 
Polish auctions have gone on to positively influence 
breeding programs in every comer of the world. The 2006 
collection continues this grand tradition with several 
superlative individuals from the best sire and dam lines 
offered.

The premier „P” family of champions made famous in 
Janów Podlaski and Białka is represented with six mares. 
The best of these include: Polish National Top Five winner 
Pepesza - the most beloved daughter of the exquisite 
Pestka and dam of International Champion Perseusz; 
superbly conformed Pilica, daughter of Polish National 
Champions Fawor and Pipi, Polish Top Five winner and dam 
of European and Polish National Champion Palmeta. Two 
descendants of the incomparable World Champion Pilarka 
are also among the collection: Pilica and Piasta. Białka 
aristocrat dam Perforacja, dam of international sensation 
Pesal, is represented with lovely daughter Perfazja, sired by 
Polish National Champion Stallion & Racehorse of the Year 
Batyskaf.

Michalow’s legendary „E” family is once again in the 
spotlight with several exceptional representatives 
amongst the offering. The descendants of Emigracja the 
most prolific source of champions in modern Polish 
Arabian breeding - are among the best in the auction. 
These include El Minia & Polish National Top Five winner 
Emantka; Entella - a daughter of Polish National 
Champions Ellada and Ganges; and Entuza - a daughter 
of Eukaliptus out of Polish National Top Five winner 
Ekologia. European and Polish National Champion 
Emigrantka figures strongly into the pedigree of 
Vilhelmsborg International, Polish National and Swedish 
National Champion Emrod. His best get in Sweden 
include several international and National winners.

The extraordinary „E” family is further represented by: 
Polish National Top five winner and champion producer 
Elganda; the elegant Sanadik El Shaklan daughter Eligia, 
Esturia - Polish National Top five winner and daughter of 
international champion Ecaho and Esklawa; as well as 
Eudocja - a promising daughter of World Champion 

Ekstern.
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The legendary Bałałajka, the dam of breed foundations 
Bask, Bandola and Arfa - is represented by two exceptional 
females. Hula’s aristocratic pedigree lends credibility to not 
only her enchanting beauty but to her predictable ability to 
produce champions such as Polish National Top Five winner 
Hun. The promising Barka descends directly from Bandola 
through her youngest daughter Ballada, dam of Polish and 
Swedish National Champion Balon.

Parma - Polish producer extraordinary as the dam of the 
five international champion sons Partner, Pamir, Parys, 
Pasat and Polonez - is represented by three splendid 
descendants. These include Porfiria out of Parana, Parella 
out of international champion Partytura, and Parmena, out 
of the last Parma daughter Parafraza.

Several individual stars represent the remaining 
exceptional dam families in Poland. Polish National class 
winner Fraskata, the most dynamic mover in all of Poland, 
typifies the extraordinary athletic ability and consistent 
quality of the dam family of Forta. The beautifully 
conformed Wojsław daughter Loretta is a half sister to 
Polish National Champion Larissa Polish National 
Champion Angola is represented by two lovely 
granddaughters Antena and Antonia. Aristocrat dam 
Gizela, pillar of Michaiow’s esteemed „G” family of 
champions, is represented by her delightful daughter 
Gehenna and granddaughter Gryzetka (daughter of Oaks 
winner Garonna and sister to multi-international champion 
Ganges). Janow’s regally bred Edreada traces directly to 
the epochal broodmatron Etna through the beloved Polish 
National Champion Equitana. Esteria, an attractive 
daughter of British National Champion Gabaryt, traces 
directly to Polish foundation mare Ellora through Elektra, 
dam of international sire of significance El Ghazi. The 
enchantingly feminine Ararat daughter Zwada is out of 
Polish National Reserve Champion Zaleta, a descendant of 
All Nations Cup Champion Zazula and close relative to 
World & US National Champion Zagrobla.

The astonishing list of horses offered in the auction who 
have gone on to achieve success for their new owners is 
without equal in the Arabian horse world. This „Who’s Who” 
list of champions includes: European Champions Emilda & 
Pikieta; British National Champions Pilarka, Sasza & 
Premier; US National Winners Kordelas, El Mundo & 
Ordynek; Canadian National Champions Edina & Camea; 
and International Champions Euskara, Prognoza, 
Ewakuacja, Palestra, Grenlandia, Eloida, Eskalopka, Endel, 
Fernando, Palba, Egna & Alt. It is the promise of the 
superbly bred youngsters that makes the 2006 collection 
most intriguing.

Polish National Champion & US Reserve National 
Champion Ganges is represented with several gifted sons 
and daughters in the 2006 collection. Each inherit his 
superlative athletic ability, his long elegant neck, proud 
aristocratic carriage and well balanced, substantial 
conformation. Full siblings Entella & Ennis, promising 
young sires Zygmunt and Zakazany Owoc, as well as the 

lovely young Marita all typify the lasting legacy of Ganges.
International champion and sire of significance Ecaho is 

represented with three young daughters, each descending 
from the most esteemed dam families. The eldest of these, 
Esturia, extends the legacy of her ethereal dam Esklawa. 
Piasta carries on the tradition of World & European 
champion Pilarka. Several promising daughters of Monar 
typify the athletic ability, superb conformation and unique 
type of their sire. Wyrocznia and Fanagoria are both out of 
superlative daughters of Monogramm. Orika and Panna 
descend directly from Biaika-bred champions representing 
Poland’s most athletic dam families.

Espadero

Polish National Champion Ararat, is represented by an 
exceptionally well-bred group of daughters. Barka, Antonia, 
Zwada, Porfiria and Edreada are among the most promising 
mares in the 2006 collection.

Polish National, Dutch National, All Nations Cup Reserve 
and thrice World Top Ten Champion Pesal is represented 
with an exemplary group of daughters. The royally bred El 
Minia leads the way, followed by the pleasant Piramida and 
the athletically inclined Abba.

Abounding in accomplished predictability, established 
productivity and infinite promise, the 2006 Pride of Poland 
auction collection affirms that Arabian Horse Days in Poland 
will once again continue to set the standard. (S. Benjamin)
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I HISTORIA

36 lat minęło
Alina Sobieszak

Sierpień znów ściągnie

T
ak to się zaczęło i trwa - 36 
aukcji koni czystej krwi 
arabskiej w Janowie Podla
skim.

Ukoronowaniem wysiłku hodowców 
jest organizowana w tym roku już 
po raz 37. aukcja koni arabskich i po
przedzający ją 28 Narodowy Pokaz. 
Już 36 razy uderzeniom młotka au- 
kcjonera i słowom „sprzedany” wypo
wiadanym w wielu językach, towarzy
szyły emocje klientów, hodowców 
i licznie zgromadzonej publiczności. 
W tym roku pewnie będzie tak samo, 
bo, zarówno stawka koni przygotowa
nych do sprzedaży, sukcesy pokazowe 
polskich koni, tradycja i urok tego 
miejsca, robią swoje.

Przez 37 lat od pierwszej aukcji 
zmieniło się bardzo wiele - ustrój i ko
niunktura światowej gospodarki, ode
szli, po długim i bogatym w doświad
czenia życiu, dyrektorzy, którzy wyho
dowali i sprzedali pierwsze konie, 
zmieniali sie organizatorzy, oprawa au- g 
kcji i klienci, ale polskie konie arabskie | 
wciąż niezmiennie wiodą światowy e 
prymat i dzięki nim janowska sprzedaż 5 

o3 
ma ciągle bardzo wysoką pozycję s 
w światowym handlu i hodowli koni I 
arabskich. £

O dotychczasowych aukcjach napi
sano wiele artykułów. Pisano o ofercie 

do Polski szerokie grono 
specyficznych gości. Będą to 
przedstawiciele panujących 

dworów, biznesmeni różnych 
dziedzin, może ktoś znany 

z ekranu lub estrady.
Tym, co ich łączy i sprawia, że 
pojawiają sie w usytuowanym 
na samym skraju zjednoczonej 
Europy Janowie Podlaskim, jest 
nasze dobro narodowe - konie 

czystej krwi arabskiej, które 
właśnie tu mają swoje wielkie 

dni - DNI KONIA ARABSKIEGO.

Pilarka i szczęśliwy Paolo Gucci
Pilarka and happy Paolo Gucci 

handlowej - czyli koniach przeznaczo
nych do sprzedaży, o wynikach finan
sowych, o najwyższych cenach, o klien
tach. Informacje te rozproszone są 
w różnych wydawnictwach, a ponie
waż koń arabski doczeka! się swojego 
polskiego magazynu - spróbujmy 
na jego ląmach uporządkować wyda
rzenia aukcyjne.

Początki sprzedaży
Wzmianki o sprzedaży koni arab

skich z polskich stadnin pochodzą 
z początków XIX w. W bogatej kronice 
rodu Rzewuskich zapisano, że w 1800 r. 
hr. Seweryn Rzewuski - Wielki Hetman 
Koronny, sprzedał do wschodniopru- 
skiego stada Weedem ogiera arabskie
go ze swojej hodowli, nazwanego na
zwiskiem hodowcy. Potomstwo tego 
ogiera miało swój znaczący wpływ 
na hodowlę w nowym miejscu.

Inny magnacki ród - Branickich 
w latach 1818-1870 sprzedał (co udo
kumentowane jest w ich księgach 
stadnych) 2009 koni arabskich, w tym 
w 1864 r. sułtanowi tureckiemu 2 ogie
ry i 90 klaczy. Kolejne znaczące trans
akcje pochodzą już z XX w. i należy wy
mienić tu sprzedanego do Hiszpanii 
w 1908 r. ogiera Van Dyck i w 1912 r. 
ogiera Ursus, który doprowadził 
do upadku rządu hiszpańskiego ze 



względu na wydaną nań, astronomicz
ną kwotę 60 tys. pesetów. Rodowody 
obu tych ogierów, pochodzących ze 
stadniny w Białej Cerkwi, znajdują się 
w „Złotych Księgach” Stada Królew
skiego w Madrycie.

W 1913 r. zostąje sprzedany do Wlk. 
Brytanii ogier Skowronek, który 
w 1920 r. trafia do USA, rozpoczynając 
wielki rozdział historii polskich arabów 
na kontynencie amerykańskim. Mniej 
lub bardziej zorganizowana sprzedaż 
trwa do 1969 r.; w tym okresie (do wy
buchu II wojny światowej) do USA zo- 
staje sprzedanych 16 koni, a po wojnie 
wiatach 1960-67 łącznie 68. W1962 r. dr 
Eugene LaCroix, podczas swej pierw
szej wizyty w Polsce kupuje dwie kla
cze i dwa ogiery, w tym Baska, który 
staje się „objawieniem Ameryki”. Dr 
LaCroix przyjeżdżając przez kilkana
ście kolejnych lat do Polski zakupił 
wiele koni, które wyróżniły się zarówno 
w hodowli jak i na pokazach. W 1967 r. 
importowany wcześniej do USA ogier 
Nabór zostąje sprzedany na tamtejszej 
aukcji za kwotę 150 tys. dolarów.

W 1958 r. wielka orędowniczka pol
skiej hodowli - Patricia Lindsay z Wlk. 
Brytanii (która z miłości do polskich 
koni nauczyła się nawet naszego języ
ka) kupiła 5 klaczy, wśród nich Celinę 
i Karrambę, późniejsze czempionki 
Anglii. Patricia przez wiele lat przyjeż
dżała do Polski przywożąc ze sobą co
raz to nowych klientów i propagując 
polską hodowlę, czego ostatnim ak
centem był wiceczempionat ogierów 
starszych ogiera Edeon (hodowli SK 
Michałów, własności P Lindsay) 
na Międzynarodowym Pokazie Koni 
Arabskich w Poznaniu w 2003 r.

Lata 1970 - 1995
Coraz większe zainteresowanie pol

skimi końmi, ich liczne sukcesy poka
zowe i przyjazdy klientów spo wodo wa
ty, że podjęto decyzję o przygotowaniu 
stawki koni do sprzedaży w jednym

od lewej: R. Alessio, panstwo Patterson i Skeggs, E. LaCroix 
from left: R. Alessio, Mr&Mrs Patterson and Skeggs, E. LaCroix
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miejscu i czasie, w formie licytacji. I tak 
w czerwcu 1970 r. w Janowie Podlaskim 
odbyła się pierwsza aukcja koni czystej 
krwi arabskiej wyhodowanych w pol
skich stadninach. Organizatorem tej 
i następnych 25 aukcji był Animex - 
Centrala Handlu Zagranicznego. Miej
scem pierwszej był maneż stajni czoło
wej, a rolę katalogu pełnił szary maszy
nopis z listą koni. Mimo trudnych wa
runków, pierwsza aukcyjna sprzedaż 
zakończyła sie sukcesem - najdrożej 
sprzedany ogier Bajdak osiągnął cenę 
30 tys. dolarów.

Brak doświadczenia w zakresie pro
mocji i bazy - zarówno wystawienni
czej jak i recepcyjnej, rekompensowa
ły wspaniale konie i tradycyjna polska 
gościnność, które na drugą aukcję 
w 1971 r. ściągnęły znacznie szersze 
grono klientów (z USA, Wlk. Brytanii, 
Niemiec). Wtedy to dyrektor Andrzej 
Krzyształowicz powitał przybyłych 
gości pod okazałym dębem, który 
do dziś rośnie przed biurem stadniny. 

Ten powitalny toast kieliszkiem pol
skiej wódki na długie lata stał sie tra
dycją aukcji.

Rosnące zainteresowanie imprezą 
zmobilizowało zespól pracowników 
Animexu do podwojenia wysiłków 
przy organizacji aukcji w kolejnym ro
ku. Fundusze pozwoliły na przygotowa
nie wielu atrakcji z noclegami i przyję
ciem dla klientów w Białowieży oraz 
na dziedzińcu zamku w Janowcu. Za
prezentowano polską kuchnię i folklor. 
Najwięcej koni, bo aż 5 kupił Leon Ru
bin z USA, 4 klacze - państwo Thome- 
rowie z Niemiec, a najwyższe ceny - 
po 17 tys. dolarów za ogiera Bahar 
i klacz Pochodnia zapłacił Paul Guthrie 
z Kanady. Rok 1972 zakończył się suk
cesem polskich arabów na kontynencie 
amerykańskim - w październiku Elkin 
i Elkana, zakupione poza aukcją przez 
znanego reżysera Mike’a Nicholsa zo
stały czempionami USA. Lepszej pro
mocji nie można było sobie wymarzyć. 
Jeśli dodać do tego tytuł czempionki 
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Europy dla klaczy Estebna, zrozumia
łym będzie istny „najazd” nowych 
klientów podczas kolejnej aukcji. Wielu 
z nich wracało do Janowa wielokrotnie. 
W 1974 r. na aukcję, przeniesioną 
z czerwca na wrzesień, zapowiedziało 
się tak wielu klientów, że nie było moż
liwym przeprowadzenie jej, jak dotych
czas, w maneżu i po raz pierwszy „au
kcja wyszła w plener” - odbywała się 
pośrodku stadniny. Konie prezentowa
ne były na wytyczonym okólniku, a go
ście siedzieli pod drewnianą wiatą. 
W tym roku, po 32. latach „plenero
wych” aukcja wraca pod dach nowo wy
budowanej hali. Licznej grupie klien
tów z USA, którzy kupili kilkanaście 
koni za dziesiątki tysięcy dolarów, prze
wodził Jay Stream - prezydent Świato
wej Organizacji Konia Arabskiego 
(WAHO) ranga Janowa w świecie rosła.
Tę piątą aukcję po raz pierwszy popro
wadził Marek Grzybowski, który na
stępnie przez wiele lat był prawdziwym 
„czarodziejem licytacji”, a jednocześnie 
kierownikiem działu eksportu koni 
w Animexie. To on doprowadził rok 
później do przyjęcia trudnej, zwłaszcza 
dla prominentnych klientów kupują
cych indywidualnie poza aukcją, decy
zji o sprzedaży klaczy wyłącznie na dro
dze licytacji. Decyzję tę zaakceptowali 
dyrektorzy stadnin, wyrażając też zgo- 

ta błękitnymi trocinami, pomiędzy 
którymi rozbłyskały

dę na sprzedaż lub dzierża
wę ogierów w drodze indy
widualnych negocjacji. 
Pierwszym takim kontrak-

tern była dzierżawa ogiera El Paso 
przez dr. Eugene LaCroix - właściciela 
stadniny Lasma Arabians. W warun
kach kontraktu zagwarantowany był 
udział El Paso w najważniejszych poka
zach amerykańskich. W 1976 r. El Paso 
został czempionem USA, co było naj
lepszą promocją polskiej hodowli.

Kolejna aukcja zgromadziła po
nad 80 zagranicznych gości; na sprze
daż wystawiono 31 koni; - sprzedano 
25 i większość z nich (podobnie jak 
po poprzednich aukcjach) wyemigro
wała na kontynent amerykański. Orga
nizatorzy starali się nadać aukcji nową 
oprawę i pokazać gościom polską kul
turę. W Janowie zorganizowano wysta
wę obrazów Andrzeja Novak-Zempliń- 
skiego i Barbary Rzepy.

Od 1976 r., bogaty w doświadczenia 
amerykańskich akucji w których 
uczestniczyl w czasie stażu, Marek 
Grzybowski konsekwentnie próbował 
wprowadzić podpatrzone metody suk
cesu: szeroko prowadzoną promocję, 
bogatą oprawę aukcji i imprezy towa
rzyszące. Oto fragment jego wrażeń 
z aukcji „Nichols Sale II”: „Pierwszym 
numerem aukcji była srebmosiwa, pol
ska Elkana, czempionka USA. Zostałą 
wyprowadzona przed oniemiałą pu
bliczność z głębokiego mroku, w obło
kach białej mgły. Scena wysypana by

maleńkie światełka, niczym rozsypane 
drogocenne kamienie. W tej oprawie 
Elkana sama wyglądała jak klejnot. 
Padl kolejny rekord ceny aukcyjnej 
175 tys. dolarów”. Dziś możemy powie
dzieć, że to „hollywoodzki spektakl”, 
ale robił on wrażenie i na pewno sprzy
jał osiąganiu wysokich cen. Na aukcji 
janowskiej w 1976 r. również padly re
kordowe sumy: 67 tys. dolarów za klacz 
Saletra i 55 tys. dolarów za Elsterę.

Rok później, w 160. rocznicę powsta
nia stadniny w Janowie, po sukcesie El 
Paso w USA i Banata w Wielkiej Bryta
nii, aukcja została przygotowana z im
ponującym rozmachem. Tym razem 
na skrąju parku, z widokiem na naj
większe pastwisko, gdzie, po symbo
licznym „powrocie do kraju” Banata 
w wieńcu i derce czempiona Wlk. Bry
tanii, dyr. Andrzej Osadziński z Pań
stwowego Stada Ogierów Bogusławice 
zaprezentował zebranym gościom 
„krakowskie wesele” - barwne stroje, 
muzykę i brawurę jeździecką. W tej 
oprawie obrót aukcji przekroczył 1 mi
lion dolarów, padl kolejny rekord ceno
wy: 153 tys. dolarów za klacz Carawel- 
ła, a kolejny koń sprzedany na aukcji 
przyczynił się do promocji polskiej ho
dowli - ogier Eros w następnym roku 
zdobył tytuł wiceczempiona USA. 
W 1978 r. zaowocowało to przyjazdem 
nowych klientów, w tym Alec’a Courte- 
lisa, który za 90 tys. dolarów kupił Da
cję - córkę sławnego już wtedy w USA 
ogiera El Paso.

Od 1979 r. aukcję w Janowie poprze
dza Narodowy Pokaz Koni Czystej 
Krwi Arabskiej, sędziowany przez jury, 

reprezentujące wybitnych ho
dowców i uznanych eksper

tów. Klienci mieli więc możli
wość szerszego zapoznania się 

z polską hodowlą, z rodzinami 
koni wystawianych na sprze

daż i - po cichu ma
rzyli o przy
szłych zaku

pach czempio-
nów lub ich po

tomstwa. Pierw
szymi czempinami, 

wybranymi przez jury
w składzie P Lindsay - 

Wlk. Brytania, dr E. La



to
t. 

Xa
vi

er
 &

 S
ha

ro
n 

M
or

ea
u

Göra/Above: Marek Grzybowski

Po prawej: Batyskaf i nowy 
właściciel - miłość od pierszego 
wejrzenia
Right: Batyskaf and the new 
owner - love at the first sight

Croix - USA, H. Ismer i H. Eggert - 
Niemcy, zostały: Winda (klacze młod
sze), Elewacja (klacze starsze) i Euka
liptus (ogiery). Dziesiąta aukcja odby
ła się w zmienionej oprawie - miej
scem licytacji na długie lata stał się 
ogromny namiot cyrkowy z ringiem 
do prezentacji koni, wydzielonym sek
torem dla klientów oraz dużą widow
nią dla coraz liczniej przybywającej 
do Janowa publiczności. Przez wiele 
lat wspaniałą scenografię przygotowy
wała Wanda Jackowska, która ze 
snopków zboża, kwiatów i kartonu 
umiała wyczarować oprawę plastycz
ną należną „klejnotom” sprzedawa
nym na aukcji.

Rok 1980 był kolejnym etapem 
zmian - aukcja zyskała nazwę „handlo
wą „Polish Prestige” i została podzielo
na na aukcję główną tzw. „otwartą” 
i „cichą sprzedaż „Silent Sale”, czyli 
konkurs pisemnych ofert składanych 
przez klientów na konie z listy, na któ
rą wprowadzano młode ogiery rezerwy 
hodowlanej i klacze spoza oferty au
kcyjnej. Ten system umożliwił wysta
wienie na sprzedaż również koni będą
cych w treningu wyścigowym bez prze
rywania ich treningu i uciążliwego 
transportu do Janowa. Do tych zmian 
dołączył kolejny rekord cenowy - trzy 
klacze uzyskały kwoty powyżej 100 tys. 
dolarów. David Murdock - właściciel

stadniny Ventura w Kalifomi i koncer
nu owocowego Dole, zapłacił 185 tys. 
dolarów za Persję, Frank Smothers - 
167 tys. dolarów za Elitę i Tom Lazor - 
101 tys. dolarów za Wenę, czempionkę 
klaczy starszych.

Klienci, którzy przyjechali na aukcję 
w 1981 r. dostali do rąk pierwszy, kolo
rowy katalog koni ze znakomitymi 
zdjęciami Zofii Raczkowskiej i Marka 
Gadzalskiego, wydany przez redakcję 
amerykańskiego miesięcznika Arabian 
Horse Journal. Koszt wydania sfianso- 
wal Animex, w ramach prowadzonej 
kampanii promocyjnej.

Spośród koni wystawionych 
do sprzedaży, sześć - za kwotę 373 tys. 
dolarów, kupił nowy klient - Armand 
Hammer - multimiliarder naftowy, zna
ny z proradzieckich sympatii i osobistej 
znąjomości z Leninem,. Tyle samo kla
czy, za kwotę 383 tys. dolarów (w tym 
za 115 tys. dolarów córkę ogiera El Paso 
- Wersję) kupi! David Murdock. Boha
terem roku był El Paso - po sukcesach 
w USA, został zakupiony w drodze in
dywidualnych negocjacji przez A. Ham
mera za cenę, jaka nigdy już nie powtó
rzyła się w Janowie -1 min dolarów!

Rok później zbliżył się do tej kwoty 
David Murdock, kupując ogiera Ban- 
dos za 806 tys. dolarów. Drugą cenę au
kcji: 127 tys. dolarów zapłacił Mike Ni
chols za klacz Batalia.

Aukcja w 1983 r. przebiegała wspa
niale: 4 klacze osiągają ceny powyżej 
100 tys. dolarów, w tym czempionka 
Polski Wenera - 216 tys., Karabela -151 
tys. Elta -137 tys. i Flądra -125 tys. do
larów. Prawdziwą sensacją był jednak 
wynik Silent Sale. Ogier Deficyt osią
gnął kwotę 609 tys. dolarów, a kupili go 
wspólnie Leonard Skeggs i Richard 
Patterson. Jest to do dziś nie pobity 
„głośny rekord cichej sprzedaży”.

Jeśli chodzi o rekord cenowy, 15. au
kcja znowu należała do ogiera - 
za czempiona Anglii, janowskiego Ba- 
nata dr E. LaCroix zapłacił 525 tys. do
larów. Drugą co do wysokości ceną było 
160 tys. za klacz Malawita, którą kupił 
członek saudyjskiej rodziny królewskiej, 
zamieszkały w USA Abdul Al Saihati.

W tym czasie trwały już przygotowa
nia do bezprecedensowej imprezy - or
ganizowanej w USA aukcji koni arab
skich przywiezionych specjalnie z pol
skich stadnin. Aukcja Polish Ovation 
(nazwana na cześć owacji, towarzyszą
cych aukcjom w Janowie) odbyła się 
w lutym 1985 r. 18. przywiezionych 
do USA klaczy zostało sprzedanych 
za ponad 11 min dolarów, a rekordem 
była kwota 1,5 min za klacz Penicyli
na i 1,2 min za Dianę. Impreza, ze 
względu na wspaniałą organizację 
i oprawę, panującą atmosferę i osią
gnięte ceny przeszła do historii.
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Na górze: para prezydencka wśród gości aukcji
Above: President of Poland and the First Lady amongs the guests

Sukces „polskiej” aukcji w Stanach 
Zjednoczonych, które byiy w tym czasie 
głównym rynkiem zbytu polskich koni 
arabskich, ściągnął do Janowa tłumy - 
zarówno klientów jak i gości, którzy 
chcieli poznać to magiczne miejsce. Ta
kim specjalnym gościem w 1985 r. była 
księżniczka Alia Al Hussain, córka kró
la Jordanii, która później jako sędzia 
jeszcze kilkakrotnie odwiedzała Polskę. 
Najdrożej sprzedany koń, ogier Algier
czyk (310 tys. dolarów) trafił na konty
nent amerykański do wspomnianego 
już wcześniej A. Al Saihatiego. Nie wie
le mniej płacono również za klacze: 240 
tys. dolarów zapłacił Bob Magness 
za czempionkę Polski Fantastkę, a Da
vid Murdock - 215 tys. dolarów za Har
monię. Wśród skutecznie licytujących 
coraz częściej pojawiają się klienci z Eu
ropy - Dominique Reynaerts z Belgii 
zapłaciła 105 tys. dolarów za klacz Ca- 
równa. Za każdego sprzedanego konia 
klienci otrzymywali czerwony goździk - 
najwięcej stało ich na stoliku zajmowa
nym przez rodzinę LaCroix.

Kolejne lata to dalsza dominacja 
ogierów wśród najdrożej sprzedanych 
koni: 1986 - Haracz, czempion Europy 
1985:385 tys. dolarów i 1987 - Aloes: 395 
tys. Aukcja 1986 r. przyniosła prawie 2 
min dolarów obrotu, w którym znaczą
cy udział mieli klienci z Brazylii, którzy 
kupili 5 z 33 koni. Wynik aukcji uznano 
za olbrzymi sukces, ponieważ po wio- 

f

Po prawej: triumf nabywców Druida 
Right: Druid’s new owners triumph

sennej katastrofie jądrowej w Czarno
bylu istniała obawa, że konkurencja 
„szepcząca” o jej genetycznych skut
kach dla hodowli, zniechęci klientów 
do przyjazdu i zakupu. W katalogu 
umieszczono więc informację o przy
datności do rozrodu, będącą gwarancją 
w przypadku urodzenia źrebięcia z de
fektem. Reklamacji na szczęście nie by
ło. W dalszym ciągu doskonalona była 
organizacja aukcji; w 1987 r. klientom 
zaproponowano skrócenie podróży 
z Warszawy czarterowymi śmigłowca
mi. Zmieniał się również wystrój na
miotu aukcyjnego, a konie wychodziły 
na ring w takt indywidualnie dla nich 
dobieranej muzyki. To jednak nie zapo
biegło recesji, jaka dotknęła rynek 
i trwała przez wiele lat, skutkując niż
szymi cenami, mniejszymi obrotami 
i zmianą kierunków eksportu koni. 
Wiązało się to przede wszystkim 
z wprowadzeniem w USA znacznego 
opodatkowania importu i hodowli ko
ni. Co prawda w kolejnych latach klien
ci amerykańscy byli obecni wśród naj
drożej płacących, ale ceny znacznie 
spadły. W 1995 r., podczas ostatniej au
kcji organizowanej przez Animex, naj
wyższą cenę - zaledwie 35 tys. dolarów, 
uzyskała klacz Pisanka. Mniejsze obro
ty, niższa marża i stopniowe ogranicze
nia współfinansowania aukcji przez 
państwo, zmusiły organizatorów do ko
lejnych zmian. Po raz pierwszy wpro-

wadzone zostały opłaty za karty Vip 
katalogi i bilety wstępu, zorganizowa
no płatne parkingi i sprzedaż pamią
tek. Poszukiwano również sponsorów 
wśród firm krajowych i zagranicznych. 
Wyłomem w tej spadkowej tendencji 
był rok 1990 - szczególny w historii Pol
ski, jednocześnie bardzo trudny dla 
stadnin państwowych. Dlatego dołożo
no wszelkich starań, aby przeciwstawić 
się totalnemu załamaniu rynku. Staw
ka koni przygotowanych na aukcję 
składała się z wielu gwiazd, z czem- 
pionką Europy i świata - „baśniową” 
Pilarką i wiceczempionką świata i Pol
ski - Pikietą. W ramach umowy o pro
mocji, miesięcznik Arabian Horse 
World już w lipcowym numerze zamie
ścił pełny tekst katalogu aukcyjnego, 
którego był również wydawcą. Tak więc 
pełna oferta dostępna była prawie dwa 
miesiące przed imprezą, na całym świę
cie. Decyzje okazały się trafne - zaowo-
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cowaly najazdem klientów i gości, cie
kawych zarówno koni jak i nowej pol
skiej rzeczywistości. Izabella Pawelec- 
-Zawadzka tak wspomina tę aukcję: 
„12 września 1990 r. godzina 14.00. Ha
sto wywoławcze aukcji Polish Prestige 
- Mazur Moniuszki cichnie, rozlegają 
się dźwięki Poloneza As-dur Chopina, 
w błękitnym półmroku dyrektor An
drzej Krzyształowicz wyprowadza ala
bastrowe cudo: Pilarkę. Cisza i burza 
oklasków, łzy wzruszenia. Dyrektor 
przekazuje Pilarkę masztalerzowi 
i Marek Grzybowski - wielki czaro
dziej aukcji rozpoczyna licytację: 100 
tys. dolarów!. Aukcja toczy się wartko, 
klacz osiąga kwotę 200 tys. dolarów, 
Powoli rośnie do 215. Kto da więcej? 
Nikt więcej się nie zgłasza, odpadają 
no-jwytrwalsi. Paolo Gucci - włoski 
dyktator mody i kolekcjoner słynnych 
koni uśmiecha się szczęśliwy - osią

gnął swój cel, marzył o Pilarce od cza

su, gdy zobaczył ją w Ostendzie w 1988 
r. Pilarka schodzi w takt poloneza „Po
żegnanie Ojczyzny” Ogińskiego”.

Drugą cenę osiągnęła Pikieta - 160 
tys. dolarów i ona również trafiła do P 
Gucciego. Na aukcji głównej sprzeda
no 30 koni za prawie 900 tys. dolarów, 
a łącznie z Silent Sale obrót wyniósł 
prawie 1,2 min dolarów. Wśród nowych 
posiadaczy polskich arabów, znaleźli 
się hodowcy z Wlk. Brytanii, Szwecji, 
Holandii, Włoch, Austrii, Belgii, Nie
miec, Brazylii i Izraela. Klienci europej
scy kupili 46 spośród 58 sprzedanych 
koni, co oznaczało przesunięcie się 
rynku z Ameryki do Europy gdzie, ze 
względu na organizację coraz większej 
ilości pokazów, znacznie zwiększyło się 
zainteresowanie hodowlą koni.

Zmiana warunków ekonomicznych 
w Polsce spowodowała pojawienie się 
na rynku rodzimych biznesmenów, 
którzy zainteresowali się hodowlą koni 

arabskich i zaczęli bywać w Janowie 
nie tylko towarzysko, ale jako aktywni 
klienci. Podczas imprezy organizowa
no wiele atrakcji towarzyszących, pre
zentujących polską historię i kulturę: 
zwiedzanie Zamku Królewskiego 
w Warszawie, paradę powozów Trak
tem Królewskim z Łazienek na Stare 
Miasto. Imprezy te dostarczyły wiele 
emocji również mieszkańcom Warsza
wy, zachęcając ich do odwiedzenia 
stadnin. Również w Janowie Podla
skim zaszło wiele zmian; coraz częściej 
goście i klienci zagraniczni, chcąc 
uniknąć uciążliwej, codziennej podró
ży z Warszawy, zatrzymywali się w go
ścinnych domach mieszkańców Jano
wa. W ten sposób rodziły się znajomo
ści i przyjaźnie trwające do dziś.

W 1992 r. nastąpiła kolejna zmiana: 
z Animexu odszedł Marek Grzybowski 
i na miejscu aukcjonera zastąpił go An
drzej Pietruszyński, który poprowadził 
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3 kolejne aukcje. Rynek byl coraz trud
niejszy, chociaż należy zaznaczyć, że 
konie wybitne zawsze „cenią się” wyso
ko. Tak było w 1994 r., kiedy Shirley 
Watts (żona perkusisty zespołu Rolling 
Stones) zapłaciła za piękną, michaiow- 
ską Palbę 100 tys. dolarów.

Lata 1996 - 2000
Pogłębiająca się recesja, słabsze wy

niki poprzednich aukcji, sprywatyzo
wanie Animexu i przejecie stadnin 
przez Agencję Własności Rolnej Skar
bu Państwa, wymusiły zmianę podej
ścia do promocji i organizacji aukcji. 
Aby nie stracić dorobku stadnin pań
stwowych, dyrektorzy - Andrzej
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Rzeźba Bandosa w nowej hali
Bandos sculpture at the new riding hall & conference center

Krzyształowicz i Ignacy Jaworowski 
poparli decyzję powierzenia organiza
cji aukcji w 1996 r. prywatnej spółce Po
lish Prestige, utworzonej przez Marka 
Grzybowskiego wraz z kilkoma byłymi 
pracownikami Animexu. Wzięli oni 
na siebie trud ponownego wypromo
wania polskich koni, zaktywizowania 
nowych rynków i organizacji aukcji 
w nowej formule. Tak powstał Polish 
Arabian Summer Festival - „Letnia 
Gala Koni Arabskich”.

Już rok 1996 przyniósł wzrost cen: 71 
tys. dolarów zapłacił Raymond Mazzei 

z USA za klacz Eleuza, a konsekwent
nie budowany program promocyjny 
zaowocował w następnym roku.

W roku 180-lecia stadniny w Janowie 
patronat nad imprezą objął Prezydent 
RP - Aleksander Kwaśniewski, który 
osobiście odznaczył dyrektora Andrze
ja Krzyształowieża Krzyżem Kawaler
skim Orderu Odrodzenia Polski, pod
kreślając zasługi Dyrektora dla zacho
wania hodowli koni arabskich w trud
nych latach polskiej historii. Obecny 
przez cały czas aukcji, pogratulował 
rządowej delegacji Turcji zakupu naj
droższego konia - ogiera Batyskaf 
za cenę 450 tys. dolarów. Obrót aukcji 
wyniósł ponad 1,2 min dolarów.

Wynik aukcji 1998 świadczył o stabili
zacji; bez takiej gwiazdy, jaką rok wcze
śniej byl Batyskaf, aukcja przyniosła 
prawie milion dolarów obrotu, w tym 
360 tys. za 3 klacze zapłaciła Shirley 
Watts z Wlk. Brytanii, która najwięcej, 
bo 200 tys. dolarów, wylicytowała 
za Emildę. Z 48 sprzedanych koni 7 tra
fiło w ręce polskich hodowców. Wśród 
klientów uwagę zwracali przedstawi
ciele Bliskiego Wschodu: 7 koni z pol
skich stadnin wróciło do krajów swoich 
przodków - Jordanii, Kataru i Zjedno
czonych Emiratów Arabskich.

Jubileuszowa 30. aukcja w 1999 r. za
słynęła nowym rekordem cenowym. 
Turecki Jockey Club ponownie zaufaj 
polskiej hodowli i zakupił kolejnego, 
po Batyskafie, ogiera Druid, za 500 tys. 
dolarów. Do Turcji trafiły jeszcze 4 kla
cze za dalsze 160 tys. Najdroższą kla
czą, wartą 130 tys. dolarów została 
młodzieżowa czempionka Polski, naj
lepszy koń pokazu w 1995 r., gniada Al- 
bula, kupiona przez Shirley Watts.

Milenijna aukcja w 2000 r. ponownie 
potwierdziła mocną pozycję Polski, 
a ciągłość tradycji była najlepszą pro
mocją - aukcja janowska jest najdłużej 
organizowaną licytacją koni arabskich. 
Jej obrót tym razem wyniósł ponad 1 
min dolarów. Trzy konie osiągnęły ceny 
100 tys.: Euza i Alejka (kupione przez 
Sh. Watts) i Pamir, kupiony przez Bra- 
zylijczyków polskiego pochodzenia. 
Wśród kupców ponownie zaznaczyli 
swój udział Amerykanie.

Lata 2001 - 2005
Początek nowego tysiąclecia przy

niósł kolejne zmiany: nowym organiza
torem aukcji została spółka Polturf, 
a 32. aukcja zyskała nową nazwę - „Pri- 
de of Poland”. Powodów do tytułowej 
dumy było wiele: w 2000 r. Puchar Naro
dów oraz czempionaty Europy i świata 
należały do polskich koni i hodowców - 
czempionami świata zostały: Zagrabia, 
El Dorada i Ekstern. Oferta obejmowa
ła klacze reprezentujące znakomite ro
dowody i charakterystyczną dla pol
skich koni urodę i dzielność. Wynik au
kcji, aczkolwiek nieco niższy niż w roku 
poprzednim, nadal należał do najlep
szych na świecie. Najwyższą cenę - 120 
tys. dolarów uzyskano za klacz Egna, 
która uzupełniła doborowa stawkę koni 
w stadninie Shirley Watts w Wlk. Bryta
nii. Aż 14 sprzedanych koni zasiliło pry
watną hodowlę w kraju.

Rok 2002 to znów ogromne zainte
resowanie polskimi końmi, po ich suk
cesach na międzynarodowych rin
gach. Absolutnym przebojem aukcji 
okazała sie wprowadzona do sprzeda
ży dzień po zdobyciu tytułu młodzie
żowej wiceczempionki Polski Wieża 
Wiatrów, za którą szejk z Arabii Sau
dyjskiej (po zaciętej licytacji) zapłacił 
220 tys. dolarów. Do krajów arabskich
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Rok Koń
Cena (USD) Nabywca

Lata 1970 - 1995 - organizator aukcp ANIMEX

■l

Hodowca

■h

i/Amutath Sahib) 
za/Nabor)
Bet)

Janów Podlaski
Nowy Dwór
Janów Podlaski 
Janów Podlaski 
Michałów
Michałów 
Janów Podlaski 
Michałów
Michałów
Janów Podlaski 
Michałów 
Michałów
Janów Podlaski 
Michałów
Janów Podlaski
Janów Podlaski 
Janów Podlaski 
Janów Podlaski

Jomet) Michałów
Janów Podlaski
Janów Podlaski

lcUuo) 
atiw) -■
a/Celebes) Michałów
El Paso) Janów Podlaski
ados) Michałów

Michałów 
Janów Podlaski

30.000
10.550
17.000
25.000
20.000 
21.000
67.000 

153.000
90.000
88.000 

185.000 
115.000 
806.000 
609.000 
525.000 
310.000 
385.000 
395.000 
106.000
90.000

215.000
60.000
50.000
45.000 

100.000
35.000

Denis Sculli (USA) 
Leon Rubin (USA) 
Paul Guthrie (Kanada) 
Richard Patterson (USA) 
Leon Rubin (USA)
Leonard Skeggs (USA) 
Eleanor Romney (USA) 
Leonard Skeggs (USA) 
Alec Courtelis (USA) 
Eugene LaCroix (USA) 
David Murdock (USA) 
David Murdock (USA) 
David Murdock (USA) 
Leonard Skeggs (USA) 
Lasma Arabians (USA) 
Abdul Al Saihati (USA) 
John Jates (USA) 
Abdul Al Saihati (USA) 
Loyal McMillan (USA) 
Richard Freeman (USA) 
Paolo Gucci (Wlk. Brytania) 
Arnold Fisher (USA) 
Arnold Fisher (USA) 
Bob Magness (USA)
Shirley Watts (Wlk. Brytania) 
Jaques Mazet (Francja)

Lata 1996 - 2000 organizator aukcji spółka POLISH PRESTIGE
71.000

■ Janów Podlaski 450.000
■ Michałów 200.000

Michałów 500.000
■ Janów Podlaski 130.000
■ Janów Podlaski 110.000

Janów Podlaski 100.000
■ Janów Podlaski 100.000

Od roku 2001 organizator aukcji spółka POLTURF
Michałów

Raymond Mazzei (USA)
Jockey Club (Turcja)
Shirley Watts (Wlk. Brytania)
Jockey Club (Turcja)
Shirley Watts (Wlk. Brytania) 
Shirley Watts (Wlk. Brytania) 
Shirley Watts (Wlk. Brytania) 
Paulo Bilyk (Brazylia)

2002 WIEŻA WIATRÓW kl. c. gn. 2001 (Ganges-Wiażma/Arbil) Michałów
2003 EMBELLA kl. siwa 1995 (Monogramm-Emanacja/Eukaliptus) Michałów
■■ ELWIA kl. siwa 1996 (Ecaho-Etopka/Eukaliptus) Michałów

a/Penitent) Michałów
rka/Probat) Michałów

Janów Podlaski
Michałów 
Janów Podlaski

120.000 Shirley Watts (Wlk. Brytania)
220.000 Arabia Saudyjska
140.000 € George Z (USA)
140.000 € Zjednoczone Emiraty Arabskie
300.000 € USA
140.000 € Zjednoczone Emiraty Arabskie
135.000 € Zjednoczone Emiraty Arabskie
290.000 € USA
85.000 € USA

sprzedano 12 koni, do Wlk. Brytanii - 
13, a łączny obrót wyniósł ponad 1,2 
min. dolarów. Nowy aukcjoner - To- 
od Watt z Wlk. Brytanii tak dobrze po
czuł się na polskiej trybunie, że popro
wadził trzy następne aukcje.

W 2003 r. przypadała 185 rocznica 
powstania stadniny w Janowie Podla
skim i 50 rocznica utworzenia stadniny 
w Michałowie. Na liście aukcyjnej zna
lazły się klacze z najlepszych rodzin 
z obu stadnin: Embella - pólsiostra 
Emildy i Pilotka - wnuczka Pilarki. 
O te konie klienci zawsze zabiegali, 
czemu dali wyraz w postaci zapłaco
nych cen. Tym razem, u progu wejścia 
Polski do Unii Europejskiej, ceny po
dawane były w euro, a nie - jak dotych
czas- w dolarach. Embella osiągnęła 
cenę 140 tys. i trafiła do USA, tyle samo 

uzyskano za Elwię, która nowy dom 
znalazła w Zjednoczonych Emiratach 
Arabskich. 105 tys. zapłaciła Lenita Pe- 
roy z Brazylii za Figlarkę, a Pilotka 
za cenę 44 tys. sprzedana została 
do Jordanii (świadczy to o ponownym 
rozszerzeniu rynku). Łączny obrót au
kcji wyniósł ponad 800 tys euro.

Rok 2004 to znowu szczególny czas. 
Jubileuszowa 35. aukcja zorganizowa
na została bezpośrednio po - goszczą
cym po raz pierwszy w Polsce - Kongre
sie WAHO. Przedstawiciele całego świa
ta, po obradach i licznych imprezach 
towarzyszących, zjawili się w Janowie, 
uczestnicząc w Polskim Narodowym 
Pokazie Koni Czystej Krwi Arabskiej, 
a następnego dnia - w aukcji. Tym ra
zem katalog aukcyjny jak przystało 
na jubileusz - wydany był w sepii, ze 

zdjęciami, zrobionymi już po raz ósmy, 
przez amerykańskiego fotografa - Stu
arta Vesty. Oferta główna obejmowała 
specjalnie wybrane klacze m.in. córki 
Monogramma, Monarcha AH i Eukalip
tusa. Licytacja córek Monogramma wy
woływała dreszcz emocji wśród klien
tów i entuzjazm publiczności. Absolut
ny rekord ceny za sprzedaną w Polsce 
klacz ustanowiła Palestyna: 300 tys. eu
ro, 140 tys. uzyskała Eskalopka i 120 tys. 
- Ekscella. Niepobita na torze wyścigo
wym Savannah, córka Sannacji i Mo
narcha AH, uzyskała cenę 135 tys. 
Sprzedane konie trafiły do stadnin 
w USA, Argentynie, Brazylii, Zjedno
czonych Emiratach Arabskich, Francji, 
Włoszech, Norwegii, a nawet Republice 
Południowej Afryki. Zarówno osiągnię
ty wynik finansowy - ponad 1,2 min eu
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ro jak i pokazowe sukcesy rewelacyjnej 
pianissimy - czempionki Polski i najlep
szego konia pokazu w Biaice i Janowie, 
czempionki Europy, Pucharu Narodów 
i świata, ugruntowały pozycję Polski 
wśród najlepszych hodowców koni 
arabskich.

Rok 2005 przyniósł dalsze sukcesy - 
kolejna córka Monogramma - Elandra, 
osiągnęła fantastyczna cenę 290 tys., 
a Amba i Larissa - córki Eukaliptusa 
sprzedane zostały za 85 i 80 tys. Na au
kcji zagościli nowi klienci z Azerbej
dżanu, Martyniki, Izraela i tam trafiły 
konie wyhodowane w Polsce.

To, co rozpoczęło się 36 lat wcze
śniej, nąjpierw bardzo skromnie, póź
niej z większym zaangażowaniem sil 
i środków, trwa do dziś, potwierdzając 
słuszność kiedyś wytyczonej drogi. 
Konsekwentna realizacja programu 
hodowlanego, wysiłki promocyjne i or
ganizacyjne, mimo zmieniających się 
warunków ekonomicznych, przynoszą 
wymierne efekty.

Osobiście związana jestem z aukcją 
w Janowie od połowy lat osiemdziesią
tych. W tym czasie dane było mi po
znać tych, którzy już odeszli - dyrekto
rów Andrzeja Krzyształowicza, Ignace
go Jaworowskiego, Janusza Wawiórkę, 
Andrzeja Guziuka, Wandę Jackowską - 
która wyczrowywala piękną dekorację 
namiotu cyrkowego, jak i tych, którzy 
są wśród nas i jednoznacznie kojarzą 
mi się z polskimi arabami p. Izabellę 
Pawelec-Zawadzką, obecnych dyrekto
rów stadnin - Marka Trelę, Jerzego 
Bialoboka, Jerzego Urbańskiego i wiele 
innych osób, których wymienienie ząję- 
ioby zbyt dużo miejsca. Jako pracow
nik Animexu, byłam wśród organizato
rów aukcji, poznałam trudy i satysfak
cję tej pracy, a dzięki wspomnianym 
wyżej osobom pokochałam konie arab
skie, Janów Podlaski - magiczne miej
sce na mapie Polski, oraz poznałam 
wielu zagranicznych hodowców, z któ
rymi nadal utrzymuję kontakty, a o któ
rych można byłoby napisać osobne 
opracowanie. Współpracowałam z ko
lejnymi organizatorami aukcji i doce
niam ich wysiłek. Ktoś mógłby powie
dzieć, że po tylu latach impreza „robi 
się sama”. Na pewno po latach sukce
sów łatwiejsze są rozmowy ze sponso-

Na górze: najdroższa Elandra 
Above: the„dearest“ Elandra

Poniżej: nowa hala nocą
Below: new Janów’s „pałace“ by night

rami, ale w dzisiejszych czasach trud
niej jest ich namówić na współpracę. 
Od kilku lat, już jako obserwator, do
pinguję organizatorów i uczestników 
Dni Konia Arabskiego, a są to napraw
dę Wielkie Dni i oby trwały...

W tekście wykorzystano m.in. na
stępujące materiały: M. Grzybowski -
Koń a sprawa polska KP 4 (131) 94, 

5 (132) 94, 6 (133) 94, I. Pawelec-Za- 
wadzka - Aukcja Janów 1990 - punkt 
zwrotny. KP 2 (114) 91, „Historia au
kcji koni arabskich w Janowie Podla
skim” - www.prideofpoland.pl oraz 
artykuły publikowane w magazy
nach Arabian Horse World i Arabian 
Horse Times, Zenon Lipowicz - La- 
sma Arabians (cz. li 2) - ARABY Nr 1 

i Nr 2. •
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SO IT BEGAN AND SO IT GOES ON...
36 Janów auctions

In August Poland will again receive specific guests - 
businessmen, film or show stars and even 
representatives of royal courts. They are all attracted 
by our national heritage - purebred Arabian horses, 
being in the middle of August in the very center of 
attention. Here, on the verge of European Union, for 
36 times the magic word „Sold” could be heard in 
many languages. During that 36 years almost 
everything changed - political systems, economical 
situation, organizers and arrangement of auctions, 
the meritorious breeders passed away, but the quality 
of Polish horses remained the same. Let’s try to 
arrange those remarkable events in a kind of order, to 
mark specific milestones in the history of Arabian 
horse trade in Poland.

Polish Arabian horses were sold abroad from the 
very beginning. Already in 1800 the Count Rzewuski 
sold a pure-bred Arabian stallion named „Rzewuski” 
to the East-Prussian stud Weedem. In the meantime 
took place the famous transaction of selling 
Skowronek, who subsequently initiated his triumphal 
march of Polish Arabians through England, USA and 
throughout the world.. As well in independent, as in 
Communist Poland Arabian horses were exported, to 
1969 in a spontaneous way. Their foreign show 
successes and growing interest for them forced 
enclosing the whole Arabian horse trade in more 
organized frame.

In June 1970 the first Auction Sale of Polish-bred 
Arabian horses took place at Janów Podlaski Stud. 
The beginning was modest - a handful of customers 
gathered in the riding hall of the stallion’s stable, 
a plain, typewritten sales list. Nevertheless, the 
highest-selling horse of the auction, the stallion 
Bajdak, achieved the price of USD 30 000. From then 
on, for coming 25 years, the organizer of Janów Auction 
Sales was the Foreign Trade Enterprise „Animex”.

Initiated was a new tradition, celebrated by the late 
Director Krzysztaiowicz by his famous „Welcome 
toast” with a goblet of Polish vodka, under an old oak- 
tree. The milestones of the coming period were 
successes of Polish horses in American and European 
show rings. Gaining the titles of US National 
Champions by the mare Elkana nad the stallion Elkin, 
winning the Championship of Europe by the mare 
Estebna, encouraged more and more clients. Many of 
them became our regular customers, attending every 
year’s auctions, as Leon Rubin, Eugene LaCroix, 
Leonard Skeggs or the Pattersons.

From 1974 the sales ring was moved from the 
stables outdoors. The upturn of American economy 
and special tax regulations encouraged American 
buyers, so it was the period, when the most famous 

transactions took place. The stallion El Paso, when 
leased to the US, won the title of US National 
Champion Stallion; when sold - he set a record of 
price for an Arabian horse: USD 1 mln. Obtained were 
new price records, as USD 806 000 for the stallion 
Bandos or USD 1,5 million for the mare Penicylina and 
1.2 million for Diana at the 1985 Polish Ovation Sale. 
From 1979 the Auction Sale was preceded by the 
Polish National Arabian Horse Show. In the meantime 
disadvantageous tax regulations were introduced in 
the US, causing decrease in prices for Arabian horses. 
Simultaneously the „Animex” company was 
privatized and Polish studs started to co-operate with 
its successor, the „Polish Prestige” company. Thanks 
God, after shrinking of American market some other 
customers appeared, whereas after the collapse of 
Communist system also Polish private breeders were 
allowed to buy Arabian horses. Many of them started 
to attend the Janów Auctions and quite a significant 
number of valuable horses remained in Poland, 
changing only the owner.

The new organizer looked for new markets and 
a new formula for the auction sales. Thus appeared the 
„Polish Arabian Summer Festival” and the prices grew 
again. New records were set by the stallions, Derby
winners Batyskaf 1990 and overall Race Champion 
Druid 1993, sold to Turkey for USD 450 000 and 500 000, 
respectively. The Millennium Auction 2000 confirmed 
a strong position of Janów Auction Sales, with the 
longest tradition all over the world. The total income 
from that sale exceeded 1 million USD.

Beginning from the 32nd Janów Auction Sale, the 
task of ots organization was taken up by the „Polturf” 
company and the main sale obtained the name of 
„Pride of Poland”. In fact, we got many reasons for 
being proud of - in 2000 the All Nations Cup, 
European and World Championships were captured 
by Polish Horses. So we continue the tradition 
initiated 36 years ago, which confirms the rightness of 
our breeding policy, despite many changes of political 
and economical conditions, because it brings notable 
effects.

From the middle of the eighties I was personally 
involved in organization of Janów sales, first as an 
„Animex” employee, later co-operating with its 
subsequent organizers. I had a chance to meet great 
personalities of Polish Arabian horse breeding and 
trade, as well as many outstanding foreign breeders, 
worth a separate paper. Thanks to them, I fell in love 
with Arabian horses and such a magic spot, as Janów 
Podlaski Stud. Let us hope such wonderful days, as 
the Arabian Horse Days, held at Janów, will last 
forever.
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Międzynarodowego Pokazu — Babolna 2005 
i Babolna International Show Champion Stal

ON THE 37th PRIDE OF POLAND

Małgorzata i Józef Pietrzak 
ul. Wiosny Ludów 70, 95-100 Zgierz 
+ 48 500 21 68 16, +48 42 719 01 17 
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SALE

2000

Produkty bardzo wysokiej jakość 
każdy detal dopracowany w 

najmniejszym szczególe zaspokc 
najbardziej wymagających.

Jacson Polska S.d
^łączny przedstawiciel firmy Jacson of Scandinavia w Polsce, ul. Walczaka 13/78, 66-400 Gorzów Wlkp. Zapraszamy do współpracy sklepy na terenie całej Polski, pro 

^zitny wyłącznie sprzedaż hurtową, zamówienia, informacje oraz katalog: tel. 0-509 94-98-14 / fax. 0-95 732-22-83, www.jacson.se / e-mail: jacson@interia.pl

produkty dostępne są w sklepach: Biała Podlaska: SAS JAWORSCY, ZIELONY DOM tel. (0)83 342 60 51, Białystok: KNIEJA II tel. (0)85 675 23 34, Bialysto 
yNlUSZYNKA tel. (0)85 654 62 97, Bydgoszcz: AMAZONKA tel. (0)52 372 91 95, Bydgoszcz: KARINO tel. (0)52 371 72 82, Bytów: SKLEP MYŚLIWSKI 
tz-DZlECKI tel. (0)59 822 72 93, Dziemiany: SKLEP MYŚLIWSKO-JEŹDZIECKI tel. (0)58 688 03 81, Gliwice: KASZTANKA tel. (0)32 230 47 80, Jaszkow 

• “NTRUM HIPPIKI tel. (0)61 283 75 56, Kalisz: AGNES tel. (0)62 766 50 64, Kościerzyna: SKLEP MYŚLIWSKO-JEŹDZIECKI tel. (0)58 686 81 60, Kraków: D.C.i 
KA tel. (0)12 411 41 31, Kraków: THERIOS tel. (0)12 565 13 63, Miszewo: STAJNIA (0)58 684 87 73, Mrągowo: OSTROGA (0)89 741 39 49, Nowy Sącz: FLZ 

s 1 0)18 449 10 88, Poznań: LORENS tel. (0)61 853 30 93, Poznań: PEGAZ tel. (0)61 848 30 97, Rzeszów: AVANT (0)17 853 25 04, Szczecin: HUBERTUS (0)91 423 02 < 
„'»•ecin: STAJNIA tel. (0)91 423 83 52, Toruń: NA KOŃ tel. (0)56 660 44 60, Ustrzyki Dolne: GALOP tel. (0)13 461 12 72, Warszawa: DERESZ tel. (0)22 855 52 1 
^Nzawa: KARINA tel. (0)22 649 02 23, Warszawa/Konstancin-Jeziorna: KOŃSKI ŚWIAT tel. (0)22 717 47 10, Warszawa/Łomianki: PARADA tel. (0)22 751 69 I 
J^zawa/Michalowice: SALON JEŹDZIECKI tel. (0)22 723 94 97, Warszawa: MUSTANG tel. (0)22 810 94 88, Warszawa: PALOMINO tel. (0)22 870 70 37, Warszaw 

USH PRESTIGE tel. (0)22 674 90 42, Wroclaw: OXER tel. (0)71 322 45 08 i 362 83 94.



hodowla

Od Siglavi-

Krystyna Chmiel

_ Mlasną urodą nie tylko za- 
> A / pracowała sobie na tytuł 
%/ %/ Wicechampionki Polski 

W w 1991, ale przekazuje ją 
córkom, wnuczkom i prawnuczkom. 
Prawdziwym skarbem dla każdego ho
dowcy byłaby klacz o tak silnej prepo- 
tencji indywidualnej w dziedzinie cech 
preferowanych na pokazach najwyż
szej rangi światowej, przez międzyna
rodowe składy sędziowskie. Pozytyw
ną cechą jest również to, że z 14 do
tychczas urodzonych przez nią źrebiąt 
12 to klaczki, choć z pewnością hodow
ca chciałby dochować się od niej rów
nież ogiera czołowego. Pośrednio to się 
stało poprzez jej fenomenalne córki. 
Tytuły czempionek lub wiceczempio- 
nek Polski zdobyły cztery jej córki: 
Emigrantka 1985 (także czempionka 
Europy), Emanacja 1986 (również 
czempionka Pucharu Narodów, Euro
py i wiceczempionka świata), Erlanda 
1990 (po Eukaliptus, czempionka kla
czy - Babolna) i Ellada 1991 po Balon. 
Erlanda przedwcześnie padła, lecz jej 
córka Elandra 1995 (po Monogramm 
[US]) osiągnęła najwyższą cenę, 
290 tys. euro na aukcji Pride of Poland 
2005, pozostawiając w Polsce urodziwe 
klaczki. Pozostałe trzy klacze wykazały 
się w hodowli równie dobrze jak na rin
gu. Od Emigrantki wywodzi się Emi
grant 1991 (po Ararat), czempion Eu-

Klasę samą w sobie w tej 
rodzinie ustanowiła Emigracja 

- klacz nadal czynna 
w hodowli, z każdym kolejnym 

przychówkiem dodaje 
do kolekcji nowy klejnot.

Emigrant

ropy 2001 i Polski 2002, sprawdzony 
ogier czołowy, ojciec urodziwego przy
chówku - jego syn Emrod 1997 
(od Empressa) czempion Polski ogie
rów młodszych, wiceczempion Polski, 
czempion Szwecji i międzynarodowy 
czempion pokazu w Vilhelmsborgu.

Następny syn Emigrantki, Edeon 
1992 (po Eldon) jako roczniak został 

wiceczempionem, a jako dwulatek 
czempionem Polski ogierów młod
szych, ale w polskiej hodowli nie został 
użyty. Po karierze wyścigowej nabyła 
go znana hodowczyni z Anglii - Patry
cja Lindsay, w jej barwach zdobył sze
reg tytułów w tym czempionat Wielkiej 
Brytanii.

Emigrantka zasłynęła nie tylko ogie
rami. Z inseminacji mrożonym nasie
niem ogiera Sanadik El Shaklan [DE] 
urodziła się klaczka El Dorada 1998, 
w wybitnie pokazowym, czysto sakla- 
wiańskim typie - rosła, o horyzontalnej 
linii górnej i krótkiej głowie z dużym 
okiem i nozdrzem. Od drugiego roku 
życia wygrywała prawie wszystkie po
kazy -jako dwulatka zdobyła czempio
nat Białki, Polski i Europy, w wieku lat 
czterech - czempionat Polski i Pucha
ru Narodów, sześciu - czempionat Eu
ropy klaczy starszych, a w lutym 2006 
tytuł wiceczempionki Ali Arabian Hor- 
se Show - Scottsdale.

Emigrantka dala 7 ogierów i 5 kla
czek, podczas gdy jej pełna siostra, 
Emanacja podobnie do swej matki - 
poza trzema ogierami urodziła same 
córki. Jej pierwszy syn okazał się wy
bitny pod każdym względem - był to 
Emanor 1993 (po Wojsław). Debiutując 
w Polskim Narodowym Pokazie w Ja
nowie Podlaskim 1998 r., nie tylko po
konał inne ogiery, lecz także wszystkie
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U góry I Above: Elandra

U dołu, od lewej/Below, from left: 
Emilda, Emanacja, Emigrantka, Emigracja

startujące konie - został czempionem 
Polski i Best in Show. Sprzedany 
w 1998 r. do USA, „z marszu”, bo zaled
wie kilka miesięcy później, wygraj 
w swojej kategorii czempionat ogierów 
pokazu w Scottsdale, drugiego co 
do ważności po czempionacie narodo
wym Stanów Zjednoczonych. Nie upty. 
nęlo dużo czasu, a zdobył także i ten 
Championat - w roku 1999.

Pierwsza córka Emanacji - Emilda 
1990 (po Pamir), dwukrotna wiceczem- 
pionka Polski osiągnęła maksymalną 
cenę aukcji Polish Prestige w 1998 r. - 
200 tys. dolarów. Już w barwach na
bywcy (Shirley Watts z Wlk. Brytanii) 
zdobyła czempionat Europy 1999 
w Weronie i czempionat Wlk. Brytanii 
w 2000 r. Na szczęście zostawiła w Pol
sce godną następczynię - młodzieżową 
wiceczempionkę 1999 z Bialki, wice- 
czempionkę Polski i czempionkę świa
ta klaczy młodszych - Emmonę 1998 
(po Monogramm [US]), która rozpo-
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częia trzecie pokolenie czempionek 
z sublinii Emigracji. Pełna siostra Em- 
mony, Embra 1995, dala pełną wdzięku, 
suchości i finezji klaczkę Emira 2000 
(po Laheeb [IL]), zdobywczynię czem- 
pionatu Polski klaczy młodszych i Best 
in Show 2001, czempionatu klaczy 
młodszych Pucharu Narodów, czem
pionatu Polski klaczy starszych oraz 
wiceczempionatu Europy.

Emanacja dała z Monogrammem 
trzy pełne siostry, klacze: Embella 
1995 (rekordzistka cenowa aukcji Pri
de of Poland 2003, sprzedana do USA 
za 140 tys. euro), Espadrilla 1997 (wi- 
ceczempionka Polski klaczy star
szych), Empiryka 1998, (wiceczem- 
pionka klaczy młodszych pokazu 
w Bialce, 2000 r.) i wiceczempionka 
z Biaiki i Janowa Podlaskiego, czem- 
pionka świata 2001 - Emanda 1996 
(po Ecaho). Kolejna córka Emigracji - 
Etenta 1994 (po Monogramm [US]), 
Top Ten czempionatu świata 2005, da
la z egipskim ogierem Simeon Sadik

V góry/Above: Emigrantka

U dolu/Below: Emanor
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[AU] ogiera HS Etiquette [GB] 1998, 
czempiona Europy i Top Ten czempio- 
natu świata 2005, z powodzeniem uży
wanego w Polsce (SK Janów Podla
ski) . Dlatego śmiało można stwierdzić, 
że mamy do czynienia z prawdziwą „li
nią produkcyjną” czempionów.
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W kojarzeniach z odpowiednimi 
ogierami uroda nie tylko przekazywa
na jest z pokolenia na pokolenie, ale 
nawet się nasila. Oto na naszych 
oczach pojawiła się czwarta generacja 
tej sublinii. Wywodzące się z niej, naj
piękniejsze i najbardziej utytułowane 
klacze zostały pokryte szeroko użytym 
w ostatnich latach ogierem Gazal Al 
Shaqab [QAJ. W wyniku tego kojarze
nia córka El Dorady, El Medina 2004, 
plasowała się w pierwszych piątkach 
w klasach klaczy rocznych w Bialce 
i Janowie, osiągając szczególnie wyso
kie punktacje za głowę, linię górną 
i wybitnie dynamiczny ruch. Jeszcze 
bardziej utytułowana jest córka Eman- 
dy - Emandoria 2004, stanowiąca kul
minację typu saklawi, najbardziej ce
nioną na ringach zagranicznych. Po
trafiła ona zauroczyć ogromnym okiem 
osadzonym w malutkiej, wręcz przera- 
finowanej główce i zaprezentować 
efektowny ruch. W efekcie, poczynając 
od wiceczempionatu Polski i Europy 
klaczy młodszych osiągnęła tytuł 
czempionki świata tej samej grupy 
wiekowej. A to wszystko w ciągu jedne
go roku!

Ogółem czteropokoleniowa grupa 
genetyczna wywodząca się od klaczy 
Emigracja zdobyła już 83 czempionaty 
i wiceczempionatów krajowych i mię
dzynarodowych.

Istotną rolę odegrały w hodowli rów
nież klacze z tej linii:

Estancja 1983 (Palas [RU] - Espa- 
da) użytkowana jest w SK Michałów 
do dziś. Jej córka, Estarda 1990 
(po Gadir [DE], o czysto polskim, sa- 
klawiańskim rodowodzie, synu koni 
eksportowanych do Niemiec i Szwe
cji), czempionka Polski, w wieku lat 5 
zdobyła wiceczempionat Europy, lecz 
w następnym roku padia, więc nie zdą
żyła się sprawdzić w hodowli.

Sublinię Eskapady przedłużyła rów
nież Ekstaza 1969 (po Celebes), czem
pionka Polski z 1981 r. W hodowli pozo
stawiła cztery córki, z których pierw
sza, Elsynora 1978 (po Bandos) w SK 
Białka założyła odgałęzienie czynne 
do dziś. Wywodzą się z niego dzielne 
wyścigowo ogiery: El Amor 1989 (We
rmut - Elstema), drugi w Derby, użyt
kowany w hodowli prywatnej, cechują
cy się dobrym charakterem, który 
przekazuje na potomstwo i Esej 1995 
(Wermut - Edissa), zwycięzca Nagrody 
Europy 1999. Jej córki:

Emfaza 1980 (Eukaliptus - Ekstaza) 
dala Empressę 1987 (po Probat [SE]), 
czempionkę Polski 1998 i matkę ogiera 
Emrod 1997 (po Emigrant), Esklawa 
1985 (Eukaliptus - Ekstaza), czem
pionka Polski i Europy, dała czempio
na Polski ogierów młodszych, ogiera 
Erbil 1995 (po Monogramm [US]).

Łącznie sublinię tę reprezentuje 
w polskiej hodowli 61 klaczy oraz 45 
ogierów.

Na uwagę zasługuje występowanie 
w rodowodach koni wybitnych umiar
kowanego inbredu na założycielkę 
sublinii, a dawało to nieraz pozytywne 
efekty. Tak, np. wspomniany już Egon 
1986, był w 3,12% inbredowany 
na Eskapadę, która była także wspól
nym przodkiem rodziców ogiera Em
rod 1997, lecz dzieliło ją od nich tyle 
pokoleń, że można mówić raczej o cho
wie na linię.

W obrębie linii Estokady sublinię za
łożyła też Estonia 1964 (po Comet). Jej 
cztery, użyte w polskiej hodowli córki, 
były wprawdzie wszystkie siwe, lecz 
każda w nieco innym typie. Epoka 1969 
(po Chazar) cechowała się dość trud
nym charakterem, co manifestowała 
niechętnym przyjmowaniem własnych 

źrebiąt. Okazała się kiepską matką 
gdyż udało się od niej odchować tylko 
jedną córkę - klacz Epora 1979 
(po Dambor), która też w hodowli za- 
wiodła. Następna, Estrela 1975 (po ej 
Paso), oprócz dużej urody cechowała 
się także dzielnością wyścigową - wła
sną i przekazywaną na potomstwo. Sa
ma osiągnęła współczynnik powodze
nia 1,57, czyli powyżej średniej, ale bie
gała w tym samym roczniku co „trójko- 
ronowana” Arra. Za to jej syn, Errlis 
1982 (po Probat [SE]), o Wp = 7,76, 
wygrał Nagrodę Porównawczą, a cór
ka, Estepona 1984 (po Pepton) miała 
Wp = 4.09, i wygrała Oaks. Pierwsza 
córka Estreli, Estela 1981 (po Probat), 
oprócz wysokiej dzielności własnej 
(Wp = 3,65) wsławiła się także jako 
matka oaksistki, Estelki 1992 (po Woj
sław; Wp = 4,86).

Estrada 1976 (Burkan [GB] - Esto
nia) przypominała raczej swego dzier
żawionego z Anglii ojca, prawnuka 
Skowronka. Na torze nie biegała, nato
miast przekazała bardziej finezyjną 
urodę. Jej druga córka Egina 1984 
(po Palas [SU]) w 1986 r. zostałaczem- 
pionką Polski klaczy młodszych, a na
stępnie wiceczempionką Europy i Pu
charu Narodów. Wcielona do hodowli, 
przed sprzedażą w 1992 r. do Anglii wy
dala trójkę potomstwa, w tym tylko 
jedną córkę, klacz Ebola 1991 (po El- 
don), obecnie w prywatnej hodowli - 
Nordental Arabians. Natomiast ostat
ni przychówek Estrady, ogier Egis 1985 
(po Penitent), mimo „słabego” wyści
gowo pochodzenia, nie tylko wygrał 
Derby, lecz ze swoim współczynnikiem 
powodzenia 9,98 uplasował się 
na pierwszym miejscu w roczniku. 
W polskiej hodowli jednak nie został 
użyty, lecz od razu po karierze przezna
czony na eksport do USA. Sublinię Es
tonii wg. stanu na 2005 r. reprezentują 
w polskiej hodowli 23 klacze i klaczki 
oraz 10 ogierów i ogierków.

Łącznie z linii Estokady wywodzą się 
więc 104 klacze i klaczki oraz 64 ogiery 
i ogierki, przeważnie w posiadaniu SK 
Michałów (w tym odgałęzienie w Biał- 
ce), choć pojedyncze sztuki znajdują 
się już w rękach polskich hodowców 
prywatnych. Aktualnie w polskiej ho
dowli linię tą reprezentuje 8 klaczy
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oraz 4 ogiery czynne w hodowli, które 
zdobyły tytuł czempiona lub wice- 
czempiona Polski, Europy czy porów
nywalnej konkurencji międzynarodo
wej. Wszystkie one użytkowane są 
w SK Michałów.

Wracając do korzeni tej linii, na jej 
przykładzie można było prześledzić, 
jak użycie nieodpowiedniego repro
duktora nawet do urodziwych klaczy 
popsuło typ w dwóch pokoleniach, 
a potem poprawiło tę cechę krycie

ogierami „stemplującymi” pod wzglę
dem urody. Nie wszystkie cechy koni są 
na tyle wymierne, aby podlegały prawi
dłowościom statystycznym, ale prakty
ka hodowlana, poczynając od doświad
czeń Beduinów, dowodzi, że w popula
cji koni czystej krwi arabskiej urodę 
przekazuje raczej ogier, natomiast 
matka - dzielność, płodność i długo
wieczność. Należy to mieć na uwadze 
i stosować odpowiedni dobór w zależ
ności od tego, na jakie cechy przede

wszystkim zwracamy uwagę w naszej 
hodowli.

Piśmiennictwo. 1. Budzyński M., 
Chmiel K.: Zasłużone klacze w polskiej 
hodowli koni czystej krwi arabskiej. 
Wydawnictwo AR, Lublin 1999., 
2. Chmiel K.: One tworzyły piękno. 
VOLTA, Warszawa 2001., 3. Pankiewicz R.: 
Polska hodowla koni czystej krwi 
arabskiej 1918 - 1939. Petroniusz 
Frejlich, Warszawa 2002. •

From Siglavi-Bagdady to Emandoria (part 2)
Despite her 25 years of age, she is still active in the Polish 

breeding, to which she adds a new gem every year. As a very 
good-looking mare herself, she deserved for a title of Polish 
National Reserve Champion Mare 1991. Her own beauty, 
enriched by the features of her partners, she passed on to 
her daughters, granddaughters and great-granddaughters.

From 14 heads of her progeny, 12 are fillies. Four of them 
gained titles of Champion or Reserve Champion Mare of 
Poland; Emigrantka 1985 (by Eukaliptus, also Champion of 
Europe), Emanacja 1986 (by Eukaliptus, also Reserve 
Champion of Europe and Reserve World Champion Mare), 
Erlanda 1990 (by Eukaliptus) and Ellada 1991 (by Balon, 
international Champion Mare Babolna). Emigrantka, 
Emanacja and Etenta 1994 (byMonogramm [US]) produced 
leading sires, gaining champion titles throughout the world, 
as: Emigrant 1991 (Ararat - Emigrantka) - Champion of 
Poland and Europe; Edeon 1992 (Eldon - Emigrantka), 
Junior Champion of Poland, sold to England, British 
National Champion; Emanor 1993 (Wojsław - Emanacja), 
Scottsdale and US National Champion, HS Etiquette [GB] 
1998 (Simeon Sadik [AU] - Etenta), Champion of Europe.

Out of Emigrantka came a typical Saklavi mare El Dorada 
1998 (by Sanadik El Shaklan [US]), winning titles of Junior 
and Senior Champion of Poland and Europe, as well as the 
Nations” Cup Champion Mare. Emanacja produced Emilda 
1990 (by Pamir), twice Reserve Champion of Poland, sold to 
England for the highest price of 1998 Janów Sale and already 
in British colors winning the Championship of Europe and 
Great Britain. Emilda left behind in Poland such a valuable 
mare as Emmona 1998 (by Monogramm [US]) - the Junior 
World Champion Mare. Another daughter of Emanacja, 
Emanda 1996 (by Ecaho) became the World Champion 
Mare 2001. Her incomparable show qualities, however, 
didn’t finish on her!

Bred to a famous producer, renowned for siring 
champions, Gazal Al Shaqab [QA] she gave birth to 
Emandoria 2004, with an exceptionally refined head, large 
eyes and flared nostrils, endowed additionally with a breath
taking movement. No wonder, that she began her show 
career with The Junior Reserve Championships of Poland 
and Europe, whereas she ended the show season 2005 with

the Junior Championship of the World! Alltogether, the 
genetical group descending from Emigracja, captured 
already 83 national and international Champion or Reserve 
Champion titles.

Another branch of Eskapada damline came through 
Ekstaza 1969 (by Celebes). One of her daughters, Elsynora 
1978 (by Bandos) prolonged that damline at Białka Stud. 
From that branch descended the stallion El Amor 1989 
(Wermut - Elstema), second in the Derby, used in private 
breeding and distinguishing himself by an extremely sweet 
temper, as well as the Champion Mare of Poland, Europe 
and United Arab Emirates, Esklawa 1985, dam to the Junior 
Champion Stallion of Poland, Erbil 1995 (by Monogramm 
[US]).

The third sub-line within the damline of Estokada was 
established by Estonia 1964, a typey, flea-bitten grey Comet 
daughter. Her get and grandget distinguished themselves 
by good racing achievements, as the Critérium winner, the 
colt En-lis 1982 (Probat [SE] - Estrela), the Derby winner 
Egis 1985 (Penitent - Estrada) and two Oaks winners: 
Estepona, bay, 1984 (Pepton - Estrela) and Estelka 1992 
(Wojsław - Estela). That sub-line is currently represented in 
Polish breeding by 23 mares and fillies, as well as 10 stallions 
and colts.

Together from the damline of Estokada descend 104 
mares and fillies, as well as 64 stallions and colts, owned 
mainly by Michałów Stud, including also the branch formed 
at Białka and several heads in private hands. Among them 
active are 8 broodmares and 4 stallions, who achieved titles 
of Champion or Reserve Champion of Poland, Europe, 
World or other international. All of them are used at 
Michałów.

That damline can serve as an example, how using of 
unsufficient stallion could lower the quality of progeny, even 
out of very typey mares, whereas the next generations, bred 
to proven producers, became significantly improved with 
regard to that trait. Already Bedouins breeding experiences 
proved, that stallions pass on mostly good looks, whereas 
fertility, longevity and racing performance are inherited from 
maternal side. That's why sufficient mating depends on our 
breeding goals.

X STADNINA śfr KONI 
c-Mj MICHAŁOW

mH

tarantowatej,HODOWLA KONI CZYSTEJ KRWI A^BSKIE^’^^^f^IAR^0.BiAŁEJ. 
KUCY ORAZ BYDŁA MLECZNEGO RASY JERSEY

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY, NA f
KRÓW I odwiedzania naszęjftrony^^^^^^
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HISTORIA

Urszula Biaiobok

E
migracja dobrze wie, że cza
sami dostanie coś do poła- 
sowania. Na zimę, bardzo 
ciężką i długą w tym roku, 
zabezpieczyła się w potężne futro, a że 

bardzo lubi się brudzić stoi w derce.
Na pastwisku przewodzi małej grupie 
złożonej z Fortissimy i pokazowych 
dwulatek: Pistorii, Normy i Emandorii 
(swojej prawnuczki). Czuje się bardzo 
dobrze i tak też wygląda. Ma już prze
cież 26 lat.

Urodziła się jako pierwsze źrebię 
w roczniku 1980, nomen-omen 1 stycz
nia o godz. 1.00. Ważyła 38 kg, wymiary:

W czasie porannego obchodu 
stadniny zawsze zatrzymuję się 

na parę chwil przy boksie 
Emigracji. Wita mnie cichym 

i delikatnym rżeniem...

100-85-11,5. Emisja-jej matka, bardzo 
przez nas łubiana, szlachetna, sucha, 
urodziwa, pięknej hreczkowato-siwej 
maści, świetnie się ruszająca czem- 
pionka Polski 1984 wraz z pięknym Pa- 
lasem dała źrebię małe, prawidłowe, 
ale niczym specjalnym się nie wyróż

niające. W wieku 2,5 roku, podczas za
ładunku na tor wyścigowy Emigracja 
spadla z rampy i mocno poraniła sobie 
lewą tylną nogę (blizny i zgrubienia po
zostały do dzisiaj). Została w domu 
i nie pojechała do Warszawy. W 1983 r. 
pokryta Peptonem poroniła bliźnięta: 
klaczkę i ogierka. Potem, kryta głównie 
ogierem Eukaliptus w celu dodania 
ram, urody i poprawienia ruchu, speł
niła nasze marzenia dając córki: Emi
grantkę, Emanację, Efemerydę, Erlan- 
dę, Emigrę i Egerię. Zostawiła też kla
cze po innych ogierach: Ekologię 
(po Piechur), Elladę (po Balon), Eten- 
tę i Emocję (po Monogramm [US]), El 
Ghazalę (po Ekstern), El Kahirę 
(po Piber). Tę ostatnią urodziła w wie
ku 25 lat.

Emigracja dala też ogierki: Ezef 
(po Grandorr) i Edward (po Laheeb 
[IL]), lecz nie wniosły one nic do ho
dowli. Trzeci, piękny, siwy syn Eukalip
tusa, urodzony w 1992 roku, długo 
przez nas oczekiwany, miał niestety 
wrodzoną niedrożność przełyku i padi 
niedługo po urodzeniu - tak to już 
w hodowli bywa...

Pani prof. Krystyna Chmiel w swoim 
bardzo ciekawym artykule „Od Sigla- 
wi-Bagdady...” (ARABY nr. 3/2006 - 
przyp. red.) dokładnie opisuje potom
stwo Emigracji i nie chcialabym tego 
opisu powtarzać. Dlatego poniżej

Młoda Emigracja 
Young Emigracja
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przedstawię krótko wpływ jaki wywar
te ta nadzwycząjna klacz na hodowlę 
w Polsce i na świecie.

Z rodziny Emigracji następujące ko
nie znalazły swój nowy dom: w Polsce 
ki. Echidna kaszt. 2001 Ararat - Elan- 
draZMonogramm [US], kL El Dahma siwa 
2002 Werbum - Emocja/Monogramm 
[US], Emanta siwa 1991 Pamir - Ema- 
nacja/Eukaliptus, kl. Energida siwa

Autorka z Emigracją
The author with Emigracja

2003 Werbum - Embella/Monogramm 
[US], kl. Entuza siwa 1996 Eukaliptus - 
Ekologia/Piechur, og. Ekwist siwy 1997 
Eukaliptus - Emanta / Pamir; w Wlk. 
Brytanii: kl. Emilda siwa 1990 Pamir - 
Emanacja/Eukaliptus, og. Edeon siwy/ 
1992 Eldon - Emigrantka/Eukaliptus, 
og. Erald kaszt. 1997 Monogramm [US] 
- Emigrantka/Eukaliptus; w Belgii: kl. 
Elerina gniada 2003 Ekstern - Emant- 

ka/Eukaliptus, og. Emiliusz siwy 2000 
Laheeb [IL] - Emocja/Monogramm 
[US]; we Francji: kl. Erigone siwa 2003 
Ekstern - Eryka/Eukaliptus; w Holan
dii: kl. Emarilla kaszt. 1995 Mono
gramm [US] - Emigrantka/Eukaliptus; 
w Niemczech: og. Ewerton siwy 1993 
Wojsław - Emigrantka/Eukaliptus; 
w Szwecji: kl. Emancypacja siwa 1990 
Falsyfikat - Emigrantka/Eukaliptus; 
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w Turcji: kl. Ekoletta siwa 1995 Endel 
- Ekologia/Piechur; w USA: kl. Egeria 
siwa 1997 Eukaliptus - Emigracja/Pa- 
las(RU) kl. Elandra siwa 1995 Mono
gramm [US] - Erlanda/Eukaliptus, 
Etenta siwa 1994 Monogramm [US] - 
Emigracja/Eukaliptus, og. Emanor si
wy 1993 Wojsław - Emanacja/Eukalip- 
tus.

Rodzina „E” słynie też z ogierów, 
głównie Emigranta i jego synów: Ga- 
spara, Emroda, Emanora, Edeona, ja
nowskiej hodowli Euiyklesa oraz HS 
Etiquette (GB) hodowli Halsdon Ara
bians (Wlk. Brytania), używanego 
ostatnio w SK Janów Podlaski.

Za granicą wiele ze sprzedanych ko
ni zdobyło zaszczytne tytuły i wyróżni- 

lo się w hodowli. Proszę tylko popa
trzeć na ilość krajów, do których sprze
dano konie z tej rodziny. Obrazuje to 
najlepiej, w jakim stopniu rozprzestrze
niła się krew Emigracji - klaczy, której 
posiadanie to wielki dar od Opatrzno
ści, a praca hodowlana z nią - to 
ogromny zaszczyt, honor i satysfakcja.

Dziękujemy Ci, Emigracjo... •

More about Emigracja...
During the everyday morning round of the Stud, 

I always stop by Emigracja’s stall. She greets me with 
delicate whinning, knowing, that I’ll surely give her 
a tasty tit-bit. For this year’s hard and long winter she 
put on a thick coat, now covered with blanket, in 
order to avoid soiling it. In the pastime she is a leader 
of a small group, consisting of Fortissima and two- 
year-old fillies, prospects in show - Pistoria, Norma 
and Emandoria. For her age of 26 she feels and looks 
quite well.

Eukaliptus - ojciec najlepszego potomstwa Emigracji 
Eukaliptus sired the best progeny of Emigracja

Emigracja was bom as the first foal in her age- 
group, on January 1st at 1.00 a. m. She weighed 38 kg, 
with dimensions 100-85-11,5 cm, by Palas(RU) out of 
Emisja. Her dam, whom we liked very much, an 
extremely beautiful, dry and refined, a flea-bitten grey, 
Polish National Champion Mare from 1984, with 
a point score 43,6 (in a 50 point scale), was a fantastic 
mover, with plenty of charisma. Emigracja as a foal 

was small and mediocre, not distinguishing herself 
with anything. In the age of 2,5 years, when loaded for 
a transport to the racecourse, she fell from the ramp 
and got her left hind leg seriously injured (scars and 
calluses after that accident remained until now). For 
that reason she stayed home and didn’t take part in 
races. In 1983 she was bred to Pepton, but as a result 
of that mating she slipped twins - a filly and a colt. 
Later on she was bred mainly to Eukaliptus, in order 
to adding frame and improving movements. The 
effects fulfilled our dreams, because from those 
matings bom were: Emigrantka, Emanacja, 
Efemeryda, Erlanda, Emigra and Egeria. Emigracja, 
however, left behind also fillies by other stallions: 
Ekologia, grey, by Piechur; Ellada, bay, by Balon; 
Etenta, grey, and Emocja, chestnut, by Monogramm; 
El Ghazala, grey, by Ekstern; and El Kahira, bay, by 
Piber (bom when her dam was 25).

We also got two colts out of her, Ezef by Grandorr 
and Edwardby Laheeb, but none of them proved 
suitable for breeding. The third colt, by Eukaliptus, 
grey, bom 1992, so long-awaited by us, died shortly 
after birth because of an inborn esophageal 
obstruction. Sometimes that’s the way it goes in 
breeding.

Prof. K. Chmiel in her interesting article „From 
Siglavi-Bagdady to Emandoria” described thoroughly 
the progeny of Emigracja, so there is no need to repeat 
it once more. However the influence of Emigracja on 
Polish and World breeding was incompeterable.

The horses from that dam family established by 
Emigracja were sold to different countries, many of 
them won show champion titles and distinguished 
themselves in breeding. The Emigrantka family 
produced also valuable stallions, as Emigrant and his 
sons: Gaspar, Emrod, Emanor, Edeon, Janów-bred 
Eurykles and HS Etiquette(GB) bred by Halsdon 
Arabians, UK, recently used at Janów Podlaski. Please 
just have a look to how many countiers spread the 
blood of such a fantastic broodmare! Her ownership is 
a great God’s gift whereas breeding work with her is 
an immense honour and satisfaction.

Thank you, Emigracja!



Sukcesy rodziny Emigrantki
The Emigrantak’s family successes
KLACZE! MARES
El Dorada (PL) 1998 (Sanadik El Shaklan (DE) 1983

Emigrantka (PL) 19851 Eukaliptus (PL) 1974)

Elandra (PL) 1995 (Monogramm (US) 1985
Erlanda (PL) 1990 / Eukaliptus (PL) 1974)

Ellada (PL) 1991 (Balon (PL) 1979
Emigracja (PL) 1980/Palas (SU) 1968)

Emanacja (PL) 1986 (Eukaliptus (PL) 1974
Emigracja (PL) 19801 Palas (SU) 1968)

Emanda (PL) 1996 (Ecaho (PL) 1990
Emanacja (PL) 1986 / Eukaliptus (PL) 1974)

Emandoria (PL) 2004 (Gazal Al Shaqab (QA) 1995 
Emanda (PL) 19961 Ecaho (PL) 1990)

Emigracja (PL) 1980 (Palas (SU) 1968

Embra (PL) 1995 / Monogramm (US) 1985)

Emisja (PL) 1974/Carycyn (PL) 1961)
Emigrantka (PL) 1985 (Eukaliptus (PL) 1974

Emigracja (PL) 1980/Palas (SU) 1968)
Emilda (PL) 1990 (Pamir (PL) 1984

Emanacja (PL) 1986 / Eukaliptus (PL) 1974)

Emira (PL) 2000 (Laheeb (IL) 1996

Emmona (PL) 1998 (Monogramm (US) 1985
Emilda (PL) 1990/Pamir (PL) 1984)

Empiryka (PL) 1998 (Monogramm (US) 1985
ptus (PL) 1974)

Erlanda (PL) 1990 (Eukaliptus (PL) 1974
Emigracja (PL) 1980/Palas (SU) 1968)

Espadrilla (PL) 1997 (Monogramm (US) 1985 
Emanacja (PL) 1986/EukahPtus (PL) 1974)

Etenta (PL) 1994 (Monogramm (US) 1985
Emigracja (PL) 1980/Palas (SU) 1968)

OGIERY/ STALLIONS
Edon (PL) 1992 (Eldon (PL) 1985

Emigrantka (PL) 19851 Eukaliptus (PL) 1974)

El Mundo (PL) 1994

Emanor (PL) 1993

(Monogramm (US) 1985
Emigrantka (PL) 1985 / Eukaliptus (PL) 1974)
(Wojsław (PL) 1986
Emanacja (PL) 19861 Eukaliptus (PL) 1974)

Emigrant (PL) 1991 (Ararat (PL) 1985
Emigrantka (PL) 19851 Eukaliptus (PL) 1974)

Erald (PL) 1997 (Monogramm (US) 1985
Emigrantka (PL) 1985 / Eukaliptus (PL) 1974) 

2000: Czemp. KI. Mł.(B), Czemp. KI. Ml. (Blommerod), Czemp. Polski KL Ml 
(JP), Czemp. Europy KL Ml; 2002: Czemp. Polski KI. St. (JP), Czemp. KL St. 
(Poznań), Czemp. Pucharu Narodów KI. St. (Aachen), Wice Czemp. Europy KI 
St; 2004' Czemp. Europy KL St; 2006: Wice Czemp. KI. St. (Scottsdale), 
Czemp. Regionu 7 Klaczy (Scottsdale).
2002: WiceCzemp. KI. St. Poznań.

1992: WiceCzemp. Polski KL Ml. (JP); 1993: Czemp. Polski KL Ml., (JP); 1998: 
WiceCzemp. Polski KI. St. (JP).
1987: Czemp. Polski KI. Ml., (JP); 1988: WiceCzemp. Świata KL Ml. Salon Konia 
w Paryżu; Czemp. Europy KI. Ml. (Frauenfeld); 1992: WiceCzemp. Polski KI. 
St., (JP); 1998: Czemp. Pucharu Narodów KI. SL, (Aachen); 1999: Czemp. 
Polski KI. St. (JP),Najlepszy Koń Pokazu (JP).
1998: WiceCzemp. KI. Mt., (B); Międzynarodowa Czemp. KI. Ml.
(Babolna),WiceCzemp. Polski KL ML(JP), Czemp. Pucharu Narodów KI. Ml., 
(Aachen), WiceCzemp. Europy KI. St., (Verona) Czemp. Świata KL SL, Salon 
Konia w Paryżu; 2003: WiceCzemp. Polski KI. SL, (JP); 2005: ,Jop Ten“ Czemp. 
Świata KI. SL, Salon Konia w Paryżu.
2005: WiceCzemp.Kl. Ml., (B),WiceCzemp. Polski KI. Ml., (JP), WiceCzemp. 
Europy KI. Ml. (Verona), Czemp. Świata KI. ML, Salon Kania w Paryżu.
1991: WiceCzemp. Polski KI. St. (JP).

1986: WiceCzemp. Polski KL ML, (JP); 1987: WiceCzemp. Europy KL ML (Ostenda), 
1991: Czemp. Europy KI. SL (Aachen); 1992: Czemp. Polski KI. St. (JP) 
1992: Czemp. Polski KI. Ml., (JP);1996: WiceCzemp. Polski KI. SL, (JP);1997: 
WiceCzemp. Polski KI. SL, (JP);1999: WiceCzemp. Pucharu Narodów KI. St. 
(Aachen); Czemp. Europy KL. St. (Verona); 2000: Czemp. Wielkiej Brytanii KL St 
2001: Czemp. Polski KI. ML (JP),Najlepszy Koń Pokazu, (JP); 2002: 
WiceCzemp.Kl. Ml., (B),Czemp. KL Ml. (Poznań),Czemp. Pucharu Narodów KI 
Ml. (Aachen); 2004: WiceCzemp. KI. St. (Bełżyce),Czemp. Polski KL SL, 
(JP),WiceCzemp. Europy Klaczy (Moorsele).
1999: WiceCzemp. KI. Ml. (B),WiceCzemp. Polski KI. Ml., (JP); 2000: Czemp. 
Świata KI. Ml., Salon Konia w Paryżu.
2000: WiceCzemp. KI. Mt. (B).

1994: Międzynarodowa Czemp. Klaczy, Najlepszy Koń Pokazu, (Babolna); 
1995: WiceCzemp. Polski KI. St. (JP).
2005: Czemp. KI. St.(Bełżyce), Czemp. KI. SL(Etilborek),WiceCzemp. Polski KI. 
SL (JP). J
2004: ,Jbp Five“ Czemp. El Ran Cup KI. SL (Borgloon); 2005: ,Jóp Ten“ Czemp 
Świata KI. St. Salon Konia w Paryżu.

1993: WiceCzemp. Polski Og.Ml. (Michałów);1994: Czemp. Polski Og.
Mi.(Michałów);2002: WiceCzemp. Og.St.(Malvem);2003: WiceCzemp. Og. 
St.(Poznań), Czemp. Og.St. (East Budleigh).
1999: Czemp. USA Ogierów w kat. AOTH (Albuguergue).

1998: Czemp. Polski Og.St., (JP), Najlepszy Koń Pokazu, (JP);1999: Czemp. 
Scottsdale Ogierów w kat. 1992 & 1993, Czemp. USA Ogierów f Albuquerque, 
WiceCzemp. Kanady Ogierów, 2000: WiceCzemp. Kanady w k^^ltsn 
Pleasure, Czemp. Scottsdale w kat. English Pleasure, ,Jbp Ten“ Czemp. 
w kat. English Pleasure; 2002: Czemp. Kanady w koi. Park Horse, ,JÓP 
Czemp USA w kat. Park Horse, Louisville; 2005: .Top Ten Czemp. USA 

SZe^^

Ogierów (Aachen); 2000: WiceCzemp. PolskiOgierów (Verona); 2002: Czemp. Polski Og.St. (JP);2005: WiceCzemp. Og.St 

(Bełżyce), Czemp. Og.St. (Rilborek).
2005: Czemp. Og.St. (Malvern).

13



ZE ŚWIATA

Ambasa
Jerzy „George“ Zbyszewski

M
owa o Marshy Parkinson 
- wyjątkowej, w dzisiej
szych czasach, hodow
czyni polskich koni arab
skich w USA. Obecnie jej stado czysto 

polskich koni liczy ok. 170 sztuk, co 
czyni stadninę Marshy - Canterbury 
Farm, jedną z największych w USA.

Wszystko zaczęło się od dziewczę
cych marzeń, a zabawka - konik z tam
tych lat do tej pory zajmuje poczesne 
miejsce na kominku w domu Marshy.

Pierwsze spotkanie z koniem arab
skim przeżyła w Teksasie, będącym 
sercem hodowli koni rasy... Quarter 
Horse. Pierwszym arabem, którego zo
baczyła w życiu był młody, kasztanowa
ty ogier z rodowodem wywodzącym się 
z angielskiej stadniny Crabbet. Uczęsz
czająca wówczas do szóstej klasy Mar
sha w każdą sobotę pokonywała 3 mile 
w jedną stronę, by popatrzeć na swój 
ideał. Dwanaście lat później przejecha
ła 750 mil, by kupić swoją pierwszą 
klacz arabską, mimo że ta kopnęła swą 
przyszłą właścicielkę podczas oględzin. 
Klacz była źrebna egipskim ogierem El 
Hilal i urodziła klaczkę. Gdy młoda 
Shantu Hallma osiągnęła wiek odpo
wiedni do krycia, Marsha zdecydowała 
się posiać ją pod ogiera Serafix. Wtedy 
po raz pierwszy hodowczyni zwróciła 
uwagę na „Mekkę” koni arabskich, ja
kim w USA było w owych czasach Scot
tsdale. Wtedy, w latach siedemdziesią
tych, na amerykańskim rynku prym 
wiodła stadnina Lasma Arabians. Tam 
Marsha zobaczyła po raz pierwszy pol
skiego ogiera Bask. Tak zaczęła się „ży
ciowa obsesja polskich koni” - jak okre- 

W hodowli koni arabskich 
zmienne są mody 

i upodobania, a tym, co 
modne interesują się z reguły 

ludzie niezbyt znajacy się 
na rzeczy. W zjawisku tym 

przoduje rynek amerykański, 
na którym prawa dyktuje 

pieniądz. Ja chciałbym 
poświęcić kilka zdań osobie, 

która nie poddaje się modom 
i hoduje konie, w które 

prawdziwie wierzy.

Marsha z ogierem Eukaliptus 
Marsha with Eukaliptus

śla Marsha. Hodowczyni wysłała swoje 
klacze do Baska dwukrotnie, a gosz
cząc w stadninie Lasma Arabians chło
nęła wiedzę o polskich koniach. Nieste
ty, ich wysokie ceny w latach siedem
dziesiątych nie pozwalały młodej miło
śniczce arabów na zakupy w Polsce. 
I nagle stało się coś niebywałego - oj

ciec Marshy przechodząc na emeryturę 
zainteresował się pasją córki i postano
wił zainwestować w konie arabskie! 
W dodatku wysiał ją do Polski celem 
zakupu klaczy. Był to wrzesień 1983 r. - 
w Polsce czasy PRL-u i pełni komuni
zmu. Marsha wspomina tę podróż 
z mieszanymi uczuciami - szarość ulic, 
smutni ludzie, oddziały ZOMO, zakaz 
fotografowania kolejek przed sklepami 
wywarły na młodej Amerykance przy
gnębiające wrażenie. Co prawda tu 
i ówdzie zauważyć można było praw
dziwą duszę Polski, wyrażającą się 
w tłumnych mszach i kolorowych kwia
tach w skrzynkach okiennych, jednak 
ogólne wrażenie wpędzało gościa z wol
nego kraju w depresję. Wyjazd w stronę 
Janowa i pierwszy kontakt z polską 
wsią były już kompletnie inne. Marsha 
oczarowana była kolorami ogródków, 
krajobrazem, urokliwymi, wiejskimi 
chatami. To była Polska z jej wyobra
żeń. Gdy autobus zbliżył się do janow
skiej stadniny, Marsha miała wrażenie, 
jakby tam już kiedyś była - „poczułam 
się jak w domu” - mówi. Wśród koni, 
o których do tej pory jedynie czytała 
były takie sławy jak Eukaliptus, Palas, 
Etruria, Pilarka, Banat, Pepton, Algeria 
- w przepięknych, zabytkowych staj
niach lub na pastwiskach. W tym miej
scu należy wspomnieć, że Marsha jest 
utalentowaną rzeźbiarką (jej najsłyn
niejsza praca - „Exodus słoni” znajduje 
się w Ogrodzie Zoologicznym w San 
Diego w Kalifornii). Marsha przywiozła 
wtedy ze sobą brązową rzeźbę Bandoli, 
w ramach podarunku dla polskich ho
dowców. Poproszono ją o wręczenie 



prezentu na aukcyjnej scenie. Marsha 
do dziś pamięta wzruszenie towarzy
szące poznaniu i uściśnięciu ręki dyrek
tora Andrzeja Krzysztaiowicza oraz 
Romana Pankiewicza.

Pierwsze polskie
Zaopatrzona przez ojca w środki 

finansowe Marsha zainteresowała 
się ciemnognadą klaczą Elta (En- 
gano - Elewacja po Celebes). No- 
wicjuszka w świecie wielkiego biz
nesu, doznała nieomal szoku słysząc 
cenę wywoławczą klaczy - będącą 
trzykrotnością tego, co pozwolono jej 
wydać! W rezultacie Elta stała się wła
snością stadniny Ventura Farm (USA) 
za 137 tys. dolarów. Marsha zaś wyje
chała z Polski jako właścicielka klaczy 
Wieczorynka (Melon - Wieża po Dok- 
tryner). Była to pierwsza czysto pol
ska klacz w hodowli Marshy Parkin
son. Dziś, w wieku 28 lat Wieczorynka 
dzieli pastwisko z innymi, starszymi 
klaczami.

Po aukcji w Janowie odbyły się tra
dycyjne przeglądy w stadninach. W Mi
chałowie Marsha zobaczyła kasztano
watą Wilejkę (El Paso - Warmia po Co- 

Potomstwo Wojsława w USA reprezentuje m.in. egzotyczna Diwa (od PA Gazelle po El Ghazi) 

Woj slaw's progeny in US is represented by exotic Diwa (out of PA Gazelle by El Ghazi)

met). Klacz zrobiła na niej olbrzymie 
wrażenie, a jej wizerunek pozostał 
w pamięci hodowczyni na długie lata. 
Marsha nie mogła wówczas przewi
dzieć, że któregoś dnia Wilejka stanie 
się jej własnością. Trudny do przewi

dzenia był też fakt, że i Elta pewnego 
dnia dołączy do stada w Canterbury 
Farm! Po załamaniu rynku koni arab
skich w USA w późnych latach osiem
dziesiątych Marsha kupiła Eltę za uła
mek ceny, jaką zapłacono za tę klacz 
w Janowie.

W taki oto sposób zaczęły się co
roczne wyprawy Marshy do Polski. Na
deszły lata osiemdziesiąte, a wraz z ni
mi ogromne zmiany - upadek komuni

zmu. Polska zaczęła przechodzić me
tamorfozę. Spragniony wolności 

naród prowadzony był przez 
niezwykłego człowieka - 

papieża Jana Pawia II. 
Wszystko to szalenie 

cieszyło Marshę, 
która czuła się 

bardzo związa
na z Polską.

75



Również polska hodowla koni przecho
dziła swoje odrodzenie, wyrażąjace się 
między innymi powstaniem i szybkim 
rozwojem sektora prywatnego, nie ist
niejącego prawie zupełnie w czasach 
PRL-u

W 1989 r. Marsha zakupiła w Micha
łowie ogiera, który wywarł olbrzymi 
wpływ na jej program hodowla
ny. Był to gniady syn Eukalip
tusa - Goliat (od Gildia po El 
Paso). Po latach również je
go matka stała się własno
ścią stadniny Canterbury.

*

Każdy pobyt w Polsce wzbogacał 
Marshę o nowe doświadczenia, zbliżał 
ją też do tutejszych hodowców. Nie 
znająca języka polskiego Marsha czuje 
się jednak bardzo bliska kolegom 
z Polski - „mówimy tym samym języ
kiem’’ - wyjaśnia - „to język koni”.

Stadnina Canterbury 
rozpoczęła działal

ność w południo
wej Kalifornii, nie
opodal San Die
go. W domu Mar
shy cały, pokaź

nych rozmiarów pokój został przezna
czony na bibliotekę poświęconą pol
skim koniom. Właścicielka rozpoczęła 
nieustające do dziś gromadzenie 
wszelkich materiałów dotyczących 
polskiej hodowli. Jej zbiory mają uni
kalną wartość - zawierają m. in. część 
biblioteki słynnego znawcy koni arab
skich - dra Skorkowskiego. Marsha ze 
szczególnym pietyzmem zbiera foto
grafie koni. Jej obecne zbiory zawiera
ją ok. 20 tys. zdjęć!

Tajemnica sukcesu
Marsha stworzyła w dalekiej Ame

ryce namiastkę programu hodowlane
go polskich stadnin. Przykładając du
żą uwagę do kontynuacji linii żeńskich 
podpatruje połączenia, które dały do
bry rezultat w Polsce, a przede wszyst
kim nieustannie studiuje i pyta. Jak 
sama twierdzi, jej stadninie bardzo 
odpowiadała najpierw krew Baska, 
a później bardzo popularnego w USA 
ogiera Aladdinn. Nie użyła jednak 
tych ogierów na dużą skalę. Twierdzi
ła, że ich krew jest w hodowli amery
kańskiej bardzo popularna i należy 
szukać połączeń, w których ta linia 
męska dałaby najlepsze wyniki. 
Do Baska Marsha powróciła po wielu 
latach, dzierżawiąc z michałowskiej 
stadniny jego prawnuka - Gangesa 
(Monogramm [US] - Garonna po Fa
natyk). Trenowany przez czołowego 
amerykańskiego prezentera - Grega 
Galluna, Ganges został wiceczempio- 
nem USA.

Ogier z klubu
Studiując stare fotografie Marsha 

natknęła się na zdjęcie Algonkiny. Za- 
cynowana jakością tej klaczy, po

stanowiła odszukać w USA konie ro- 
dowodowo z nią związane. Po wielu 
godzinach spędzonych na przeszuki
waniu magazynów i telefonach do ho
dowców znalazła syna Algonkiny, 
gniadego ogiera Algorab. Swego czasu 
był on wspaniałym koniem wyścigo
wym. W jego karierze aż 82% stanowi
ły miejsca płatne. Trener Algoraba - 
Zenon Lipowicz opowiedział Marshy 
historię konia wspominając, że Algo
rab potrafił startować dwa dni 
pod rząd i wygrać obie gonitwy. Mar- 
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sha znalazła Algoraba w klubie jazdy 
konnej kolo Santa Fe. Gdy weszła 
do malej, słabo oświetlonej stajni, 
ogier odwróci! się w jej stronę, spoglą
dając wielkimi, ciemnymi oczyma. Kie
dy Marsha opowiada mi tę historię, 
głos jej drży. „Tych oczu nie zapomnę 
do końca życia”. Oczywiście Algorab 
znalazł swój dom w Kalifornii, gdzie, 
jako sędziwy koń dożył swych dni.

Innym ogierem użytym w Canterbu- 
iy Farm był - również syn Algonkiny - 
Algomej.

Zwrócił on uwagę Marshy w czasie 
czempionatu Polski, w którym osią
gnął tę samą ilość punktów co zwycięz
ca - Penitent, oceniony wyżej za typ. 
Algomej zapad! w pamięć Marshy jako 
wzorzec kuhailana. Zakupiony został 
później przez stadninę Paulo Guccie- 
go, a po jej upadku przez Meadow Wo- 
od, USA. Tu znalazła go Marsha i spro
wadziła do Kalifornii. „Algomej byt ob
razem z przeszłości. Gdy go sfotografo
wałam i postawiłam zdjęcie obok wi
zerunków Witraża, Wielkiego Szlema 
i Pietuszoka wyglądał, jakby pocho
dził z tej samej co one epoki”. Algomej 
dał sporo wartościowych córek oraz 
syna, gniadego Gauguin (od Gildia 
po El Paso). Sam ogier kochał źrebięta 
i lubił bawić się z nimi, sięgając ku nim 
przez płot swojego wybiegu. Któregoś 
poranka Marsha spędziła wiele czasu 
obserwując jak ogier bawi się z małą 
klaczką po drugiej stronie ogrodzenia, 
dotykając jej głowy i szyi i lekko pocią
gając zębami za ogon. Widać było, jak 
doskonale oboje się bawią. Pół godziny 
później znaleziono Algomeja martwe
go. Miał atak serca w wieku 32 lat.

Rodzina klaczy Scherife, do której 
należała Algonkina, reprezentowana 
jest w stadzie Canterbury przez 14 ko
ni, w tym aż 11 klaczy. Do najlepszych 
należy potomstwo dwóch sióstr - Alge
bry i Algeriny oraz wiceczempionki 
Polski - klaczy Almeria.

Szczególnie bliska sercu Marshy jest 
rodzina klaczy Szwejkowska, głównie 
z racji zauroczenia Wilejką. Jej pierw
szym zakupem z tej rodziny była We
łtawa (Arbil - Wilejka). Klacz, kupiona 
w czasie likwidacji stadniny Meadow 
Wood dala z Gangesem urodziwą 
klaczkę nazwaną „Wieża Wilejka”. Ro-

Córki El Paso w Canterbury Farm - Wilejka i Gildia

Wilejka and Gildia - El Paso’ daughters at Canterbury Farm
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dowodowo jest ona pełną siostrą mi- 
chalowskiej Wieży Wiatrów.

Na ratunek Wilejce
W 1998 r., podczas pobytu w Polsce 

Marsha dowiedziała się, że Wilejka cier
pi na postępującą szybko dychawicę. 
Klacz została zakupiona przez Canter
bury Farm - zarówno hodowcy z Mi
chałowa jak i Marsha zdawali sobie 
sprawę, że zmiana klimatu może prze
dłużyć jej życie. 28 września 1998 r. Wi
lejka wylądowała w swojej nowej oj
czyźnie. Zgodnie z przewidywaniami 
,zmiana klimatu na bardziej suchy, oraz 
znaleziony przez Marshę, nowy lek - 
Ventipulmin bardzo klaczy pomogły.

Marsha Parkinson przez wiele lat 
była wielką miłośniczką syna Wilejki - 
Wojsława (po Tallin). Podczas wizyt 
w Polsce wielokrotnie pytała o możli
wość zakupu ogiera ale odpowiedź za
wsze była odmowna. Wytrwałość jed
nak popłaca - po 13 latach Wojsław za
jął boks ogiera czołowego niedaleko 
swej matki, sędziwej Wilejki w nowej 
siedzibie Canterbury Farm w Centre
ville w stanie Maryland. Wilejka dała 
w USA tylko jedno źrebię. Urodzona 
przez embriotransfer, gniada Walencia 
(po Goliat) jest oczkiem w głowie Mar
shy: „bardzo wiele osób chce ją kupić 
ale słyszą tę samą odpowiedź, którą ja 

słyszałam przez 13 lat”. Wojsław bar
dzo dobrze łączy się z klaczami stada 
Canterbury. Najlepiej świadczy o tym 
kasztanowata roczna Diwa (od PA Ga- 
zelle po El Ghazi). Klacz jest szalenie 
poprawna i egzotycznie urodziwa.

Marsha jest też wielką miłośniczką 
rodziny Wołoszki. Twierdzi, że rodzina 
ta ma wyjątkowe zdolności do inbre- 
dowania. W rodowodach niektórych jej 
przedstawicielek wyhodowanych 
w Canterbury Farm ogier El Paso wy
stępuje aż cztery razy. Marsha twier
dzi, że w ten sposób można wyhodo
wać mocne i atletyczne konie w typie 
kuhailan.

Oczywiście z dużą pieczołowitością 
pielęgnuje się w stadzie Canterbury 
osobniki ze słynnej rodziny Milordki. 
Odgałęzienie Emigracji reprezentuje 
tu zakupiona w Polsce, siwa Egeria 
(Eukaliptus - Emigracja), a odgałęzie
nie Ekstazy - siwa Edessa (po Woj
sław) oraz Eskapora (Penitent - Emfa
za po Eukaliptus). W sumie rodzinę 
Milordki reprezentuje w stadzie Mar
shy 18 osobników.

Rodzina Selmy obecna jest przez 
odgałęzienie Złotej Iwy. Dwie repre
zentantki tej rodziny - córki Bandosa - 
Zorbanda (od Zorbada po Bandos) 
i Zaspa (od Zadymka po El Paso) po
zostawiły po sobie bardzo wartościowe 
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potomstwo. Obie dawały bardzo dobre 
źrebięta lecz Zorbanda rodziła same 
ogierki. Za to Zaspa pozostawiła 
więcej klaczek. Jej córka - Zusza 
(po Penitent) wygrała wiele klas na po
kazach i zdobyła tytuł Top Ten w Scot- 
tsdale. Inna córka Zaspy - Zegarowa 
(po Emanor) przygotowywana jest ak
tualnie do występów i wydaje się, że 
pójdzie w ślady półsiostry. Kasztano
wata Zabrina VF (po Wizjon) była ko
pią swojej matki, słynnej Zadymki. 
Marsha kilkakrotnie kryła tę klacz Go
liatem (w rodowodzie potomstwa trzy 
razy występuje El Paso)- ze świetnymi 
rezultatami.

Importowana z Polski przez Ma- 
gness Arabians czempionka Europy, 
kasztanowata Candela, reprezentuje 
rodzinę klaczy Gazella. Obecnie 28-let- 

nia Candela pokryta ogierem Pers dala 
siwą Perdelę, klacz o wspaniałym ru
chu, silnie przekazywanym dalszym 
pokoleniom.

Marsha Parkinson hoduje polskie 
konie arabskie od 37 lat.

Gdy zapytałem o jej program ho
dowlany odpowiedziała, że stara się 
nieodstępować od następujących re
guł: hodowli koni na wzór programu 
stosowanego w Polsce przez używanie 
osobników ze sprawdzonych linii i za
trzymywanie do dalszej hodowli tych, 
które fenotypowo przypominają swych 
przodków, zachowania tego, co u koni 
arabskich najcenniejsze, czyli urody, 
atletycznej i prawidłowej budowy, 
traktowania koni z miłością i łagodno
ścią, na jakie zasługują oraz planowa
nia kojarzeń z myślą o stworzeniu 

osobnika, który zagwarantuje postęp 
hodowlany.

Marsha przyznaje, że olbrzymią 
część swojej wiedzy zdobyła studiując 
pracę polskich hodowców i ucząc się 
od nich niezwykle trudnej sztuki jaką 
jest hodowla koni. Reszty, jak twierdzi, 
nauczyły ją same konie. Zapytałem ją 
też kiedyś, dlaczego wybrała właśnie 
araby? Oto, co odpowiedziała: Wieczo
rem, po całym dniu pracy siadam 
przy oknie i patrzę na klacze ze źrebię
tami, pasące się spokojnie w łagodnym 
świetle zapadającego zmroku. Patrzę 
na ich sylwetki w kolorach złota, śnież
nej bieli lub czekolady. Czasami docho
dzi mnie rżenie ogiera z pobliskiej staj
ni. To wszystko uświadamia mi, że ży
cie niezmiennie toczy się do przodu”. 
Po chwili dodąje: „dziękuję, Polsko”. •

AMBASSADOR OF POLAND
Trends and tastes often change in the world Arabian 

horse breeding, especially in the US. I’d like to introduce 
a very special person - Mrs. Marsha Parkinson, the breeder 
of Polish Arabian horses, who never gives in to trends. Her 
stud, Canterbury Farm, consists of 170 heads, what makes it 
one of the greatest American breeding centers.

She fell in love with Arabian horses, when, as a teenager, 
she for the first time saw an Arabian stallion of Crabbet 
origin. She went every Saturday to have a look at him, but 
she had to wait 12 years for her first purebred mare. In the 
seventies she met Bask at Lasma Arabians and from then 
on she got completely enchanted by Polish Arabians.

For the first time she visited Poland, when in 1983 her 
father decided to grant her with a certain sum of money for 
the purchase of a mare at Janów Sale. It wasn’t a specially 
blessed moment to visit Poland - trader the rules of 
communist martial law it looked rather depressing. 
Nevertheless the Polish countryside impressed her and 
coming finally to Janów - she felt, as if she has already been 
there some time. A kind of ,,deja-vu”!

At Janów Stud Marsha had an opportunity to admire 
such stars as Eukaliptus, Palas, Banat, Etruria, Pilarka or 
Algeria, in picturesque surroundings of ancient stables or 
emerald pastures. Being a talented sculptress, she brought 
a relief of Bandola as a gift for Polish breeders. 
Unfortunately, she brought too little money to be able to 
buy the dark-bay mare Elta (Engano - Elewacja), for the 
time being she could afford only the purchase of 
Wieczorynka, bay (Melon - Wieża), still active at her stud in 
the age of 28!

From then on Marsha started to visit Poland every year. In 
the meantime communism collapsed and Poland regained 
freedom. Marsha shared the joy with Polish breeders, with 

whom she felt a soul sister. At Michałów she bought the 
stallion Goliat (Eukaliptus - Gildia). She wanted to buy also 
Wilejka (El Paso - Warmia), with whom she was greatly 
impressed, but it was possible only in 1998, when Wilejka 
suffered from heaves, what could be cured only in warm and 
dry California climate.

Marsha decided to continue the Polish breeding policy 
and for that purpose she leased Ganges, a great-grandson of 
Bask, whereas, after 13 years of efforts, she was able to 
import the son of Wilejka, Wojsław, bay (by Tallin). He 
combined very well with mares from Canterbury Farm, 
siring valuable progeny, like, for example, the yearling filly 
Diva, with a correct conformation and exotic refinement.

The following damlines are represented at Canterbury 
Farm: Woioszka, Milordka, Selma, Szweykowska, Scherifa 
and a single representative of Gazella DB family - the 28 y. 
o mare Candela, chestnut (Etap - Capella), the very first 
Champion Mare of Europe, with her exceptionally well
moving daughter Perdela by Pers.

Marsha Parkinson breeds Polish Arabian horses for 37 
years. She tries to follow the rules listed below:

* apply the Polish breeding system, using at stud only the 
representatives of proven bloodlines, physically resembling 
their ancestors;

* preserve the most precious traits of Arabian horses - 
their beauty, athletic build and correct conformation;

* handle horses gently and with love, because they 
deserve for it;

* mating should be planned with a goal of obtaining the 
highest possible breeding progress.

Marsha learned a lot from Polish breeders, but no less from 
the horses. Especially in evenings, watching her mares with 
foals grazing in falling dusk, she feels deeply grateful to Poland.
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Miesiąc przed
OtaaliLaura

Dorothee Baumann-Pelny
fot. z arch. ECAHO

J
iuż 450 lat p. n. e. Ksenofont - 
znakomity poeta a zarazem 
jeździec pisał: „dobrze wygim
nastykowany i prawidłowo ze
brany koń będzie bardziej sprężysty 

i zwrotniejszy. Tym samym jego odwa
ga i posłuszeństwo przyczynią się 
do wielu sukcesów na polach bitew
nych wszechczasów...”. W swoim pre
kursorskim dziele „O sztuce jazdy kon
nej” Ksenofont opisał podstawy sztuki 
jeździeckiej, kładąc nacisk na znajo
mość natury konia.

W ciągu 2500 lat, wraz z rozwojem 
jeździectwa opracowano zasady kla
sycznej sztuki ujeżdżenia konia. Nie 
należy zapominać o tym, że w tym sa
mym czasie często wypaczano podsta
wy szkoleniowe.

Najwięksi mistrzowie sztuki hipicz- 
nej, niezależnie od tego, w jakich cza
sach żyli, w swoich dziełach zwracali 
uwagę na wpływ naturalnej pracy 
z koniem i wyniki szkolenia. Kładli 
oni nacisk na rozwijanie naturalnych 
predyspozycji konia, a więc jego pod
stawowych chodów, chęci do pracy, 
dążenia do osiągnięcia równowagi 
z jeźdźcem.

Podstawą sukcesu w sztuce ujeżdże
nia jest więc stałe gimnastykowanie 
koni oraz praca oparta na uwzględnie
niu ich osobowości.

Dresaż
Słowo „dresaż”, którym określa się 

Ujeżdżenie, pochodzi od francuskiego 
czasownika „dresser” („postawić coś 
na swoje miejsce”). Samo pojęcie

W dniach 4-6 sierpnia 
odbędzie się w Stadl Paura 

w Austrii piąty już, sportowy 
czempionat Europy dla koni 

czystej krwi arabskiej. 
O ujeżdżeniu, które jest jedną 

z najpopularniejszych dyscyplin 
tam rozgrywanych pisze znana 

amazonka - Dorothee 
Baumann-Pelny

Gen. Alexis F. LHotte 
kierownik szkoły kawalerii 

w Saumur

the chief trainer of the cavalry 
school at Saumur

„dressage” w języku jeździeckim poja
wiło się dopiero ok. roku 1900.

Pod koniec XVII stulecia czasownik 
„dresser” funkcjonował już jako okre
ślenie wysokiego trzymania głowy 
i szyi przez konia. Zwierzę dobrze ujeż

dżone musiaio być prawidłowo zebra
ne, mieć dobrą akcję tylnych nóg, oraz 
wysoko podniesioną szyję i zganaszo- 
waną głowę. Tak prezentowały się 
wierzchowce jeźdźców z tzw. wyższych 
sfer i uważano to za szczyt elegancji. 
W efekcie, w krótkim czasie pojawiło 
się wielu „treserów koni” - w osobach 
instruktorów, trenerów i rotmistrzów.

Dziś w języku francuskim pojęcie 
„dressage” ma wiele znaczeń związa
nych z jeździectwem. Rozróżnia się 
„dressage d’obstacle” (skoki przez 
przeszkody), „dressage de manege” 
(jazda w maneżu), „dressage acade- 
que” (ujeżdżenie na poziomie zaawan
sowanym), kończąc na „haute ecole” - 
elementach wyższej szkoły jazdy.

W znaczeniu potocznym nazwy dre
saż używamy do określenia jazdy kon
nej, polegającej na wykonaniu określo
nych figur w ujeżdżalni.

Niektórzy miłośnicy koni podcho
dzą do ujeżdżenia dosyć sceptycznie, 
postrzegając je jako coś w rodząju 
„tresury pudli”, kiedy to zwierzęta wy
konują sztuczki cyrkowe na znak tre
sera. Pojęcie „dresaż” oznacza jednak 
systematyczną, opartą na ścisłych za
sadach szkoleniowych sztukę ujeż- 
dżeniową, polegającą na wygimnasty
kowaniu konia. Koń ma być bardziej 
sprężysty, zwrotny, posłuszny. W szko
leniu należy zwrócić uwagę na jego 
naturalne predyspozycje, budowę, 
temperament i charakter. Sztuka 
ujeżdżenia poparta jest elementami 
skoków przez przeszkody oraz próbą 
terenową. Należy pamiętać o tym, że
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by podczas szkolenia koń nie ucier
piał fizycznie ani psychicznie.

Na przełomie wieków zmienia! się 
sposób użytkowania koni. Dzisiaj nie 
są one na szczęście żywymi tarczami 
obronnymi. Pod koniec XIX stulecia 
pojawiły się w jeździectwie nowe kie
runki, które wpływają obecnie na obli
cze sportów konnych. Miłośnicy koni, 
dobrzy trenerzy i jeźdźcy dążą do osią
gnięcia pełnej symbiozy sztuki hipicz- 
nej ze sportem jeździeckim. Jest to 
szczególnie ważne w dzisiejszych cza
sach, kiedy zbyt szybko chce się osią
gać wyniki, czasem przy pomocy środ
ków sprawiającym koniom ból.

Dąży się więc do metod naturalnych, 
żeby osiągnąć pełną harmonię pomię
dzy jeżdźcem i koniem.

Koń arabski
W Europie od kilku lat w jeździec

kich imprezach sportowych uczestni
czą z powodzeniem konie arabskie. 
Według mnie był to bardzo ważny 
krok.

Elisabeth Chat, Przewodnicząca Ko
misji Sportowej Europejskiej Organi
zacji Konia Arabskiego (ECAHO) zor
ganizowała pierwszy czempionat spor
towy dla koni arabskich. Rozegrano 
wiele rodzajów konkurencji, między in
nymi ujeżdżenie o różnych stopniach 
trudności. Szeroki wachlarz konkuren
cji z podziałem na poziomy zaawanso
wania pozwala więc zawodnikom okre
ślić możliwości własne i konia.

Zachęcając polskich czytelników 
do uprawiania sportów na koniach 
arabskich chciaiabym w tym miejscu 
przedstawić kilka szczegółów i wyja
śnić, jakiej skali ocen używa się pod
czas sportowych czempionatów dla 
koni arabskich.

W konkurencji ujeżdżenia ideałem 
jest piękny koń z typową głową, sucho
ścią, dobrą linią grzbietu, prawidłowy
mi kończynami i dobrym ruchem.

W poszczególnych klasach oceniane 
są: rytm, rozluźnienie, chęć do współ
pracy z jeżdźcem, impuls, elastyczność 
oraz zebranie. Koń dobrze wygimnasty
kowany nie będzie miał również proble
mów z zachowaniem równowagi oraz 
przepuszczalnością. Od wierzchowca 
oczekuje się rozluźnienia kręgosłupa,

U góry: klasa A, ogier Sagitario pod autorką artykułu
Above: the author and pure bred Sagitario, class A

Poniżej: autorka na og. Bencaron - Im. w międzynarodowych zawodach w damskim 
Below: the author on Bencaron - 1st place at international show, side-saddle class
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Poniżej: galop zebrany
Below: short gallop

Po lewej: oglowie munsztukowe 
Left: double bridle

lekkiego noszenia jeźdźca oraz prawi
dłowych reakcji na pomoce. Postawa 
oraz ruch konia zależą od stopnia wy
szkolenia, budowy oraz stopnia zebra
nia w każdym wykonywanym elemen
cie. Potylica ma stanowić najwyższy 
punkt, czoło oraz linia nosa są poddane 
lekko do przodu, ewentualnie znajdują 
się w pozycji pionowej. Wszystkie chody 
mają być energiczne, również w tych ze
branych powinien być zauważalny rów
nomierny, płynny ruch do przodu.

W konkurencji ujeżdżenia koniom 
zaplatamy grzywę. Ogon u araba pozo
stawia się w kształcie „pióra” albo też 
obcina się do równej długości. Podob
nie jak na czempionatach w ręku, nie 
należy golić środka uszu.

W Classic English Pleasure wskaza
ne jest lekkie oglowie. Może to być 
zwykła tranzelka (grubość ok. 
14 mm), munsztuk (conajmniej 
12 mm), munsztuk z wędzidłem do
datkowym (conajmniej 10 mm), lub 
też pelham. Wypinacze oraz wytok są 
niedozwolone.

W klasie A obowiązuje oglowie zwy
kle, w klasach L/M, S oraz Grand Prix 
wymagane jest oglowie munsztukowe.

Obowiązuje siodło angielskie. Uży
wa się też czapraków w kolorze białym 
albo takim, który pasuje do stroju jeź
dzieckiego. Reprezentacja danego kra
ju powinna wybrać stroje w jednolitych 
barwach.

W konkurencjach ujeżdżenia niedo
puszczalne są bandaże na nogach oraz 
wodze pomocnicze.

Classic English Pleasure wymaga 
standardowego ubrania. Proponuje się 
żakiety w stonowanych kolorach (czar
ny, niebieski, szary, beżowy oraz brązo
wy), do tego odpowiednie bryczesy 
oraz buty jeździeckie. Wymagany jest 
miękki kapelusz lub toczek. Ostrogi 
oraz bat są dozwolone.

W konkurencjach klasy A i L używa 
się toczka lub melonika. Jeździec 
ubrany jest w białą koszulę, białe ręka
wiczki, biały plastron i białe bryczesy 
do tradycyjnego żakietu. Odpowiednie 
są czarne lub brązowe buty.

Konkurencje międzynarodowe M 
i S, podobnie jak Grand Prix, wymaga
ją jednolitego stroju - melonik, biała 
koszula, plastron ze spinką, białe ręka
wiczki, bryczesy, do tego czarny lub 
granatowy frak oraz czarne, długie ofi
cerki.

Na mistrzostwach, czempionatach 
sportowych i imprezach międzynaro
dowych wymagane są ostrogi oraz 
obowiązuje zakaz używania bata. Nie 
zastosowanie się do tych przepisów 
prowadzi do dyskwalifikacji.

Ujeżdżenie jest sprawdzianem pa
nowania jeźdźca nad koniem, stop
niem wygimnastykowania wierzchow
ca oraz harmonii pomiędzy koniem 
ajeźdźcem.

Konkurencje
Najłatwiejszymi konkurencjami roz

grywanymi w Stadl Paura są Classic 
Pleasure oraz klasa A.

W Classic Plasure jeźdźcy poruszają 
się w zastępie, zaczynając od kłusa ro
boczego w lewo.

Wymagane jest zaprezentowanie 
trzech podstawowych chodów. Może 
być wymagane anglezowanie, jak rów
nież cofanie, zatrzymanie, dodanie 
w kłusie i galopie.

Za błąd uważa się utratę rytmu, rów
nież przy zmianie chodów. Ważnym 
elementem jest współpraca pomiędzy 
ręką jeźdźca a pyskiem konia.

Jeśli chodzi o wyciągnięcie kłusa czy 
galopu, to nie oczekuje się uzyskania 
ogromnej prędkości lecz ocenia prawi
dłowe przechodzenie konia do wyższe
go tempa i uzdolnienia w poszczegól
nych chodach.

Sędziowie bardzo sobie cenią spo
kojne utrzymanie konia w pozycji stój, 
równomierne cofanie oraz spokojne, 
powtórne zatrzymanie.

Koń powinien robić wrażenie od
prężonego, chętnie współpracującego 
i dobrze zbalansowanego. Sędziowie 
zwracają uwagę na ogólne wrażenie 
i harmonię pomiędzy jeźdźcem a ko
niem.

Znacznie wyższe wymagania stawia 
się w klasach L/M. Konkurencje roz
grywane są na czworoboku o wymia
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rach 20 x 60 m. Dodatkowymi, ocenia
nymi elementami są: piruet w stępie, 
kontrgalop, cofanie, jak również chody 
zebrane, pośrednie i dodane. Podwój
nie punktowane są: lotna zmiana nogi 
w galopie oraz wyciągnięty stęp.

Na tym poziomie można z powodze
niem ocenić wygimnastykowanie ko
nia, przepuszczalność i zebranie. Wi
dać je w płynnych przejściach z cho
dów roboczych do chodów dodanych 
czy też przy zwykłych zmianach nóg 
w galopie. Na linii prostej koń powi
nien płynnie przechodzić do stępa, 
a następnie płynnie zagalopować 
na druga nogę.

W rozgrywanym w Stadl Paura 
Grand Prix St. Georg uczestniczą ko
nie, które uprzednio zakwalifikowały 
się do ostatniej rundy. Tutaj zapada 
decyzja, o kwalifikacji do Mistrzostw 
Europy.

Para jeżdziec-koń ma wykonać na
stępujące zadania: zebrany i wycią
gnięty stęp, kłus i galop, łopatką 
do wewnątrz, ciągi w kłusie i galopie, 
dwa piruety w stępie i dwa w galopie. 
Poza tym obowiązkowych jest 15 lot
nych zmian nogi w galopie, w tym seria 
5 zmian co 4 foulé i 5 zmian co 3 foulé.

Aby wykonać lotne zmiany nóg 
w galopie koń musi być nadzwycząj 
przepuszczalny. Foulé powinny być 
energiczne, po prostej linii, płynne i do
stojne. Bardzo ważnym elementem 
jest faza zawieszenia. Zmiany nóg po
winny być dokonywane w równym 
tempie, z prawidłową ilością foulé. Do

datkowe oceny przyznawane są za czy
stość chodów, elastyczność, posłu
szeństwo konia, jak również dosiad 
i użycie pomocy przez jeźdźca. Są one 
liczone podwójnie.

Sędziowanie odbywa się indywidual
nie przez 3 sędziów (międzynarodo
wych), których stanowiska znajdują 
się w trzech punktach parkuru (w lite
rach H, C i M). Sędziowie oceniają każ
de zadanie osobno i nie konsultują się 
między sobą.

W damskim siodle
Szczególnie piękną konkurencją jest 

Ladies Side-Saddle Class czyli klasa 
jazdy w damskim siodle. W ocenie 
zwraca się uwagę przede wszystkim 
na stopień ujeżdżenia konia, styl i ele
gancję jazdy.

Koń w tej konkurencji prowadzony 
jest na munsztuku, w siodle damskim.

Zabronione jest użycie wytoka oraz 
wypinaczy. Strój amazonki jest kla
syczny. Dodatki do stroju to: melonik 
(według angielskiego wzorca) z woal- 
ką, biała bluzka oraz plastron, najczę
ściej czarny żakiet, czarna spódnica 
i oficerki, ale spotykane są też stroje 
w kolorze szaiym, beżowym i brązo
wym, jednokolorowe lub w kratę. 
Amazonka może założyć również suk
nię z epoki pod warunkiem, że będzie 
pasowała do wyposażenia konia.

Amazonka sama decyduje o tym, 
czy będzie używała ostróg i palcata. Je
żeli wyposażenie konia i ubiór amazon
ki nie będą pasowały do siebie, to para 

zostanie ukarana poprzez zmniejsze
nie punktacji.

Na poziomie C w tej konkurencji koń 
porusza się trzema podstawowymi 
chodami po okręgach. Wymagane są: 
płynny stęp, wygodny kłus (w poka
zach typu western „jog-trot”), miękki, 
równomierny galop (na pokazach we
stern „canter” i „lope”). Przejścia po
winny być miękkie i płynne. Na życze
nie sędziów koń powinien umieć się 
cofnąć i zatrzymać.

Na poziomach H i A sędziowie mogą 
zażądać wyciągniętego kłusa czy doda
nego galopu.

Duży wpływ na ocenę ma ogólne 
wrażenie. W konkurencji jazdy 
po damsku 85% punktów przyznawa
ne jest za technikę jazdy i zaprezento
wanie chodów, zaś 15% oceny przypa
da na wyposażenie i przydatność konia 
dojazdy po damsku.

Udział w zawodach tak dużej rangi 
jak sportowy czempionat Europy dla 
koni arabskich w Stadl Paura to praw
dziwe przeżycie i duża satysfakcja, a za
wodnicy są dumni z samej kwalifikacji 
na zawody. Osiągnięte wyniki wskazują 
kierunek dalszego szkolenia. Poza tym 
pozostaną wspaniale wspomnienia - 
zgodnie z powiedzeniem: „nąjważniej- 
sze to być w tym miejscu”, a pewnego 
dnia na półce stanie puchar...

Tego życzę wszystkim uczestnikom 
- powodzenia! •

Z niemieckiego przełożyła Urszula 
Sawicka.

MONTH BEFORE THE EVENT AT STADL PAURA
On Aug. 4-6th the Equestrian Championship of Europe 

for Purebred Arabian Horses will be held. The most popular 
discipline is dressage, based on constant training of horses, 
considering their personality.

In Europe Arabian horses often take part in sport events. 
The dressage competitions organized specially for them 
embrace several classes on different levels. For those 
competitions desired are typey Arabian horses with classic 
heads, dry tissue, horizontal topline, correct legs and 
efficient motions. Evaluated is their flexibility, rideability, 
impulse, responsiveness and collection. Manes should be 
plaited, whereas tails formed in a „peacock tail“ shape or cut 
to an equal length. The ears mustn’t be shaven inside.

In the class A competitions required is a snaffle bridle, 
whereas in the classes L/M, S and Grand Prix - a double 

bridle. Obligatory are English saddles and spurs, whereas 
whips are forbidden.

The easiest competitions held at Stadl Paura are: Classic 
Pleasure and Class A. In those categories required are three 
basic gaits, sometimes also extended trot or canter. 
Evaluated is a proper contact between a rider’s hand and a 
horse’s mouth, fluent passages to higher paces and a general 
harmony between a horse and a rider. The most picturesque 
is Lady Side-Saddle Class, held on different levels.

Even the sole participation in an event of such a high rank 
is an important experience, whereas the results obtained 
may show us the way of further training. Besides we 11 keep 
pleasant memories, when one day, maybe, also a cup...

That’s why I encourage as many participants, as possible, 
to take part in dressage classes and I wish them all good luck.
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RAJDY

Kalejdoskop
Ewa jarska /l(f /
fot. Stefan Sosnowski jr. * f f

N
a początku mąja w Babol- 
nej odbyły się, pierwsze 
w tym roku, zawody z cyklu

Pucharu Europy. Przez 
dwa lata swojego istnienia zawody pu
charowe nie były zbyt mocno reklamo
wane i dlatego uczestniczyła w nich 
dość wąska grupa zawodników. Po
za tym znalezienie się w ostatecznej 
klasyfikacji pucharowej nie było łatwe, 
gdyż uwzględniani w niej byli tylko 
jeźdźcy sklasyfikowani na co najmniej 
trzech rajdach rozgrywanych w cyklu 
pucharowym. Warto zauważyć, że 
w kolejnych latach zwycięzcami serii 
zawodów pucharowych byli Polacy. 
W tym roku w Babolnej nie startowali, 
ale miejmy nadzieję, że potrzebne 
punkty zdobędą w innych startach pu
charowych. Polską edycją tegoroczne
go Pucharu Europy są Międzynarodo
we Mistrzostwa Polski w Warce (16-18 
czerwca). Niniejszy artykuł był pisany 
jeszcze przed tymi zawodami zatem 
wyniki przedstawię w kolejnym odcin
ku. Przyjazd do Warki zapowiedziała 
m.in. ekipa Zjednoczonych Emiratów 
Arabskich.

Największą tegoroczną imprezą se
zonu i jednocześnie międzynarodo
wym świętem konia będą jeździeckie 
mistrzostwa świata, które odbędą się 
w sierpniu w Akwizgranie. Rajdowcy 
będą tam startowali 25 sierpnia 
na dystansie 160 km. Mamy wciąż na
dzieję, że w stawce najlepszych zoba
czymy także ekipę z Polski. Emocje 
po mistrzostwach nie zdołają jeszcze 
w pełni ostygnąć przed następną, 
ważną imprezą - Mistrzostwami Eu- 

Sezon rajdowy w Europie 
zwykle najwcześniej, bo już 

w lutym, rozpoczynają 
Hiszpanie. W miesiącach 

późniejszych można startować 
w całej Europie. Tegoroczny 

sezon jest bardzo bogaty 
w imprezy dużej rangi.

Badanie tętna na bramce 
Pulse examination

ropy Juniorów i Młodych Jeźdźców 16 
września w Zabrehu. Gospodarzem 
i głównym organizatorem jest Milan 
Kysely - częsty gość organizowanych 
w Polsce zawodów międzynarodo
wych.

Dla polskich hodowców koni arab
skich niewątpliwie ciekawą imprezą 
będą I Mistrzostwa Polski Młodych 
Koni, które odbędą się w Centrum 
Hippiki w Jaszkowie (30.09-1.10). Pro
pozycje zawodów będą dostępne 
na stronie internetowej PZJ i na porta
lu www.endurance.pl.

Biorąc pod uwagę rangę tegorocz
nych imprez rajdowych wydaje się, że 
czytelnikom „Arabów” - potencjalnym 
obserwatorom tych zawodów, warto 
przypomnieć zasady rozgrywania raj
dów. Są one przeprowadzane zgodnie 
z przepisami FEI (Międzynarodowej 
Federacji Jeździeckiej). Celem rajdu 
jest sprawdzenie wytrzymałości i szyb
kości konia. Zawody rozgrywane są 
na czas i zwycięzcą zostaje ten, kto 
najszybciej dotrze do mety przecho
dząc pozytywnie, w trakcie rajdu jak 
i na mecie, kolejne obowiązkowe bada
nia weterynaryjne. Rajdy można zatem 
traktować nie tylko jako zawody spor
towe, ale także jako próbę dzielności 
startujących koni.

Najbardziej charakterystyczne ce
chy rajdów długodystansowych, to:

* podział trasy na odcinki (do 40 km) 
zakończone bramką weterynaryjną, 
na której koń jest dokładnie badany 
przez lekarzy weterynarii i dopiero 
po pozytywnej ocenie komisji wetery
naryjnej może kontynuować rajd,

* bramka weterynaryjna - wyniki ba
dania konia na kolejnych bramkach 
zapisywane są w karcie weterynaryj
nej. Koń może kontynuować rajd do
piero po zaliczeniu badania na bramce, 
po okresie obowiązkowego odpoczyn



ku, podanym wcześniej w propozy
cjach zawodów. Podstawowymi para
metrami decydującymi o zdolności 
do kontynuowania rajdu jest wartość 
tętna i czystość chodów. Ochro
na zdrowia konia jest podstawowym 
zadaniem zespołu lekarzy weterynarii 
tworzących komisję weterynaryjną.

* obecność serwisu - podczas rajdu 
parze koń-jeździec towarzyszy samo
chód serwisowy, w którym jest wszyst
ko, co może być potrzebne podczas 
rajdu. Serwis może pomagać swojemu 
koniowi tylko w specjalnie wyznaczo
nych punktach trasy tzw. strefach ser
wisowych oraz na bramce weterynaryj
nej. Udzielanie pomocy poza tymi 
miejscami karane jest dyskwalifikacją 
zawodnika,

* konkurs best condition - jego ce
lem jest wyłonienie konia, który dotarł 
do mety nie tylko szybko, ale i w naj
lepszej formie. Obecnie jest rozgrywa
ny w godzinę po finiszu zwycięskiej pa
ry i mogą w nim uczestniczyć wszyst
kie konie, które do tego czasu ukoń
czyły dystans. Na podstawie badania 
weterynaryjnego i analizy kart wetery
naryjnych wybierany jest koń będący 
po rajdzie w najlepszej kondycji.

Stopień trudności rajdu i parametry 
konia podczas badania na kolejnych 
bramkach weterynaryjnych określane 
są liczbą gwiazdek:

1* - dystanse pomiędzy 40 - 79 km 
rozgrywane w ciągu jednego dnia. 
Bramki weterynaryjne powinny znąj- 
dować się co 25 km (minimum) 
do 30 km (maksimum). Maksymalne 
tętno podczas badania weterynaryjne
go wynosi 56 uderzeń/min. Czas przed
stawienia konia do badania to 20 mi
nut,

2* - dystanse pomiędzy 80 a 119 km, 
rozgrywane w ciągu jednego dnia lub 
pomiędzy 40-79 km w kolejnych dniach 
dwudniowych lub dłuższych zawodów. 
Maksymalna wartość tętna może wy
nosić 64 uderzeń/min w ciągu 20 minut 
od chwili ukończenia odcinka,

3* - dystanse 120-160 km rozgrywa
ne jednego dnia lub 80 km i więcej 
w zawodach kilkudniowych. Maksy
malna wartość tętna wynosi 64 ude
rzeń/min w ciągu 30 minut od ukończe
nia odcinka rajdu,

4* - mistrzostwa seniorów, mini
mum 160 km w ciągu jednego dnia lub 
100 km w zawodach dwudniowych. 
Maksymalna wartość tętna wynosi 64 
uderzeń/min w ciągu 30 minut 
od ukończenia odcinka rajdu. Do star
tu w dystansie mistrzowskim (CEI4*) 
wiek minimalny konia to 7 lat.

Przed zawodami jeźdźcy są ważeni 
- pierwszy raz w stroju jeździeckim, 
drugi raz - w stroju i z siodłem. Dla 
seniorów startujących w zawodach 
1* i 2* minimalna waga to 70 kg 
jeźdźca z siodłem (bez ogiowia). Dla 
konkursów 3* i 4* minimalna waga 
wynosi 75 kg. Jeźdźców waży się 
przed startem i bezpośrednio po za
kończeniu. Po konkursie waga jeźdź
ca może być do 2 kg niższa niż 
przed startem. Juniorów i młodych 
jeźdźców nie obowiązują limity wa- 
gowe. Wielu seniorów musi wozić do
datkowe obciążniki, aby sprostać 
wymaganiom przepisów.

We wszystkich konkursach zabro
nione jest stosowanie czarnej wodzy 
oraz ostróg i bata.

Nauka prezentacji konia w kłusie

Trot presentation training

Konie mogą być klasyfikowane 
w rankingach FEI począwszy od 6. ro
ku życia i dlatego przepisy FEI nie 
obejmują młodszych grup wiekowych. 
Problemem tym ząjmują się przepisy 
krajowe, które precyzyjnie podają 
w jakim wieku, po spełnieniu określo
nych warunków, miody koń może wy
startować.

Karta weterynaryjna
Wszystkie informacje niezbędne 

do oceny startu konia znąjdują się 
w karcie weterynaryjnej. Pierwsze ba
danie konia odbywa się podczas prze
glądu weterynaryjnego, zwykle w dniu 
poprzedzającym start. Następne ba
dania wykonywane są podczas rajdu, 
na kolejnych bramkach. Poza ocenami 
weterynaryjnymi karta zawiera takie 
informacje jak: czasy przejazdu po
szczególnych odcinków i czasy wejścia 
na bramkę czyli przygotowania konia 
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do badania na kolejnych bramkach 
weterynaryjnych. Analizując wszystkie 
informacje zawarte w karcie można nie 
tylko obliczyć tempo przejazdu konia 
ale i ocenić jego przygotowanie 
do startu oraz umiejętności taktyczne 
jeźdźca.

Bramka weterynaryjna
Jest to wydzielone miejsce na końcu 

każdego odcinka, składające się ze 
strefy serwisowej i bramki właściwej. 
W strefie serwisowej koniem zajmuje 
się jego serwis przygotowujący go 
do badania. Podstawowe czynności to 
rozsiodłanie konia, zdjęcie ochraniaczy 
i kontrola tętna przed wejściem 
do bramki właściwej. Jeżeli tętno jest 
zbyt wysokie to główną metodą służą
cą do jego obniżenia jest chłodzenie 
konia. Czas pobytu w strefie serwiso
wej nie może być dłuższy niż 30 minut 
od chwili ukończenia odcinka rajdu. 
Czas zakończenia odcinka zostaje wpi
sany do karty czasowej przez sędziego 
znajdującego się na końcu danego od
cinka. Pilnowanie, aby koń nie prze
kroczył dozwolonego limitu czasu na
leży także do obowiązków serwisu. 
Czas przygotowywania do badania jest 
wliczany do czasu jazdy. Jest on zamy
kany w momencie zgłoszenia konia 
do badania na bramce weterynaryjnej. 
Dla dobrze przygotowanych koni czas 
pobytu w strefie przygotowawczej od
powiada czasowi szybkiego rozsiodla- 
nia konia i zdjęcia ochraniaczy. Dla ko
ni słabszych lub tych, które jechały 
za szybko, wejście na bramkę jest po
przedzone intensywnym chłodzeniem 
w celu uzyskania prawidłowego tętna. 
Na bramkę weterynaryjną z koniem 
wchodzą zwykle dwie osoby. Prawo 
do pokazania konia i uczestniczenia 
w badaniu mają: jeździec, luzak, wła
ściciel konia, szef ekipy i lekarz ekipy. 
Podstawowym, wymiernym wskaźni
kiem oceny konia rajdowego jest war
tość tętna. W zależności od typu kon
kursu wartość ta nie może przekraczać 
56 uderzeń/min (1*) lub 64 ude- 
rzeń/min (2*, 3* i 4*) po 20 (1*, 2*) lub 
30 minutach (3*, 4*) od momentu 
ukończenia odcinka. Po określeniu 
wartości tętna oceniany jest ruch ko
nia w kłusie. Kulawizna lub inna wy

raźna nieprawidłowość ruchu powodu
je eliminację z dalszego uczestnictwa 
w zawodach. Po zakończeniu kłusa le
karz weterynarii przeprowadza ogólne 
badanie konia oceniając takie parame
try jak: odwodnienie, perystaltyka, wy
pełnienie naczyń, wypełnienie żyły 
jarzmowej, stan błon śluzowych, na
pięcie mięśni. Po upływie minuty 
od zakończenia kłusa ponownie bada
ne jest tętno. Porównanie wartości tęt
na po wejściu na bramkę z wartością 
tego parametru w minutę po zakoń
czeniu kłusa zostało wprowadzone 
przez amerykańskiego lekarza wetery
narii Kerry Ridgeway’a i dlatego nazy
wa się testem Ridgeway’a. Porównanie 
tych dwóch wartości pozwala ocenić 
przygotowanie konia do wysiłku oraz 
stopień zmęczenia. Wartość tęt
na po minucie odpoczynku nie powin
na być wyższa niż wartość mierzo
na przed kłusem. Im wartość tęt
na po restytucji jest niższa, tym lepiej 
świadczy to o możliwościach wysiłko
wych i wytrenowaniu konia. Wyniki ba
dania wszystkich parametrów wpisy
wane są do karty weterynaryjnej. 
Po pozytywnym zaliczeniu badania 
na bramce koń i jeździec mają okres 
obowiązkowego odpoczynku. W tym 
okresie, w zależności od potrzeb wyni
kających z pokonanego już dystansu, 
konie są pojone, chłodzone, masowane 
lub karmione. Czas obowiązkowego 
odpoczynku jest podawany wcześniej 
w propozycjach zawodów lub na od
prawie technicznej. Czas odpoczynku 
nie powinien być dłuższy niż 40 minut 
ani krótszy niż 15 minut. W rajdach 1* 
okres obowiązkowego odpoczynku nie 
może być krótszy niż 30 minut, a we 
wszystkich pozostałych co najmniej je
den okres odpoczynku musi trwać 40 
minut. Podczas bardzo wysokich tem
peratur sędzia główny może zadecydo
wać o wydłużeniu okresu odpoczynku. 
Czas wyjazdu na kolejny odcinek rajdu 
oblicza się dodając czas odpoczynku 
do czasu wejścia na bramkę weteryna
ryjną. W trosce o stan startujących ko
ni w latach 2004-2005 wprowadzono 
obowiązek rekontroli. Na wszystkich 
długich dystansach (powyżej 100 km), 
zwykle począwszy od trzeciej bramki, 
na 10 minut przed startem do następ

nego odcinka konie muszą być podda
ne dodatkowym, pełnym badaniom. 
Rekontrola pozwala na wychwycenie 
i wyeliminowanie z rajdu koni, które są 
zbyt zmęczone aby kontynuować wysi
łek.

Serwis
Dla rajdów długodystansowych cha

rakterystyczna jest obecność serwi
sów, które pomagają jeźdźcom i ko
niom w walce z dystansem. Serwisy 
mogą kontaktować się z zawodnikiem 
na bramkach weterynaryjnych oraz 
na trasie w strefach serwisowych. O ile 
w krótkich rajdach można sobie dać 
radę bez serwisu, to w długich jest ab
solutnie niezbędny.

Najprostszą metodą zorganizowania 
sobie dobrego serwisu jest zaintereso
wanie rajdami członków rodziny, przy
jaciół lub poleganie na pomocy klubo
wiczów.

Samochód serwisowy
Najlepszym jest samochód z napę

dem na 4 koła. Do prawidłowego funk
cjonowania konia podczas rajdu nie
zbędne są duże ilości wody i dlatego 
wskazane jest posiadanie kilku 20-li- 
trowych kanistrów. Dlaczego właśnie 
takich? - Jest to największa pojem
ność, którą bez większego ryzyka 
przeciążenia można sprawnie wysta
wiać i wstawiać do samochodu. Dlate
go najbardziej wskazanym jest samo
chód z drzwiami z tyłu, lub hatchback. 
Kanistry powinny być ustawione wo
kół centralnie usytuowanych wiader. 
Wiadra powinny być tak umieszczone, 
aby były pierwszą rzeczą braną z auta 
i ostatnią pakowaną. W przypadku 
serwisowania więcej niż jednego konia 
należy pamiętać o dodatkowym wia
drze na każdego. Z doświadczenia 
wiadomo, że koń właściwie chłodzony 
jest koniem zadowolonym, porusza się 
szybciej i dalej dociera. Najlepsze 
do chłodzenia są 2-litrowe, plastikowe 
butelki z dużym uchem i szeroką szyj
ką. Z butelek z wąską szyjką woda wy
lewa się znacznie wolniej, co powodu
je stratę czasu i gorsze chłodzenie. 
Praktycznym rozwiązaniem jest pako
wanie samochodu serwisowego przez 
jedną kompetentną i odpowiedzialną
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Cyryl 1995, Kurozwęki (Sinus x 
- Pierwsze miejsce - Puchar Euro 
w Długodystansowych Rajdach

Cert 1997, Talarek (Balon x Certoza/Set)
- Piąte miejsce - Puchar Europy Centralnej 200.' 

w Długodystansowych Rajdach Konnych
- Brązowy medal Mistrzostw Polski Juniorów 
w Długodystansowych Rajdach Konnych

ENDURANCE
RACING

Dzierżązna 20b 
95-001 Biała, woj. Łódzkie 

tel.+48 603 774 816 
www.endurance.com.pl

Efendi 1999, Białka (Harbin x Eutrofia/Palas)
- Zwycięzca Czempionatu pięciolatków 2004
- Zwycięzca Czempionatu sześciolatków 2005

Zajmujemy się przygotowaniem i treningiem koni do startów w Długodystansowych Rajdach k y 
Klub nasz bierze czynny udział w startach krajowych i międzynarodowych.



osobę, która później dokładnie wie, co 
gdzie leży. Drugą najważniejszą rze
czą poza wodą są napoje dla jeźdźca 
i serwisu. W samochodzie musi być 
także jedzenie dla konia, derki na róż
ne sytuacje, podstawowy zestaw na
rzędzi do reperacji sprzętu, ubrania 
na zmianę, stetoskop lub monitor 
pracy serca, zapasowe podkowy, ścią

gaczka do potu. Lista rzeczy niezbęd
nych jest długa i dlatego doświadcze
ni zawodnicy mają przygotowany 
spis, który pomaga sprawdzić, czy 
wszystko zostało zabrane.

Punkty serwisowe
Jak już wspominałam, na trasie raj

du serwis może pomagać swojemu za-

U góry: punkt seriwsowy na trasie 
Above: service area

Z lewej: chłodzenie konia na 
bramce weterynaryjnej
Left: cooling the horse at the 
veterinary gate 

wodnikowi tylko na punktach serwiso
wych. Udzielanie pomocy w miejscach 
poza wyznaczoną strefą jest karane eli
minacją z wyjątkiem sytuacji awaryj
nych, jak upadek z konia i pomoc w je
go złapaniu. Po przybyciu na punkt 
serwisowy i wybraniu miejsca spotka
nia z jeźdźcem, wyjmujemy wiadra 
z wodą i przygotowujemy butelki 
do polewania konia. Jeżeli w serwisie 
jest więcej niż jedna osoba, to moż
na wysłać kogoś z butelkami wody 
na początek strefy serwisowej, aby 
szybciej zacząć chłodzenie konia. W sy
tuacji, gdy jeździec jedzie w grupie i nie



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

Zwycięzca Nagrody
Koheilana I,
lll-ci w Nagrodzie Janowa, 
ll-gi w handicapie gen. 
przed sezonem 2003!
Kariera wyścigowa: 
2/14(4x1-1x11-1x111).
Czempion ogierów 
arabskich dolnośląskiego 
„Święta Konia".
Zbonitowany na 84 pkt.,
158 cm w kłębie.
Licencja na krycie klaczy 
czystej i półkrwi.
Do obejrzenia pierwsze 
potomstwo. Wspaniały, 
wytrzymały koń użytkowy!

Prezentowane ogiery oferujemy do sprzedaży
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Ogier Fedain 2000 
(Pamir - Fascynacja po Etap) 
hod. 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. (O) 62 785 83 09, tel.kom. O 500 372 269



chce się zatrzymywać, należy rozstawić 
serwisantów tak, aby „w locie” dostar
czali mu butelki. Serwis nie powinien 
zasypywać jeźdźca lawiną informacji, 
a przekazywać tylko te, które są istot
ne w danej chwili.

Dla osoby, która nigdy nie widziała 
rajdu sportowego przedstawiony opis 
brzmi dość skomplikowanie, ale proszę 
mi wierzyć, że po pierwszym rajdzie ca
la omówiona wyżej procedura będzie 
jasna i oczywista.

Zatem zapraszam przede wszystkim 
do Warki, a także na inne rajdy krajowe 
i zagraniczne, o których informacje 
można znaleźć na stronie Polskiego 
Związku Jeździeckiego www.pzj.pl lub 
nastroniewww.endurance.pl •

THE ENDURANCE KALEIDOSCOPE
The endurance racing season in Europe starts at first in 

Spain, in February. Later many such events are held in all 
European countries. This year, in the first week-end of May, 
the Europe Cup competitions took place at Babolna. Not 
everybody can be qualified to it - only the riders classified in 
at least three endurance races of a cup category may 
participate. It’s worth recalling, that several recent cup 
competitions were won by Polish riders! This year Polish 
competitors didn’t start in the Europe Cup at Babolna, but 
let’s hope they would be able to gain the required points in 
other events of a cup class. The Europe Cup in Poland is 
taking up place in Warka, on June 16-18th, within the 
National Championships of Poland. This article was written 
before that competition, so the we would be able to 
introduce the result in the next one. The team from UAE 
announced their arrival.

During the Equestrian World Championship in Aachen, 
on August 25th the Endurance competitions will be held. 
Start of the Polish team is also planned. For the Polish 
Arabian horse breeders interesting may be the 1st 
Championship of Poland for Young Horses, which is to take 
place at the Equestrian Center at Jaszkowo, from Sept. 30th 
till Oct. 1st. We think that rules of those competitions are 
worth some more explanation to our readers - potential 
spectators of the events.

The goal of endurance races is testing of horses’ speed 
and stamina. As a winner claimed is the rider, who reachest 
the finish line in the shortest time, after positive passing all 
obligatory vet tests. For that reason endurance rides can 
make a kind of performance trials for horses. Below listed 
are the most characteristic traits of that discipline of 
equestrian sport:

* The whole route is divided into sections up to 40 km 
each, ended with vet gates. A horse is allowed to continue 
the ride only after passing the tests on the gate.

* The results of the tests are noted in vet certificates. The 
most important health indicators are: frequency of pulse 
beats and purity of gaits.

* Service cars accompanying each horse - rider pair. Its 
aid may be delivered only in marked service areas and in vet 
gates, otherwise a competitor can be disqualified.

* The Best Condition contest - selected is the horse, who 
reached the finish line not only in the shortest time, but also 
in the top form. The condition of a horse is estimated 
according to notes in vet certificates and the final 
examination.

The subsequent levels of complexity are marked with 

different numbers of asterisks and vary from 1* (40-79 km, 
maximum pulse value 56 beats/min.) to 4* (senior 
Championships, at least 160 km, minimum age of horses 7 
years, maximum pulse value 64 beats in 30 min. After 
finishing a section). Using a check rein, spurs or whip is 
forbidden in all categories of competitions.

The vet certificate contains all informations necessary for 
an esimation of a horse’s health. Apart from results of the 
tests made during the first vet control in a day before the 
start and in subsequent vet gates, the certificate contains 
also time records of getting through each section of the 
route and time needed for preparing a horse for checking. 
According to those data one can estimate the extent of 
a horse’s training and tactical abilities of a rider.

The vet gate is an area separated from every section. It 
consists of a service and checking area. The main tasks of 
service are as follows: unsaddling of a horse, taking off his 
leg protectors and pulse control. If the pulse rate is too 
high - the basic method for reducing it is cooling a horse 
by pouring water over him. The time of stay in the service 
area may not exceed 30 minutes. In that time, after the 
first pulse reading, the vet estimates a horse’s movement 
at trot, in order to reveal every lameness or other 
incorrectness. Afterwards a horse is submitted to 
a general vet examination, embracing estimation of 
dehydration, peristalsis, filling up the veins and muscle 
tension. After a minute the pulse rate is checked once 
more and then it shouldn’t be higher than before. When 
a horse passes positively all the tests - an obligatory rest 
will follow, no shorter than 15 minutes and no longer than 
40 min.

The service means assistants, accompanying the horse 
and rider on the way. They may be the rider’s friends or 
relatives and above all they must provide a sufficient 
amount of water for cooling the horse. A service car should 
be properly packed. Indispensable are 20-litres-volume 
containers for water, buckets and bottles (with a wide neck 
for easier and faster pouring), drinks for the rider and his 
assistants, some horse food, horse blankets, a tack repair 
kit, spare clothes, horse shoes, a stethoscope and sweat 
remover.

Such a description seems very complicated, but if you 
attend at least one endurance race - the whole procedure 
will appear clear and obvious. We have the pleasure to invite 
all endurance fans to the coming event at Warka. More 
details you can find at the websites: www.pzj.pl or 
www.endurance.pl.
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http://korona.com

View:

■ member news & farm links

■ premier stallion listings

■ news from poland

■ sale horses

■ special features

■ interesting links

■ become a member!

PO
LISH A

R
A

BIA
N BR

EED
ER

S SO
C

IETY


