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2007 - Rok Jubileuszowy
Ufamy, że Szanowni Czytelnicy i sympatycy na

szego kwartalnika wybaczą przerwę, jaka nam się 
wydarzyła „w życiorysie”. Ale szczęśliwie mamy ten 
okres już za sobą i pierwszy tegoroczny numer z ra
dością oddąjemy w Państwa ręce, a w nowy rok wy
dawniczy wstępujemy z zapałem, nadzieją i nowy
mi silami.

A rok to szczególny i dla hodowli koni arabskich 
w Polsce niezwykle ważny, toteż śmiało nazwać go 
można JubUeuszowym. W pierwszym rzędzie czeka
ją nas obchody 190-lecia Państwowej Stadniny Koni 
w Janowie Podlaskim; 90 lat mija od czasu, kiedy 
w 1927 roku Polskie Towarzystwo Hodowli Konia 
Arabskiego zainaugurowało pierwszy w Polsce sezon 
wyścigowy dla koni tej rasy; 80 lat temu, w 1937 roku, 
za sprawą Aleksandra hr. Dzieduszyckiego i hodow
cy z USA J. M. Dickinsona, po raz pierwszy polskie 
konie dotknęły kopytami ziemi amerykańskiej 
i wreszcie 10-lecie swojego istnienia będzie obchodził 
Polski Związek Hodowców Koni Arabskich. Wszyst
kie te rocznice będziemy chcieli Państwu przybliżyć 
i nad ich historią wspólnie się pochylić.

Na ten Rok Jubileuszowy życzymy Państwu wiele 
optymizmu, radości i spełnienia marzeń. I miejmy 
marzenia, gdyż z marzeniami łatwiej żyć...

Izabella Pawelec-Zawadzka

2007-A Jubilee Year
We trust that our dear Readers and supporters 

of our magazine will forgive us the slight interrup
tion in our publishing cycle. Luckily that is already 
behind us and now stepping into the New Year with 
high spirits, strong enthusiasm and new strength 
we gladly present you the first issue of 2007.

This year is of special significance to the breeding 
of Arabian horses in Poland, so it can be boldly re
ferred to as a Jubilee Year. We will be celebrating 190 
years of the Polish State Stud in Janów Podlaski, 90 
years since the Polish Arabian Horse Breeding So
ciety inaugurated the first racing season for Arabian 
horses in Poland in 1927,80 years since Polish horses 
first touched US soil due to count Aleksander Dzie- 
duszycki and J. M. Dickinson, an American breeder 
and finally we will be celebrating 10 years of the Po
lish Arabian Horse Breeders Society. We would like 
to present all these anniversaries and acquaint you 
with their history.

We wish you loads of optimism, joy and the ful
filling of your dreams for this Jubillee Year. And 
let’s have dreams, as they make living so much 
easier...

Izabella Pawelec-Zawadzka
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• XXI KWZH
W dniach 12-15 października 
w Poznaniu odbyła się XXI Krajo
wa Wystawa Zwierząt Hodowla
nych. W rasie arabskiej do oceny 
przedstawionych zostało 5 ogie
rów ze stadnin ANR i 5 klaczy 

k hodowli prywatnej. Wszystkie 
l(f te konie zdobyły złote medale, 

uzyskując noty powyżej 40 pkt. 
Czempionem ogierów z notą 
45 punktów został Ganges 
(Monogramm - Garonna), 
a wiceczempionem - oceniony 
na 43,67 pkt. Grafik (Eukalip
tus - Gaskonia) - oba z SK Mi
chałów. Czempionka klaczy 

Epima (Ekstern - Epimeria) Lesz
ka Jarmuża otrzymała 42,67 pkt., 
a wiceczempionka, Majka (Eurol - 
Matura) Katarzyny i Michała Bo
gajewiczów - 41,33.
Pokazy specjalne uświetniła pre
zentacja arabskich gwiazd, 
na czele z czempionami świata: 
Eksternem i Emandorią.

I • 10 lat PZHKA
Podczas XI Walnego Zjazdu (16-18 
marca) Polski Związek Hodow

ców Koni Arabskich obchodzić 
będzie 10 lat istnienia. Założony 
4 stycznia 1997 roku przez kilku
nastoosobową grupę hodowców 
i pracowników stadnin państwo
wych oraz osób z zamiłowania 
i pasji związanych z końmi arab
skimi, zrzesza obecnie 143 człon
ków, w których rękach pozostaje 
ponad 2/3 klaczy zarejestrowa
nych w PASB.

• Kalendarz polskich 
pokazów 2007
ECAHO zatwierdziło terminy 
polskich pokazów na sezon 2007:
• 2-3 czerwca - Wiosenny Mło
dzieżowy Pokaz Koni Arabskich, 
Białka;
• 10 czerwca - Ogólnopolski 
Czempionat Koni Arabskich, 
Bełżyce;
• 11-12 sierpnia - Polski Narodo
wy Pokaz Koni Arabskich, Janów 
Podlaski;
• 8-9 września - Jesienny Pokaz 
Koni Arabskich, Janów Podlaski. 
Od tego roku Czempionat Polski 
Ogierów Młodszych został włą
czony do pokazu narodowego 

rozgrywanego w Janowie, do cze
go organizatorów skłoniły zmia
ny, jakie w ostatnim 10-leciu za
szły w polskiej hodowli i struktu
rze pokazów. Powinno to za
mknąć dyskusję wśród europej
skich miłośników koni arab
skich, jaką w ostatnim czasie, 
mimo akceptacji ECAHO, wywo
łał fakt oddzielenia miejscem 
i czasem czempionatu ogierków 
od pozostałych klas pokazu na
rodowego.

• Czempionat Europy 2007 
W tym roku wchodzą w życie no
we zasady udziału w Czempiona- 
cie Europy. Prawo startu będą 
miały wyłącznie konie zareje
strowane w Europie „z urodze
nia”. Tym samym zniesiony zo
stał przepis o dopuszczaniu koni 
urodzonych poza Europą, ale za
rejestrowanych później w któ
rymś z europejskich krajów. Po
kaz będzie natomiast otwarty 
dla koni urodzonych w Europie, 
które wyeksportowano poza jej 
granice.

4 The 21 st National Pedigree Livestock Show 
On October 12-15th in Poznań held was the XXIst 
National Livestock Show. Among purebred Arabian 
horses, judged were 5 stallions owned by State 
Studs and 5 privately-owned mares. All of them 
were granted by gold medals, because they got final 
scores higher than 40 points each.
As the Show Champion Stallion claimed was Ganges 
(Monogramm - Garonna), evaluated for 45 points, 
whereas the Reserve Champion, with the total score 
of 43,67 points, became Grafik (Eukaliptus - 
Gaskonia); both bred at Michałów Stud. The title of 
Show Champion Mare was granted to Epima 
(Ekstem - Epimeria), 42,67 points, bred and owned by 
Leszek Jarmuż, whereas the Reserve Champion Mare, 
with the total score of 41,33 pkt, became Mąjka (Eurol 
- Matura), bred and owned by Michał Bogajewicz.
As special, „Guest Stars”, presented were the World 
Champions, Ekstem and Emandoria.

10 years of Polish Arabian Horse Breeders Union 
During the Eleventh General Assembly, on March 
16-18, the Polish Arab Horse Society will celebrate 

its tenth anniversary. Founded on Jan, 4th 1997 by a 
group of breeders, state stud employers and persons 
involved in Arabian horse breeding, now it consists 
of 143 members, owning more than 2/3 of 
broodmares registered in the PASB.

• The calendar of 2007 Arabian horse 
shows in Poland
ECAHO accepted the following dates of Polish 
shows for the season 2007:
• June 2-3rd - the Spring Junior Show at Białka
• June 10th-the All-Poland Bełżyce Championships
• August 11-12 - the Polish National Arabian Horse 
Show at Janów Podlaski
• September 8-9th - the Autumn Show at Janów 
Podlaski.
From this year on, the Polish Junior Male 
Championship is attached to the Janów National 
Show. It should cut the discussion about organizing 
the national championship for colts in different time 
and place, than for fillies, mares and stallions.



• Galilea
Podczas ostatniego Salonu Konia 
w Paryżu przedstawiciel organi
zatora, Agathe Jolly oraz prze
wodnicząca DC paryskiego poka
zu i członek Komisji ds. Pokazów 
ECAHO, Teresa de Borbon Mar- 
queza de Laula, oficjalnie poinfor
mowały dyrektora SK Michałów, 
Jerzego Bialoboka, że w wyniku 
dyskwalifikacji klaczy WN Fawn 
Obsession tytuł Czempionki 
Świata Klaczy Starszych 2005 
przyznano dotychczasowej wice- 
czempionce - michaiowskiej Gali
lei (Laheeb - Georgia). Dekoracja 
ma się odbyć podczas następnego 
Salonu.

• Import z USA
Czesław Witko (SK Kielnarowa) 
zakupił w USA dwa ogiery o wy
ścigowych rodowodach, pocho
dzące z polskich linii: Ontario HF 
(Monarch AH - HF Orzona) oraz 
MVA Prince Vayu (SGR Vayu - 
Corzandra).
Ontario HF to w linii żeńskiej pra
wnuk trój koronowanej Orli (Pie- 
tuszok - Ofirka). Podczas trzylet

niej kariery wyścigowej wystarto
wał w 22 gonitwach, w których za
wsze zajmował płatne miejsca, 
wygrywając łącznie 137.116 USD: 
3/22 (8-3-5) 4.
W znacznej części polski rodowód 
MVA Prince Vayu charakteryzuje 
inbred na ogiera Orzeł, brata Orli, 
znanego w USA, jako ojca koni 
wyścigowych, a także na innego 
cenionego reproduktora koni 
użytkowych - Zbrucza (Comet - 
Znachorka), Wiceczempiona USA 
w kat. Park Horse.
(Więcej o nowych importach wy
ścigowych w następnym numerze 
- przyp. redakcji).

• Wystawa Justyny 
Jaszczewskiej
2 marca o godz. 18.00, w Warsza
wie na Bielanach, w Klubie Miesz
kańców przy ul. Pabla Nerudy 1, 
odbędzie się otwarcie wystawy 
rysunków malarki i rzeżbiarki 
Justyny Jaszczewskiej.

• Wiadomości z RPA
We wrześniu Eloida (Laheeb - 
Ekspedycja) została Czempionką

Klaczy Starszych oraz Czempion
ką Klaczy (Supreme Champion 
Marę) pokazu North West w Pa
rys, zaś Georgetown (Gazal Al 
Sahqab - Georgia) zdobył ty
tuły Wiceczempiona Ogierów 
Młodszych i Top Five Sup
reme Stallion.
Dwa miesiące później, pod
czas pokazu Summer Show 
w Parys, Eloida została Czem
pionką Klaczy Starszych oraz 
Wiceczempionką Klaczy, zaś 
Georgetown dokładnie powtó
rzył swój poprzedni rezultat.
Właścicielem obu koni micha
iowskiej hodowli jest stadnina 
Azrek Arabians.

• ... z Wielkiej Brytanii
Z opóźnieniem poznaliśmy wyni
ki kilku brytyjskich pokazów. 
Pod koniec maja, podczas poka
zu UK Gold Arabian Show, tytuł 
Wiceczempionki Klaczy Star
szych zdobyła córka Fawora - Sa
tin Lady (od Lady D’Esprit), 
a Czempionki Klaczy Młodszych 
- córka ogiera Premier (Mono
gramm - Premiera), dwuletnia

i
The European Championships 2007

This year new rules of entering European 
Championship are introduced. Only horses registered 
at birth in Europe are allowed to start. Championships 
are, however, open for horses bom in Europe, then 
exported elsewhere.

• Galilea
During the last Salon du Cheval in Paris 
a representative of the organizer, Ms. Agathe Jolly, 
together with the chairwoman of Paris Show DC, 
Teresa de Borbon Marquesa de Laula, officially 
informed the Director of Michałów Stud, Mr. Jerzy 
Bialobok, that due to disqualification of the mare WN 
Fawn Obsession, the title of World Champion Mare was 
granted to the Reserve Champion - the Polish mare 
Galilea (Laheeb - Georgia) from Michałów. The trophy 
giving ceremony is to take place during the next Salon.

The importation from the US
Mr. Czesław Witko, owner of the Kielnarowa Stud, 
purchased from the US two stallions with racing 
ancestry, descending from Polish bloodlines - 

Ontario HF (Monarch AH - HF Orzonna) and MVA 
Prince Vayu (SGR Vayu - Corzandra).
Ontario HF is a maternal great-grandson of triple
crowned Orla (Pietuszok - Ofirka). He was raced for 
three seasons, took part in 22 races, being always 
placed: 3/22 (8-3-5) 4. His total sum of money won 
resulted USD 137 116.
The pedigree of MVA Prince Vayu, predominately 
Polish, is inbred to Orzel (full brother to Orla, 
a renowned sire to racehorses), as well as to Zbrucz 
(Comet - Znachorka), the US National Reserve 
Champion Park Horse, siring many performance 
horses.
More details about the newly imported racers in the 
next issue (Editor's note).

The exhibition of Justyna
Jaszczewska's works
On March 2nd in Warsaw, at 6 p. m., in the Dwellers' 
Club at Pablo Neruda Street 1, the opening ceremony 
of the exhibition of drawings of Justyna Jaszczewska, 
a paintress and sculptress, will take place.

5



>>4 • (firiwicie of events

Mirage (od Medallela). W czerw
cu Czempionką Klaczy Starszych 
pokazu South of England w Ar- 
dingly została michaiowska Er- 
minia (Gadir - Erwina). W lipcu 
Wiceczempionem Ogierów Star
szych pokazu South West Ara
bian Show został HS Pirandelo 
(Pilot - Pikieta) - ogier o czy
sto polskim rodowodzie uży
ty na niewielką skalę w Jano
wie Podlaskim, zaś Wice- 
czempionką Klaczy Star- 

& A szych - Satin Lady.

• ... z Bliskiego Wschodu
W sierpniu w Ammanie (Jor

dania) Czempionką Klaczy Star
szych została córka michałow- 
skiej Krynoliny (Egon - Kwesta) - 
Kareemah (po Ansata Safeer). 
W październiku w Ajmanie (Zjed
noczone Emiraty Arabskie), pod
czas pokazu młodzieżowego Ra- 
madan Arabian Show, Czempion
ką Klaczek została Bidayer (Emi-

grant - Eskalopka), wyeksporto
wana w łonie matki z Michałowa. 
W listopadzie w Sharjah, również 
w Emiratach, wyeksportowana 
z Polski w łonie matki Ras Al Si
na (Gazal Al Shaąab - Wideta) 
została Wiceczempionką Klaczy 
Młodszych. Wiceczempionem 
Ogierów Starszych został Lahek 
W’rsan (Emigrant - Espinacja) - 
również „produkt Michałowa”.

• ... z Hiszpanii
Wyhodowany w Białce Emon 
(Pers - Emoza), przebywający 
na Wyspach Kanaryjskich, jesienią 
dwukrotnie startował w pokazach 
nie figurujących w spisie ECAHO, 
ale rozgrywanych zgodnie z jego 
zasadami. We wrześniu, w Santa 
Cruz na Teneryfie, został Czem- 
pionem Ogierów Starszych, 
a w październiku w Santa

• The news from South Africa
The Polish mare Eloida (Laheeb - Ekspedycja), bred 
at Michałów, won the titles of Champion Mare and 
Supreme Champion Mare in North West Show in 
Parys, South Africa, in September. In the same show 
the colt Georgetown (Gazal Al Shaqab - Georgia) 
achieved the title of Junior Reserve Champion 
Stallion and Top Five Supreme Stallion.
Two months later Eloida recived the title of Senior 
Champion Mare and Supreme Champion Mare in 
the Summer Show, whereas Georgetown exactly 
repeated his previous success. Both horses are 
owned by Azrek Arabians Stud.

... and from Great Britain
We got results of several British shows with a delay. 
In the end of May the mare Satin Lady (Fawor - 
Lady D'Esprit) became the Reserve Champion of 
the UK Gold Arabian Show, whereas the filly Mirage 
(Premier - Medallela) gained the title of Junior 
Champion Mare. In June the Michaiów-bred mare 
Erminia (Gadir - Erwina) became the Senior 
Champion Mare of the South of England Show in 
Ardingly. In July, in the South West Arabian Show, 
the pure Polish stallion HS Pirandelo, used on 
a small scale at Janów Podlaski, won the Reserve 
Championship, whereas the Reserve Champion 
Mare became Satin Lady.

Lucia de Tirajana na wyspie Gran 
Canaria zdobył tytuł Wiceczem- 
piona.

• ... Z Włoch
W pokazie klasy B, rozegranym 
we wrześniu w Citta Di Castello, 
swoje klasy wygrały michalow- 
skiej hodowli Ekscella (Mono
gramm - Estancja) oraz czysto 
polski Wagner (Piruet - Wisja), 
który zdobył też tytuł Top Five.

• Pesal w Saint Tropez
Czempionat Ogierów Saint Tro
pez Arabian Cup, który na prze
łomie września i października od
był się we francuskim kurorcie, 
wygrał białeckiej hodowli Pesal 
(Partner - Perforacja), reprezen
tujący holenderską stadninę Kla- 
renbeek Arabians.

• ... from the Middle East
In August, during the show in Amman (Jordan), the 
mare Kareemah, by Ansata Safeer out of Michalów- 
bred Krynolina (Egon - Kwesta), gained the title of 
The Senior Champion Mare.
In October, during the Junior Show „Ramadan 
Arabian” in Ajman (UAE), the Junior Champion 
Mare became the filly Bidayer (Emigrant - 
Eskalopka), exported in utero from Michałów.
In November another filly of Polish origin, exported 
in utero Ras Al Sina (Gazal Al Shaqab - Wideta), 
gained the title of Junior Reserve Champion Mare of 
a show held in Sharjah (UAE). The Reserve 
Champion Stallion of the same show became Lahek 
W'rsan (Emigrant - Espinacja), also conceived at 
Michałów.

• ... from Spain
The Polish Biaika -bred stallion Emon (Pers -
Emoza), standing on Canary Islands, in the autumn 
took part in two shows. In September he won the 
title of Champion Stallion of a show in Santa Cruz 
(Tenerife), whereas in October he became a Reserve 
Champion of a show in Santa Lucia da Tirajana, on 
Gran Canaria.

• ... from Italy
In a ,,B” class show, held in September in Citta Di 
Castello, their age-groups won the following Polish 
horses: Ekscella (Monogramm - Estancja) and Wagner 
(Piruet - Wisja), who also got into the Top Five.
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• Czempionat Norwegii
W sierpniu, we Flateby niedaleko 
Oslo, Wiceczempionem Ogierów 
Norwegii został syn michaiowskie- 
go Eksterna - Pavlin (od Palesa)

• Czempionat Izraela
W listopadzie, w Tel Mond, Wice- 
czempionką Klaczy Starszych 
Izraela została wyhodowana w SK 
Michałów Dumka (Laheeb - Dą
browa), należąca do stadniny Arie
la Arabians, hodowcy i właściciela 
Laheeba. Tytuł Wiceczempiona 
Ogierów Starszych zdobył Al Ma- 
raam (Imperial Imdal - The Vision 
HG) - czołowy SK Michałów w se
zonach 2006 i 2007. Jego półbrat Al 
Hadiyah AA (po Laheeb) został 
Czempionem Ogierów Młodszych, 
zaś syn AA Al Bashyr (od El Thay 
Bashira) - Wiceczempionem. To

dobra wróżba dla SK Michałów, 
w której w tym roku rodzą się 
pierwsze źrebięta po Al Maraamie.

• Czempionat Brazylii
W listopadzie, w Ribeirao Preto, 
wyhodowany w SK Michałów Dę
bowiec (Monogramm - Dębów- 
ka; na zdjęciu poniżej), został 
Czempionem Ogierów Starszych 
Brazylii. Wyeksportowany w 1999 
roku Dębowiec należy do Lenity 
Perroy (Haras Meia Lua).
Dębowiec to pierwszy Czempion 
Brazylii pochodzący z Michałowa. 
Poprzednio sukces taki odniosły 
janowskiej hodowli: Ibn Bandos 
(1982, 1986), Polonez (1991), Sar
mata (2001) i Eksport (2005).

Dębiec

• Pesal in Saint Tropez
The title of Champion Stallion
Arabian Cup - a show taking place in that famous 
French spa on the end of September and the 
beginning of October - was achieved by Pesal 
(Partner - Perforacja), bred at Biaika, now 
representing the Dutch stud Klarenbeek Arabians.

of Saint Tropez

• The Championship of Norway
In August, in Flateby near to Oslo, a son of 
Michaiów-bred Ekstern, Pavlin (out of Palesa), was 
granted a title of Norwegian Reserve Champion 
Stallion.

The Championship of Israel
In November, in Tel Mond, the title of Reserve 
Champion Mare was granted to the mare Dumka 
(Laheeb - Dąbrowa), bred at Michałów and owned 
by Ariela Arabians - the breeder and owner of 
Laheeb. In the same show, the title of Reserve 
Champion Stallion was obtained by Al Maraam 
(Imperial Imdal - The Vision HG), standing at 
Michałów Stud for the seasons 2006 and 2007. His 
half-brother, Al Hadiyah AA (by Laheeb) became 
the Junior Champion Stallion, whereas his son, AA 
Al Bashyr (out of El Thay Bashira) - the Junior 
Reserve Champion Stallion. It makes good 
prospects for Michałów, where first foals by Al 
Maraam are coming.

• The Championship of Brazil
In Novt mber the stallion Dębowiec (Monogramm - 
uębówka), bred at Michałów and owned by Mrs.

Lenita Perroy (Haras Meia Lua), gained the title of

• Sezon 2007 rozpoczęty 
W dniach 5-6 stycznia w Ajmanie 
(Zjednoczone Emiraty Arabskie) 
zainaugurowany został poka
zowy sezon 2007. Tytuł Wice- 
czempionki Klaczy Star
szych zdobyła michalowska 
Eskalopka (Monogramm - 
Egzotyka), która tym sa
mym powtórzyła swój suk
ces sprzed roku. Ponadto 
klasę trzylatek wygrała 
Ras Al Sina, wśród rocznia- 
czek pierwsza była córka mi- 
chałowskiej Promenady - Da-
nat Al Reen (po Ora El Masri), 
a w klasie dwulatek druga upla
sowała się Bidayer.

Senior Champion Stallion of Brazil, in the show at 
Ribeirao Preto.
Dębowiec was the first National Champion Stallion 
of Brazil, descending from Michałów. The others 
were bred at Janów Podlaski, as Ibn Bandos 
(1982,1986), Polonez (1991), Sarmata (2001) and 
Eksport (2005).
(photo of Dębowiec by Luiz Rocco, accepted by the 
author for publication)

The Show Season 2007 started
On Jan. 5-6th, in Ajman (UAE), took place the first i
Arabian horse show for 2007. The title of Reserve £
Champion Mare won Eskalopka (Monogramm - 1
Egzotyka) bred at Michałów, who repeated her last 
year's success. The class of 3-year-olds was won by | 
Ras Al Sina, whereas of yearling fillies - by Danat Al g 
Reen, by Ora El Masri, out of Michalów-bred s. 
Promenada. In the class of two-year-old fillies * 
Bidayer was placed second. i

7



jggpgg HODOWLA ~

Peter Upton
rys. autora

Koń arabski jest

A
trybutami rasy arabskiej są: 
kształtna głowa i wysoko 
osadzony ogon, krótki 
grzbiet i łabędzia szyja, a przede 

wszystkim okazała i dumna postawa, 
co stanowi znaczącą cechę wszyst
kich szlachetnie urodzonych koni 
arabskich.

Brak tych znaczących, szczegól
nych cech - brak typu - oznaczałby 
utratę tożsamości rasy.

Koń arabski jest ponadto inteli
gentny i ma przyjazne, łagodne, choć 
pełne temperamentu, usposobienie. 
Częściowo jest to prawdopodobnie

gi czas był on bliskim towarzy-
uwarunkowane tym, że przez diu

szem człowieka. Życie 
koncentrujące się w po

bliżu czarnych namiotów
Beduinów sprawiało, że koń

arabski był zawsze traktowany 
w sposób indywidualny, a nie jako je
den z wielu w stadzie, zaś źrebięta 
stawały się członkami rodziny. 
W tych okolicznościach inteligencja 
i przyjazne usposobienie koni były 

przedstawicielem najstarszej 
czystej rasy koni na świecie.

To koń wielkiej urody, 
najwyższej jakości, 

temperamentu, elegancji 
i subtelnej siły.

niezmiernie ważne. Jednak to łagod 
ne zwierzę, pobudzone do walki, na
biera ognistego temperamentu i sły

nie ze swojej odwagi oraz olbrzy
mich pokładów wytrzymałości.

W książce „Gleanings from the 
Desert of Arabia” („Wieści z arab

skiej pustyni”) Roger Upton 
opisuje konia arabskiego na
stępująco: „oprócz wielkiej 
urody, obserwatora natych
miast uderza wyraźna obec

ność szlachetnej krwi i wy
sokiego rodu”, a „jego 

sylwetka jest dowodem 
na wywodzenie się 
z nieskażonego stada”.

Typ
W 1907 roku Wilfird Blunt dawał 

rady dotyczące oceny konia arab
skiego. Pisał on, że należy szukać: 
„/.../ kształtu i osadzenia głowy, co 
wraz z właściwym noszeniem ogo
na, jest najlepszym wskaźnikiem 
czystego chowu, a brak tych cech 
niemal zawsze zdradza skażone po
chodzenie.

Głowa powinna być piękna, sucha, 
kształtna, z wyraźnie zaznaczonym 
ganaszem, szeroko rozstawionymi 
i wyrazistymi oczami oraz dużą roz
piętością między kośćmi policzkowy
mi /.../. Linia czoła winna być raczej 
wypukła niż wklęsła; innymi słowy, 
między oczami powinno rysować się 
lekkie uwypuklenie. Poniżej oczu de
likatne zagłębienie, które nadaje py
skowi subtelne ukierunkowanie ku 
górze. Sam pysk nigdy nie będzie wy
dawał się zbyt wąski - dlatego powie
dzenie, że koń arabski może pić z fili
żanki, nie jest przesadą.

Skóra na pysku i wokół oczu po
winna być ciemna i pozbawiona sier
ści; uszy u ogiera małe i kształtne; 
nozdrza umiejscowione wyżej niż 
u innych koni. Właściwe połączenie 
głowy z szyją ma olbrzymie znacze
nie! Szyja klaczy musi być lekka 
i swobodna, co również stanowi waż
ny wskaźnik pochodzenia. Takim też 
wskaźnikiem jest ogon: osadzony wy
soko, wyrastający z jak najwyższej 
partii zadu i uniesiony powyżej niego. 
Taki sposób noszenia ogona jest 
atrybutem czystego Kehilet, a zatem 
cechą wielkiej wagi.”

Roger Upton nadmienia, że „Ara
bowie zdecydowanie określają trzy 
elementy głowy ich koni: Jibbah, 
Mitbah oraz kształt, rozmiar, usta
wienie i postawę uszu. Jibbah, czyli 
czoło, nigdy nie jest zbyt duże lub 
za wypukłe, by mogło zadowolić Ara
ba. Ukształtowanie kości czołowej 
i ciemieniowej, które warunkują po
prawny Jibbah, jeśli nie jest swoiste
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dla konia arabskiego, to 
najbardziej u niego za
znaczone, a obserwowa
ne u innych koni 
świadczy o domiesz
ce krwi arabskiej. 
Kształt Jibbah da- 
je miejsce dużej ja
mie czaszkowej /.../ 
i jest wyrazem 
wysokiej szlachetności. Mitbah jest 
wyrażeniem używanym do określe
nia sposobu, w jaki głowa jest osa
dzona na szyi, a w szczególności od
nosi się do kształtu tchawicy i sposo
bu, w jaki gardło wchodzi czy tez bie
gnie między szczękami, gdzie powin
no mieć lekkie i pełne wdzięku wy
gięcie w kształcie luku /.../. Idealne 
uszy, powinny być tak umiejscowio
ne, by przy skierowaniu do środka 
ich końce prawie się stykały; zarys 
wewnętrznej krawędzi ucha ma być 
mocno zaokrąglony. U ogiera uszy są

34 :Mii^vii-gie-b

zazwyczaj mniejsze i postawione, 
u klaczy - przeważnie dłuższe i bar
dziej swobodne. Powyższe trzy ele- 

Ksztaltowanie 
i selekcja

Główny wkład w kształtowanie ra
sy miała jednak selekcja przeprowa-

menty: Jibbah, Mitbah i uszy, w du- Ksztaltowanie typu, temperamen- dzana przez pustynnych szejków,
żej mierze składają się na idealnie 
zbudowaną głowę.”

Oprócz typu, niezbędny jest rów
nież prawidłowy pokrój. Żaden z tych 
elementów osobno nie wystarczy, aby 
koń arabski był dobrym koniem. 

tu i innych cech jest rezultatem se
lekcji. Istotną rolę odegrała tu natu
ralna selekcja w surowym środowi
sku arabskiej pustyni - przetrwały je
dynie osobniki zdrowe, z silną wolą 
przeżycia. 

opierająca się na fanatycznej wierze 
w znaczenie czystości krwi, jak rów
nież izolacja geograficzna.

Chów wsobny (inbred) i chów 
na linie (line-crossing) wpływały ko

rzystnie na utrwalanie pożą
danych cech poprzez zmniej
szanie zmienności typu, ale 

zbyt bliskie pokrewień
stwo mogło również 
ujawnić niepożądane 
cechy, w związku 
z czym niezbędna była 
pewna forma out- 
-crossingu. Najazdy 
(Ghazus) zapewniały 

okazję do pozyskania 
świeżej krwi i cennych klaczy. W wal
ce pomiędzy plemionami Bishr i Ro- 
ala w XIX wieku, Roala zdobyli wiele 
koni, między innymi cenne klacze: si
wą i kasztanowatą z rodu Kehileh 
Rodanith. Zostało również odnoto
wane, że El Nazhi z Al Fudul pojmał 
klacz Hadbeh od Mani z plemienia 
Beni Lam podczas najazdu w okoli
cach Massel. Klacz została uznana 
za „błogosławioną” (dobrą matkę 
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stadną - przyp. red.) i zyskała nazwę 
Hadbeh El Nazhi (Hadbeh Enzahi).

W każdym razie, omówiona wyżej 
ścisła selekcja naturalna sama roz
prawiała się z tymi osobnikami, które 
w wyniku bliskiego inbredu nie osią
gnęły standardów prawidłowego po
kroju i wytrzymałości, niezbędnych 
do przetrwania.

Rody
Choć typ jest istotny, nie istnieje 

jeden idealny i definitywny jego ob
raz. Występują duże rozbieżności 
w określeniu elementów składowych 
„ideału”, w zależności od tego, co się 
komu podoba.

Doprowadziło to w przeszłości 
do wykształcenia się oddzielnych linii 
- według tego, co głosi tradycja Be- 
duinów - przedłużanych przez rodzi
ny żeńskie.

Wszystkie rody wydają się pocho
dzić od Keheliet Ąjuz - starodawnej 
czystej rasy. Sulej man, praprawnuk 
Izmaela, posiadał pięć klaczy Kehilet 
(Al Khamsa, klacze założycielki rasy 
arabskiej). W związku z tym nazwa 
Kehilet określa konia arabskiego czy
stej krwi i potwierdza jego tożsamość 
i autentyczność.

Jako że charakterystyczne cechy 
rasy były kształtowane przez ho
dowców, słowo Kehilet było używa
ne do wsparcia nazwy rodziny 
do momentu, aż ród ten stał się wy
starczająco znany i zaakceptowany, 
by istnieć niezależnie. W związku 
z tym nazwa Kehilet była używana 
jako przedrostek do nazw rodów 
i bywa stosowana nadal, jak np. 

u Kehileh Nowagieh czy Kehilet E] 
Krush. Jednak sublinie nieuchron
nie odgałęziały się od oryginalnych 
rodów i ostatecznie, w niektórych 
przypadkach, nazwa rodzajowa zo
stała pominięta.

Początkowo możliwe było powią
zanie konkretnego typu z linią żeń
ską, jako że wybitne klacze-zaioży- 
cielki były nazywane od pewnej po
siadanej przez nich cechy lub nada
wano im imię właściciela.

W ten sposób powstały nowe sub
linie. I tak wszystkie Dahmeh - 
ciemno umaszczone osobniki - nale
żące do Abu Shahwana z Obejdy 
znane były jako Dahmeh Shahwa- 
nieh. Później niektóre z tych klaczy 
stały się własnością plemion Ajman,
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dzisiejszych czasówszymi końmi
zobaczymy, że przedstawiają one te 
same unikatowe cechy klasycznego 
typu konia arabskiego.

Oby prezentowały go jak najdłu
żej. •

Qahtan i Al-Khalifa z Bahrajnu. Jed
na starsza klacz Dahmeh, zakupio
na przez El Nejiba z plemienia Beni 
Husein, urodziła klaczkę, nabytą 
w części przez Turki Ibn Saouda. Jej 
potomstwo nosiło więc nazwę Dah
meh Nejiba.

Mansour Ibn Sudan z ple
mienia Roala zakupił gniadą A 
(hamra) klacz z linii Segla- Jł 

wieh Jedranieh. Okazała się 
ona dobrą matką i wiele 
jej potomstwa trafiło 
do Abbas Pashy I, mię- «ŁT 
dzy innymi siwa klacz 
Ghazieh, matka Wazira 
i ogier Sueyd, siwy w hreczce 
Seglawi Sudanieh.

Wkład selekcji w kształtowanie ra
sy jest potwierdzony przez „erozję 
genetyczną” (w kolejnym artykule j 
Autor szerzej wyjaśni to pojęcie - 
przyp. red.) i powstanie rela- fl 
tywnie małej puli genetycznej,\ fu 
od której można z całą pewno- 
ścią wyprowadzić pochodzenie 
dzisiejszych koni arabskich. 
Zapewnia to również zachowa
nie typu, który nawet po wielu 
wiekach hodowli jest w dalszym cią- \ 
gu wyraźnie widoczny.

Jeśli przestudiujemy dawne obra
zy Juliusza Kossaka, Victora Adama 
oraz innych i porównamy je z najlep-
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The Arabian is the oldest 
pure breed of horse in the 
world. It is a horse of great 
beauty, full of quality, vigo
ur, elegance and refined po
wer.

Hallmarks of the breed are 
its exquisite head and high 
tail carriage, its short back 
and arch of neck, and above 
all its imposing presence 
which is a notable feature of 
all high-caste Arabians.

Without these distinctive 
characteristics - without ty
pe - the identity of the bre
ed is lost.

The Arab horse is also in
telligent and of an affectio
nate, gentle, yet spirited di
sposition. These attributes 
are possibly due in part to 
its long association as close 
companion of man. Life in 
and around the black tents 
meant that the Arab horse 
was always treated as an in
dividual, not just one of the 
herd, and foals were mem
bers of the family. In these 
circumstances, intelligence 
and good temperament we
re important. Yet this gentle 
animal when rousted as in 
battle is full of spirit, famed 
for its courage and great po
wers of endurance.

In his book „Gleanings 
from the Desert of Arabia”, 
Roger Upton describes the 
Arab horse, „as well as ha
ving great beauty you are at 
once struck by the appe
arance of blood or high bre
eding”, and „he presents in 
his form (...) evidence of his 
origin from an uncontami
nated stock”.

Type
Wilfrid Blunt, writing in 

1907, offers advice on asses
sing the Arab horse. He says 
that what one should look 
for is, „the shape and set
ting of the head. This with 
the proper carriage of the 
tail, is the best indication of 
pure breeding, and its ab
sence implies almost always 
a faulty pedigree”.

Arab
The head should be be

autiful, fine and clean-cut, 
with good depth of jowl, 
breadth between the eyes, 
and breadth between the 
cheek bones. These should 
be clean of flesh, and the 
eyes large and prominent 
(...). The line of the forehe
ad should be rather conca
ve than convex, that is to 
say there should be a slight 
prominence between the 
eyes with a corresponding 
slight depression beneath 
them, giving a delicate 
upward turn to the muzzle, 
which cannot be too finely 
tapered. The saying that an 
Arab horse should be able 
to drink out of coffee cup is 
hardly an exaggeration. 
The skin of the muzzle and 
round the eyes should be 
dark and bare of hair; the 
ears small in the stallion 
and finely cut; the nostrils 
set higher than with other 
horses. The proper attach
ment of the head to the 
neck is of great importance. 
However strong the neck, 
the attachment should be 
delicately curved. The ma
re’s [neck] should be light 
and free, also a point of bre
eding. So too, should be the 
tail; this should be set on 
high, springing as nearly as 
possible from the highest 
level of the croup and rising 
higher than any part of it. 
Such a carriage of tail is 
a feature special to the pu
re Kehilet, and so of great 
importance.

Roger Upton mentions 
that, „The Arabs are very 
particular with regard to 
three points in connection 
with the head of their horse: 
the Jibbah, the Mitbah and 
the shape, size, direction 
and attitude of the ears”. 
„The Jibbah or forehead, 
can scarcely be too large or 
too prominent to please an 
Arab. The formation of the 
frontal and parietal bones 
which determine whether 
a horse has a Jibbah, if not

type
altogether peculiar to, is 
most marked in the Ara
bian, and when seen in 
other kinds of horses it is 
I think evidence of Arab 
blood. The shape of the Jib
bah gives a large brain cavi
ty (...) and gives an expres
sion of great nobility (...). 
The Mitbah is a term used 
to express the manner in 
which the head is set on to 
the neck and especially re
fers to the form of the wind
pipe, and the manner in 
which the throat enters or 
runs in between the jaws, 
where it should have a sli
ght and graceful curve (...). 
The ears to be perfect sho
uld be so placed that they 
point inwards, so that the 
tips may almost touch; the 
outline of the inner side of 
the ear should be much cu
rved. In the horse the ears 
are generally smaller and 
more pricked, in the mare 
they are usually rather lon
ger and more open. These 
three features Jibbah, Mit
bah and ears of the above 
description, go a long way 
to form the perfect head”.

Good conformation and 
type are essential, neither 
alone is enough for a good 
Arab is a good horse.

Development
& Selection

The development of type, 
temperament and other 
characteristics is the result 
of selection.

Natural selection in the 
harsh world of the Arabian 
desert played a critical role, 
and only the healthy and 
strong, and those with the 
„will to live” survived”.

The major contribution 
to the development of the 
breed however, was selec
tion by the desert sheykhs, 
based on their fanatical be
lief in the importance of pu
rity of blood, and on their 
geographic isolation.

Inbreeding and line-bre
eding were beneficial in fi

xing desirable characteri- 
sties by reducing variation 
in type, but too close rela- 
tionships could also prody. 
ce undesirable features 
therefore some form of out 
-crossing was essential 
Ghazus (raids) provided an 
opportunity to acquire 
fresh blood and valuable 
mares. In a battle between 
the Bishr and Roala tribes 
in the nineteenth century, 
the Roala captured many 
horses, including a grey and 
a chestnut of the Kehileh 
Rodanieth strain. It also re
corded that El Nazhi of Al 
Fudul took a Hadbeh mare 
from Mani of the Beni Lam 
in a ghazu near Massel. She 
was blessed and became 
known as the Hadbeh El 
Nazhi (Hadbeh Enzahi).

In any case, strict natural 
selection, already referred 
to, would sort out any 
which due to close inbre
eding failed to achieve the 
standards of sound consti
tution, and endurance, ne
cessary for survival.

Strains
Although type is essen

tial, this does not imply that 
there is a definitive ideal ty
pe. Variations within the 
broad concept of what con
stitutes the ideal occur, for 
beauty is „in the eye of the 
beholder”.

This led in the past to the 
development of strains, 
continuing through the fe
male line according to the 
traditions of the Bedouin.

All strains appear to ori
ginate in the Keheilet Ajuz - 
the ancient pure bred. Sala- 
man, the great great grand
son of Ishmael, owned five 
Kehilets - the origin of Al 
Khamsa. The name Kehilet 

therefore denotes a Pure 
-bred Arab horse and con
firms its identity and aU 
thenticity.

As the characteristics of 
the breed developed in the 
hands of its breeders, the



word Kehilet was used to 
support the family name, at 
least until the strain beca
me sufficiently well-known 
and established for it to 
stand alone. Kehilet there
fore was used as a prefix to 
strain names, and is still so 
used, such as Kehileh No- 
wagieh or Kehilet El Krush. 
However sub-strains inevi
tably developed from the 

¡g

&

original and eventually, in 
some instances, the generic 
name was omitted.

Originally it would have 
been quite possible to asso
ciate a certain type with 
a strain, for outstanding 
prepotent mares were na
med according to some spe
cial characteristic or given 
the name of the owner.

In this way new sub-stra
ins evolved. Thus all Dah

meh - the dark ones - be
longed to Abu Shah- 

wan of Obeida and 
were known as 

Dahmeh Shah- 

wanieh. Later some of these 
mares passed to the Ajman, 
the Qahtan and to Al-Khali- 
fa of Bahrain. One old Dah- 
meh was bought by El Nejib 
of Beni Husein, and she pro
duced a filly foal which was 
purchased on shares by 
Turki Ibn Saoud. Her of
fspring were called Dahmeh 
Nejiba.

Mansour Ibn Sudan of 
the Roala bought a hamra 
(bay) mare of the Seglawieh 
Jedrahieh strain. She was 
a good broodmare and ma
ny of her offspring went to 
Abbas Pasha I, Including 
such as the original grey 
mare Ghazieh, dam of Wa- 
zir, and Sueyd a flea bitten 
grey Seglawi Sudanieh.

The contribution to the 
development of the breed 
through selection is confir
med by genetic erosion, and 
the comparatively small ge
netic pool to which today’s 
Arab horses can be traced 
with certainty.

This also ensures persi
stence of type which even 
after many centuries of bre
eding is clearly evident to
day.

If we study old paintings 
by Juliusz Kossak, Victor 
Adam and others and com
pare them with our best 
horses today, they exhibit 
the same unique characteri
stics of classic Arab type.

Long may they do so.
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Anna Stojanowska

Zanim zaczniemy poszukiwać 
najnowszych trendów mody 
hodowlanej u bliższych 
i dalszych sąsiadów, warto 
może zajrzeć do własnej, 
rodzimej starej szafy...

J
eszcze zupełnie niedawno, ogar
nięci gorączką przedświątecz
nych zakupów, przepychaliśmy 
się w sklepach w poszukiwaniu upo

minków dla najbliższych, a tu już nowy 
rok 2007 zupełnie się zadomowił, roz
gościł i straszy upływającym czasem.

W wielu stajniach codzienne boksy 
zamieniły się w tętniące życiem poro
dówki, a hodowcy lamią głowy nad ko
lejnym planem stanówki. Jak zwykle 
łatwo nie jest. Życie uczy, że nasze wy
obrażenia o efektach połączenia wy

branych genów nie zawsze idą w parze 
z brutalną rzeczywistością. Chcialoby 
się jak najlepiej, a wychodzi różnie. 
Na szczęście gorycz rozczarowania 
przeplata się z radością sukcesu, któ
rym jest każde nowo narodzone źrebię. 
Często kapitalne.

Przed tymi samymi dylematami 
stoją zarówno hodowcy z dużych 
stadnin „państwowych”, jak i ci, któ
rzy zastanawiają się nad wyborem 
ogiera dla swojej jednej, jedynej, uko
chanej klaczy.

Trzy stadniny - spółki ANR: Janów 
Podlaski, Michałów i Białka, przezna
czą w sezonie 2007 do stanówki łącznie 
ok. 300 klaczy, dwa razy tyle wytypują 

hodowla prywatna.
Wprawdzie Księga Stadna PASB 

przyjmuje rocznie zgłoszenia do sezo
nu kopulacyjnego niemal 150 repro
duktorów czystej krwi arabskiej, ale 
tak naprawdę ciężar obsłużenia tej ro
snącej w postępie geometrycznym 
liczby klaczy spoczywa na „wątłych 
barkach” mniej więcej 30-35 ogierów.
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Gaspar

I chyba cale szczęście, bo oznacza to, 
że światli właściciele klaczy sięgają 
po nąjlepsze.

Jak jednak te najlepsze wybrać, nie 
ulec naciskom, czy panującej aktual
nie modzie, która zmienia się zresztą 
dość szybko? Przy praktycznie po
wszechnej dostępności nasienia, 
można sobie dzisiaj ściągnąć materia! 
biologiczny z najbardziej odległych 
zakątków świata. Wystarczy przejrzeć 
wyniki czempionatów z ostatniego 
roku i sprawdzić czyje potomstwo 
jest aktualnie „na topie”: WH Justice, 
Psytadel, Padrons Psyche, Magnum 
Psyche, Marwan Al Shaąab - to ogie
ry cieszące się największym wzięciem 
w ostatnim roku.

Jednakże w modzie, tak jak w każdej 
innej dziedzinie, najważniejszy jest 
zdrowy rozsądek. Podążać za nią - 
i owszem, pewnie warto, należy jednak
że uważać, by nie stać się jej niewolni

kiem. W końcu rodzima scena hodow
lana ma do zaoferowania różnorodny 
i ciekawy wachlarz ogierów, droga 
transportu nasienia znacznie krótsza, 
a koszty nieporównywalnie mniejsze.

Jednym słowem: czym chata bogata...
Zacznijmy od Janowa Podlaskiego, 

w którym na źrebięta rocznie oczekuje 
ok. 100 klaczy. W sezonie 2006 urodziło 
się 65 źrebiąt, po 11 ogierach.

Podobnie będzie w 2007 roku - jede
naście reproduktorów pozostawi swój 
ślad w janowskiej stadninie. Znakomi
ta stawka klaczy w stadninie reprezen
tuje 13 rodzin żeńskich. Uznawana po
wszechnie za posiadającą największą 
liczbę matek w typie kuhailana, może 
pochwalić się pełną różnorodnością 
stada. Stąd też szeroki wachlarz ogie
rów wytypowanych do krycia w ciągu 
najbliższych miesięcy.

Własna stąjnia ogierów czołowych za
pewni więc Janowowi znane i łubiane: 

Ararata i Aslana, których reklamować 
nie trzeba, bo niejeden sezon za nimi. 
Do macierzystej stadniny powraca też 
Poganin, po bardzo udanym debiucie 
w SK Michałów. Zarówno rocznik źre
biąt 2006, jak i te właśnie przychodzące 
na świat, stawiąją tego młodego ogiera 
w szeregu najcenniejszych ojców. Dy
rektor Jerzy Bialobok stawia „młode 
poganiny” najwyżej w ocenie potom
stwa urodzonego po ogierach kryjących 
w Michałowie w zeszłym roku.

Po rocznym pobycie na Torze Wyści
gowym karierę reproduktora rozpocz- 
nie w Janowie gniady Eol po Gazal Al 
Shaąab od Eutona po Etogram. Rodo
wód zachęca zarówno stroną ojcowską, 
jak i mateczną; sam koń - mocny, uro
dziwy, bardzo typowy - może spełnić 
nadzieje związane z wprowadzeniem 
pierwszych synów Gazala do hodowli. 
Piękna matka Eola - Eutona jest ciągle 
do obejrzenia w Janowie Podlaskim.
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Po dwuletnim użyciu Eksterna, dy
rektor Marek Trela sięgnął po drugie
go syna Monogramma czynnego w na
szej hodowli - Gangesa. Kto wie, może 
właśnie Janów stanie się dla Gangesa 
przepustką do nieśmiertelnej sławy, 
promując jego urodzone w przyszłym 
roku potomstwo.

Nowoczesność zajrzała pod strzechy 
i stadniny z coraz większym rozma
chem sięgają po importowane mrożo
ne nasienie, opierając na nim - tak jak 

po efektach, na przykładzie Pianissimy, 
dożywotni partner Pianosy. Choćby dla 
tej jednej klaczy warto sięgać po tego 
ogiera nawet w najodleglejsze zakątki 
świata. W niewielkiej ilości, do zaledwie 
2-3 klaczy przyjedzie słynny Al Adeed 
(Al Shaqab po Ansata Halim Shah 
od Sundar Alisayyar po Ruminaya Ali).
Ogier, który wygrywał najpoważniejsze 
pokazy z Czempionatem Świata włącz
nie (to nic, że w atmosferze tęgiego 
skandalu związanego z dopingiem), nie 

mai wszyscy i wszystko Faktem ■ 
że w powodzi urodzonego potomni 

zdarzały się prawdziwe perły. ] 
Jednym z najbardziej znanych J 

nów Kubinca jest kontrowersyjny Z' 
bardzo utytułowany Koroniec, ¿0 
wiedzie spokojne życie na Rli^ 

Wschodzie.
Elf Layla Walayla, matka El Nabiła, 

wryła się w pamięć jako jedna z naj 
piękniejszych klaczy urodzonych 
w Europie. Jej obecna właścicielka,

fo
t. L

id
ia

 Pa
w

ło
w

sk
a

Eurykles

w przypadku Janowa - nawet 35% sta
nówki.

Na Podlasie ponownie dotrze w pro
bówce z USA kasztanowaty Enzo 
po Padrons Psyche od RD Bey Shahm- 
pane po Bey Shah. To odpowiedź 
na powszechnie panującą modę, każdy 
chce mieć swojego „padronsa”. Nieste
ty, na pierwsze źrebięta z zeszłoroczne
go krycia Enzo trzeba jeszcze pocze
kać. Dla kilku klaczy został sprowadzo
ny również Gazal Al Shaqab - sądząc 

zabłysnął dotychczas jako wybitny oj
ciec. Być może polska ziemia będzie 
dla niego łaskawsza.

Wreszcie El Nabiła B, urodzony 
w Babolnej, stanowiący obecnie wła
sność amerykańskich hodowców, syn 
międzynarodowych czempionów. Oj
ciec El Nabiła, kasztanowaty Kubiniec, 
w latach dziewięćdziesiątych nie miał 
sobie równych na pokazach. Był też 
jednym z najszerzej użytych reproduk
torów na święcie, Kubincem kryli nie- 

Szwajcarka Nayla Hayek, zrobiła epo
kowy interes kupując klacz w Babol
nej. Nic więc dziwnego, że Janów Pod 
laski sięgnął po ogiera o takim rodowo
dzie. O wynikach połączenia z polskimi 
klaczami będziemy się mogli przeko 

nać już za kilka tygodni.
Janowski plan stanówki uzupełniają 

Ecaho i Piaff. ciałem przebywające 
wprawdzie w Stanach Zjednoczonych 
ale duchem, a właściwie silą sprawczą 

- w Polsce.
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największa stadnina koni 

CT2 i w Europie, kryje rocznie ok. 
o klaczy. Stworzenie spójnego planu 

L nowego, zakładającego rozno- 

^dność używanych reproduktorów, 
^ego na założeniach programu ho
dowanego i własnych koncepcjach, 
L tytaniczną pracą. Stąd dągie po

rwania i próby użycia nowych, 
sprawdzonych na innych „poligonach 
ogierów, stąd powtarzanie udanych 
połączeń i oczekiwanie na narodziny 
kolejnych czempionów. Pod tym 
względem sezon 2007 w Michałowie nie 
będzie różnił się od poprzednich.

Triumfalny powrót do domu święcił 
Piruet (Probat - Pieczęć/Palas), wyho
dowany w Janowie Podlaskim. Sprze
dany w 1989 roku, zaraz po zakończe
niu kariery wyścigowej, do Francji, zo
stał zakupiony przez państwa Pihl- 
strom, trafił następnie do kilku kolej
nych właścicieli we Włoszech, by w 2005 
roku ponownie znaleźć się we Francji, 
nabyty przez Josepha Geenena. Ho
dowcy z Janowa zdecydowali, że nad
szedł wreszcie czas, aby spróbować Pi
rueta w macierzystej stadninie. W koń
cu należy on do najbardziej utytułowa
nych koni na świecie. Dwukrotny 
Czempion Świata, trzykrotny Czem- 
pion Europy, dwukrotny Wiceczempion 
Świata, Narodowy Czempion Francji 
i dwukrotny Narodowy Czempion 
Włoch (po raz drugi tytuł zdobył w wie
ku 17 lat). Wystarczy zresztą spojrzeć 
na charyzmatyczne zdjęcia Pirueta, au
torstwa Gigi Grasso, które obiegły cały 
świat. Widać na nich zjawiskowego, 
mleczno-bialego konia, o ogromnych, 
ciemnych, wypukłych oczach, suchej, 
szlachetnej głowie i czarnej, delikatnej 
skórze, prześwitującej przez sierść. Za
piera dech w piersiach. Powszechnie 
uznany został również za jednego z naj
bardziej poprawnych współczesnych 
ogierów. Jego dotychczasowe potom
stwo urodzone w Europie, potwierdza 
jue tylko urodę Pirueta, ale również wa- 
ory użytkowe, zajmując czołowe lokaty 

rankingach konkurencji rajdów dłu
godystansowych.

Przyszedł czas na sprawdzian w ro
jonym kraju. W 2006 roku Piruet po- 

W banowie 25 klaczy, z niecierpli

wością oczekujemy pierwszych uro
dzin. Wszystko na to wskazuje, że se
zon 2007 ogier spędzi w Michałowie.

Również w 2006 roku trafił do Mi
chałowa Al Maraam (Imperial Imdal - 
The Visio HG/Thee Desperado), drugi 
po Laheebie syn urodzonego w USA 
ogiera Imperial Imdal używany w pol
skiej hodowli.

Gniady, bardzo urodziwy, w przeci
wieństwie do większości koni o egip
skim pochodzeniu, z piękną, długą 
i ładnie ustawioną szyją. Urodzony 
w Izraelu - Ariela Arabians, ma na swo
im koncie sukcesy nie tylko na poka
zach Bliskiego Wschodu, ale i Europy. 
Jego dotychczasowe potomstwo, 
na czele z dwukrotną Narodową 
Czempionką Izraela Latifax AA, po
twierdza klasę ojca. Wiosną 2007 roku 
w Michałowie powinno przyjść 
na świat 35 źrebiąt po Al Maraamie. 
Oczekiwanych z ciekawością i niecier
pliwością. Naturalną konsekwencją 
jest więc zaproszenie Al Maraama 
na kolejny sezon. Przyjechał do Stad
niny już w grudniu i aklimatyzuje się 
przed sezonem, a obecnie przychodzą 
na świat jego pierwsze źrebięta.

Przybyszów z zagranicy wspomagać 
będą miejscowe: Emigrant, Gaspar, 
Grafik, Werbum oraz na niewielką ska
lę - Eldon i Ekstern. W związku z plano
wanym wyjazdem Eksterna w dzierża
wę za granicę (Arabia Saudyjska), ho
dowcy z Michałowa planują przede 
wszystkim pobierać i mrozić od niego 
nasienie, w nowym, przygotowywanym 
do otwarcia i uruchomienia centrum 
inseminacyjnym. Tę ogromną, niezwy
kle potrzebną inwestycję Stadnina Ko
ni Michałów zakończyła w nowym ro
ku. Odbywać się w nim będzie również 
obróbka i przygotowanie do użycia 
mrożonego nasienia wspomnianych 
wcześniej ogierów: Enzo, El Nabiła, 
Piaffa, a także ponownie sprowadzone
go Sanadika El Shaklana, których uży
cie w nadchodzącym sezonie planuje 
Michałów. Jednym z pierwszych klien
tów nowo otwartego ośrodka będzie 
również Ekstern.

Kilka lat temu, pomimo słabej jako
ści technicznej nasienia, Sanadik do
skonale sprawdził się na polskich kla
czach, pozostawiając takie znakomito

ści jak El Dorada w Michałowie, czy 
Andaluzja w Janowie Podlaskim. Grze
chem więc byłoby nie spróbować go 
jeszcze raz.

Najmłodsza stadnina czystej krwi 
arabskiej, Białka, oparta na ok. 40 mat
kach stadnych, niezależnie od wieku, 
stoi przed tymi samymi problemami 
co dwie pozostałe. Przede wszystkim 
właściwy dobór.

Sezon 2007 to mieszanka iście „we
dlowska”: trochę starych wyjadaczy, tro
chę młodych, niesprawdzonych ogie
rów. Przede wszystkim po raz kolejny 
sięgnięto po doskonale sprawdzonego 
na biaieckich klaczach Eksterna, 
pod którego stadnina wyśle do Michało
wa przynajmniej 10 klaczy. Kilka zosta
nie również pokrytych Poganinem, któ
rego potomstwo, jak już wspomniano, 
cieszy oko. Większą szansę użycia dostał 
również Eurykles po Emigrant od Euto- 
na po Etogram, który najbliższe miesią
ce spędzi w Biaice.

Największą niewiadomą jest miody, 
siwy Pegasus, ur. w 2003 roku w Jano
wie Podlaskim, po Gazal Al Shaąab 
od Pepesza po Eukaliptus, wokół któ
rego głośno zrobiło się jeszcze przed je
go powrotem z Toru Wyścigowego. Pe
gasus rok spędził na torze we Wrocła
wiu, biegając z różnym szczęściem, 
zwrócił natomiast uwagę swoją nie
zwykłą urodą a przede wszystkim 
śliczną głową. Jest drugim synem Ga- 
zala, wprowadzonym do hodowli 
w tym roku, od świetnej matki, wszyst
ko więc przed nim i przed Bialką, któ
ra odważyła się go użyć.

Oprócz wspomnianych wyżej ogierów 
tegoroczna propozycja reproduktorów 
na sezon 2007 złożona przez stadniny 
ANR, zawiera czterdzieści innych do
stępnych zarówno w formie dzierżawy 
(część z nich), jak i w postaci nasienia 
świeżego, schłodzonego lub mrożonego.

Znajdują się w tej stawce bywalcy po
kazów i zwycięzcy gonitw na Torze Wy
ścigowym, konie piękne, typowe, w naj
nowszym typie i dzielne, niosące zdol
ności do galopowania i wygrywania.

Zanim więc zaczniemy poszukiwać 
najnowszych trendów mody hodowla
nej u bliższych i dalszych sąsiadów, 
warto może zajrzeć do własnej, rodzi
mej starej szafy... •
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.A
1. Ogiery stadnin ANR używane w sezonie 2007 / Stallions at the state studs in 2007

SK Janów Podlaski
Al Adeed Al Shaqab (MN) 1995 Ansata Halim Shah - Sundar Alisayyah Al Shaqab Stud, QA (N)
Ararat 1985 Palas - Arra SK Janów Podlaski 3000PLfl
Aslan 1998 Eukaliptus - Algora SK Janów Podlaski 2000 PU,
Ecaho (MN) 1990 Pepton - Etruria James Ferlita, US (N)
El Nabiła B (MN) 1996 Kubinec - Elf Layla Walayla B El Nabiła B Partners, US (N)
Enzo (MN) 1999 Padrons Psyche - RD Bey Shahmpane Enzo Ltd. (P Del Pozzo & B. Stone), US (N)
Eol 2003 Gazal Al Shaqab - Eutona SK Janów Podlaski 1000 PLN
Ganges 1994 Monogramm - Garonna SK Michałów 4000 PLN
Gazal Al Shaqab (MN) 1995 Anaza El Farid - Kajora Al Shaqab Stud, QA (N)
Piaff (MN) 1997 Eldon - Pipi SK Janów Podlaski (N)
Poganin 2001 Laheeb - Pohulanka SK Janów Podlaski 4000 PLN

Michałów
AlMaraam 1998 Imperial Imdal - The Vision HG Ariela Arabians, IL 2000 EUR
Ekstern 1994 Monogramm - Ernestyna SK Michałów 6000 PLN
El Nabiła B (MN) 1996 Kubinec - Elf Layla Walayla B El Nabiła B Partners, US (N)
Eldon 1985 Penitent - Erotyka SK Michałów 2000 PLN
Emigrant 1991 Ararat - Emigrantka SK Michałów 4000 PLN
Enzo (MN) 1999 Padrons Psyche - RD Bey Shahmpane Enzo Ltd. (P Del Pozzo & B. Stone), US (N)
Gaspar 1998 Emigrant - Gaskonia SK Michałów 2000 PLN
Grafik 1996 Eukaliptus - Gaskonia SK Michałów 2000 PLN
Piaff (MN) 1997 Eldon - Pipi SK Janów Podlaski (N) !
Piruet 1983 Probat - Pieczęć Joseph Geenen, FR 2000 EUR
Sanadik El Shaklan (MN) 1983 El Shaklan - Mohena Om El Arab International, US (N) !
Werbum 1995 Wojsław - Werda SK Michałów 2000 PLN 1

Białka
Ekstern 1994 Monogramm - Ernestyna SK Michałów (N)|
Eurykles 2001 Emigrant - Eutona SK Janów Podlaski 2000 PLN
Pegasus 2003 Gazal Al Shaqab - Pepesza SK Janów Podlaski 1000 PLN
Poganin 2001 Laheeb - Pohulanka SK Janów Podlaski (N)

2. Pozostałe ogiery w ofercie stadnin ANR / The other stallions ofered by the state studs
SK Janów Podlaski

(•) do ceny należy doliczyć 3% VAT; podana cena obowiązuje hodowców krajowych, zarejestrowanych w Polskiej Księdze Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi I 
/ 3% VAT should be added to the breeding fee; the given fee applies Polish breeders registered in Polish Arabian Stud Book.
(N) nasienie ogiera sprowadzane spoza stadniny (niedostępne dla obcych klaczy) / semen imported exclusively for the stud mares.
(D) ogier oferowany do dzierżawy I stallion offered for lease.
(-) informacja o warunkach stanówki niedostępna I information on breeding not available.
(SO) ogier Stada Ogierów przebywający na punkcie kopulacyjnym - aktualna informacja w biurze SO / Depot’s stallion at breeding station; information at stud. 
Wykaz reproduktorów arabskich wraz z opisami i zdjęciami, zawierający ofertę stadnin ANR oraz hodowców prywatnych na sezon 2007, znaleźć można 
na stronie: / The detailed list of pure-bred Arabian stallions offered by the state studs and private breeders for 2007 season, along with its photos and ' 
commentary, one can find: http://www.pzhka.arabians.pl/ogiery/

Album 1995 Europejczyk - Alejka SK Janów Podlaski 1000 PLN
Alwaro 2000 Eukaliptus - Algora SK Janów Podlaski 1000 PLN
Esculap (D) 1999 Primo - Esparceta SK Janów Podlaski 1000 PLN
Esturion (D) 2000 Wachlarz - Etra SK Janów Podlaski 500 PLN
Eukariont 2003 Gazal Al Shaqab - Euzetia SK Janów Podlaski 500 PLN
Metropolis NA 1996 Consensus - NDL Martinique SK Janów Podlaski 3000 PLN
Pentamer (D) 2003 Gazal Al Shaqab - Pohulanka SK Janów Podlaski 500 PLN
Perseusz (D) 2001 Laheeb - Pepesza SK Janów Podlaski 2000 PLN
Piber 1996 Pamir-Pilina SK Janów Podlaski 2000 PLN

SK Michałów
Dargin 2000 Druid - Drabora SK Michałów 500 PLN
Diament (D) 2000 Druid - Decyzja SK Michałów 1000 PLN
Drabant 2003 Gazal Al Shaqab - Demona SK Michałów 2000 PLN
Kulig (D) 1991 Balon - Kawalkada SK Michałów 500 PLN
Wachlarz (D) 1990 Arbil - Warsowia SK Michałów 2000 PLN
Złocień 2000 Laheeb - Zaleta SK Michałów 2000 PLN

SO Białka
Bohun (SO) 1999 Samsheik - Borowina SK Janów Podlaski 500 PLN
Cirkus (D) 1999 Eukaliptus - Cirka SO Białka 500 PLN
Dębiec (SO, Klikowa) 1991 Ararat - Dębówka SK Michałów 500 PLN
El-Vis (SO) 1994 Visbaden - Etnografia SK Janów Podlaski 500 PLN
Pentagram 1999 Druid - Pętla SK Janów Podlaski 500 PLN
Promyk (SO) 1998 Batyskaf-Petycja SO Białka 500 PLN
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In the shadow of the fashionable trends...
„ seems like just yesterday 

we were stricken with holiday 
fever, hunting through the sto
res for gifts for our beloved 
ones. However the year 2007 
has not only arrived, but made 
himself right at home and acts 
as a constant reminder that ti
me is ticking away. Many studs 
have turned their regular stalls 
into busy delivery rooms and 
breeders ponder over the next 
matings. As always, it is not 
easy. Life teaches us that our 
idea of the combination of cer
tain genes does not always co
me out as planned. We try our 
best with various results. Lucki
ly the bitter taste of disappoint
ment is interspersed with the 
joy of success, in the form of 
every new foal, which is often 
splendid.

The same dilemmas await 
breeders from the large State 
Studs and those who puzzle 
over a sire for their one, cheri
shed mare. The three State 
Studs - belonging to the Agri
cultural Property Agency - 

Janów Podlaski, Michałów and 
Białka will breed about 300 ma
res in the 2007 season and twice 
that many will be appointed by 
private breeding. Although the 
Polish Arabian Stud Book rece
ives nearly 150 applications of 
pure-bred Arabian sires for the 
breeding season, the duty of se
rving this increasing in geome
tric progress number of mares 
rests on the frail shoulders of 
about 30-35 stallions. And it’s 
a good thing, as it means that 
the owners of the mares aim for 
the best.

But how to choose the best? 
Not give in to pressure or to the 
latest trends, which change qu
ite rapidly. With today’s general 
access to semen, breeders can 
import this biological material 
from the most far-fetched cor
ners of the world. All one has to 
do is look at the championship 
results from last year and check 
whose progeny is currently at 
the top: WH JUSTICE, PSYTA- 
DEL, PADRONS PSYCHE, 
MAGNUM PSYCHE, MAR- 

WAN AL SHAQAB... - these are 
the most catchy stallion names 
of the previous year. However 
fashion, just like everything el
se, requires common sense. It 
probably is worth to follow the 
trends, but one should avoid 
becoming a slave to them. After 
all, the native breeding scene 
has a very diverse and intere
sting range of stallions to offer, 
the distance of transporting se
men is shorter, and the costs 
are incomparably lower.

In other words - there’s so
mething for everyone’s taste 
and need.

Let’s begin with Janów Pod
laski, where each year about 100 
mares await their new foals. In 
2006 there were 65 foals by 11 
stallions. 2007 will be similar, 
with 11 sires leaving their mark 
at the Janów Stud. A superb 
group of mares in the Stud re
present 13 dam lines. Generally 
recognized as having the lar
gest number of broodmares in 
the kuhailan type, the Stud is 
home to a very diverse herd. 

Hence the variety of stallions 
appointed for breeding in the 
next couple of months.

The Stud’s own chief sire sta
ble will provide Janów with the 
known and popular Ararat and 
Aslan, who need no advertising, 
as they have more than one se
ason under their belt. Poganin 
makes a return to his home 
stud, after a very successful de
but at Michałów. Both the 2006 
foals, as well as the ones just ar
riving in 2007, position this 
young stallion as one of the 
most valuable sires. Director 
Jerzy Bialobok places the 
„young pagans” the highest out 
of all offspring foaled by stal
lions covering mares in Mi
chałów last year. After a se
ason’s training at the racetrack, 
the sire duties will be taken up 
by Janów’s bay Eol (Gazal Al 
Shaqab - Eutona/Etogram). 
The pedigree looks magnificent 
through both the sire and dam 
line, while the horse itself is 
strong, full of beauty and type - 
and can fulfill the expectations
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of introducing the first sons of 
Gazal into breeding. Eol’s gor
geous dam - Eutona - is still to 
be seen in Janow Podlaski. 
After two seasons of Ekstem, 
Director Marek Treia reached 
for Monogramm’s second son 
active in our breeding - Ganges. 
Who knows, maybe Janow will 
be Ganges” gate to eternal fa
me, promoting his 2008 crop.

Modernity has made its way 
even under the bam roofs, and 
the studs are importing frozen 
semen on a larger than before 
scale, basing even 35% of the 
breeding program on it, as in 
Janow’s case. The legendary 
stud will once again receive the 
chestnut Enzo (Padrons Psy
che - RD Bey Shahmpane/Bey 
Shah) in a test-tube from USA. 
This is a response to the pre
sent trends - everyone wants 
their own „Padron”. Unfortuna
tely we must still wait for the 
first Enzo foals out of last year’s 
breeding. Gazal Al Shaqab was 
imported for a couple of mares, 
and judging by the results in 
the likes of Pianissima, he will 
be Pianosa’s partner for life. 
Even for just this one mare it is 
worth to reach for this sire into 
the most remote parts of the 
world. Two-three mares will be 
mated with the famous Al Ade- 
ed Al Shaqab (Ansata Halim 
Shah - Sundar Alisayyah/Rumi- 
naja Ali). The stallion, who won 
major shows, including the 
World Championship (never 
mind the atmosphere of a huge 
scandal with doping), did not 
prove himself as an outstanding 
sire so far. Perhaps the Polish 
soil will be more kind for him. 
And finally El Nabila B, bom in 
Babolna, owned by American 
breeders, the son of internatio
nal champions. His sire, the 
chestnut Kubinec, ruled the 
shows of the 90’s. He was also 
one of the most widely used si
res in the world, bred by every
one to everything. Among the 
flood of his progeny there were 
true pearls. One of Kubinec’s 
most famous sons is the contro
versial but highly awarded Ko- 
roniec, who leads a peaceful life 
in the Middle East. Elf Layla 
Walayla, El Nabila’s dam, has 
imprinted herself in the memo

ry of spectators as one of the 
most beautiful mares bom in 
Europe. Her current owner, the 
Swiss Nayla Hayek, made a fan
tastic deal, purchasing the ma
re from Babolna. No wonder 
that JanUw Podlaski grabbed 
a stallion with such pedigree. 
The results of mating with Po
lish mares will be known during 
the next weeks.

Janow’s breeding program is 
further completed by Ecaho 
and Piaff: their flesh in the US, 
but their spirits (or rather their 
causative force) in Poland.

Michałów, the largest stud of 
pure-bred Arabian horses not 
only in Poland, but in Europe as 
well, breeds about 130 mares 
per year. The creation of a cohe
rent breeding plan, while ke
eping in mind the necessary di
versity of used sires, based on 
the guidelines of the breeding 
program and own conceptions, 
is titanic work. Hence the con
stant search and trial of new, 
but proven abroad sires, the re
petition of successful matings 
and anticipation of the birth of 
future champions. In this re
gard the 2007 season in Mi
chałów will not differ from the 
previous ones.

Piruet (Probat - Piecziś/Pa- 
las), bred in Janów Podlaski, ce
lebrated a triumphant return 
home. Sold in 1989 to Mr 
Richard Pihlstrom from France 
right after his racing career, he 
changed hands a couple of ti
mes among Italian breeders, to 
come back to France after be
ing purchased by Mr Joseph 
Geenen. Janow’s breeders deci
ded it was finally time to try Pi- 
met in his home stud. After all, 
he is one of the most titled hor
ses in the world - twice World 
and three times European 
Champion, twice World Reserve 
Champion, French National 
Champion and twice Italian Na
tional Champion (the second ti
me at the age of 17). All you ne
ed to do is take a look at the 
charismatic photo of Piruet by 
Gigi Grasso, which has appe
ared all over the world. It shows 
an enchanting, milky-white hor
se, with huge, dark, prominent 
eyes, a refined, noble head and 
delicate black skin, showing 

through the coat. It takes your 
breath away. He has been gene
rally recognized as one of the 
most correct modem stallions. 
His offspring so far confirm not 
only Piruet’s beauty, but also 
his use value, placing high in en
durance rides. The time has co
me for a test on home soil. In
2006 Piruet covered 25 mares in 
Janów. We await the first foals 
with great anticipation. All 
shows that he will spend the
2007 season in Michałów.

Also in 2006 Michałów welco
med Al Maraam (Imperial Im- 
dal - The Vision HG/Thee De
sperado) at its gates, the se
cond (after Laheeb) son of US- 
-bom stallion Imperial Imdal, 
used in Polish breeding. Bay, ve
ry handsome and with a beauti
ful, long and well set neck, as 
opposed to most horses of 
Egyptian origin. Bom in Israel 
at Ariela Arabians, he can boast 
successes not only from Middle 
Eastern shows, but also from 
European events. His previous 
progeny, led by twice Israeli Na
tional Champion Latifah AA, 
confirms their sire’s class. 
Spring 2007 should see 35 foals 
by Al Maraam, awaited with 
eagerness and curiosity. Thus 
the return of Al Maraam for the 
next season is obvious to all. He 
arrived at Michałów in Decem
ber and is acclimatizing before 
the season, while his first foals 
are currently being bom.

The foreign newcomers are 
supported by locals: Emigrant, 
Gaspar, Grafik, Werbum and on 
a small scale Eldon and Eks
tem. Due to the planned lease 
of Ekstem to Saudi Arabia, Mi- 
chaiow’s breeders plan to col
lect and freeze his semen in the 
new, ready to be opened insemi
nation centre. This huge, extre
mely necessary investment was 
completed by Michałów in the 
new year. The centre will also 
process and prepare for use the 
frozen semen of the mentioned 
earlier Enzo, El Nabila B, Piaff 
and again imported Sanadik El 
Shaklan, whose services are 
planned to be used by Mi
chałów in the coming season. 
Ekstem will also be one of the 
first clients of the newly opened 
facility. A couple of years ago, in 

spite of poor technical quaiiu’ 
of the semen, Sanadik provea 
his worth with Polish mares ie 
aving such notoriety as El Dora, 
da in Michałów or Andaluzja in 
Janów Podlaski. It would be 
a sin not to try him again.

The youngest Arabian stud, 
Biaika, with a herd of 40 brood- 
mares, faces exactly the same 
problems as the two other 
studs, regardless of its age. First 
and foremost - the right selec
tion. The 2007 season is truly 
a mix, with a few accomplished 
players, and a few young, unveri
fied stallions. One of the choices 
was once again Ekstem, mating 
extremely well with Biaika’s ma
res, to whom the stud will send 
at least 10 mares to Michałów.
A couple will be bred to Poga
nin, whose progeny is a sight to 
behold. A bigger chance for pro
ving himself was given to Eury- 
kles (Emigrant - Eutona/Eto- 
gram), who will spend the upco
ming months in Biaika. The big
gest unknown is the young, grey 
Pegasus (Gazal Al Shaqab - Pe- 
pesza/Eukaliptus), bom in 2003 
in Janow Podlaski, who had qu
ite a rumour about him even be
fore returning from the race
track. Pegasus spent a year tra
ining in Wroclaw, racing with va
rious results, but turned heads 
for his extraordinary beauty and 
most of all - lovely head. He’s 
the second son of Gazal introdu
ced to breeding this year, out of 
an exquisite dam, so all lies ahe
ad of him and Biaika, who dared 
to use him.

Aside from the mentioned 
stallions, this year’s proposition 
of sires for the 2007 season pre
sented by the Agricultural Pro
perty Agency Studs includes 40 
other stallions, some available 
for lease, as well as in the form 
of fresh, cooled or frozen semen. 
The list includes show conte
stants and winners of Stake ra
ces, horses that are beautiful, 
bearing the latest type and full 
of stamina, passing on the abili
ty to gallop and win.

So before we look to our clo
sest or further neighbors for the 
latest trends in breeding, per
haps it’s worth to look into our 
own, native back yard...

Anna Stojanowska
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re info, including photos of offspring, at www.oksarab.se

bile in Poland, Girlan-Bey* will be managed by M. B°3ajewicz^ 
or bookings and information, please call 0618 203678 or

World Champion Reserve 2005
ECAHO Cup Winner Colts 2004 
European Champion Reserve 2004

Bred by M. Bogajewicz, SK Niewierz, Poland

Owned by the Kristoffersen family, OKS Arabians, Sweden

• ~^irlan-Bey* (Pesal*** x Gracja-Bis/Monogramm:S**) 
wilTbe serving in Poland during the 2007 breeding season



HODOWLA

Perskim
Jerzy Biaiobok

G
rudzień jest specyficznym 
okresem w naszym „końskim 
życiu”. Zamyka rok zmagań 
ostatnim, jakże ważnym akordem - 

Czempionatem Świata, w którym pol
ska ekipa bierze udział od 1977 roku 
z małymi przerwami, czyli już prawie 
30 lat. Zarazem jest to czas podsumo
wań i swoistego rachunku sumienia, 
według umownego podziału na czas 
przed i po aukcji, który w tym roku 
dostarczył wielu wspaniałych emocji, 
nagłych wstrząsów, czasami rozczaro
wań.

Tegoroczna aukcja janowska 
i czempionat odbywały się w nowym, 
specjalnie wybudowanym centrum 
aukcyjno-pokazowym, dobrze wkom
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ponowanym w architekturę stadniny 
janowskiej, nawiązującym do koncep
cji architekta Marconiego z wykorzy
staniem starej alei grabowej w parku 
jako głównej drogi doprowadzającej.

Warunki dla ludzi i koni fantastycz
ne, najwyższy standard, a sławetne 
„janowskie sławojki” przeszły już 
do lamusa historii. W holu recepcyj
nego centrum króluje posąg Bando- 

Wielkie pokazy zapewniają 
bardzo prestiżowe tytuły, 

ale jest to najwyższa półka, 
więc werdykty sędziowskie są 

czasami okrutne i często 
sprowadzają hodowców 

na ziemię.

Powyżej: Polska ekipa w Aachen / 
above: Polish Team in Aachen

z lewej / left: Esparto (Ekstern
- Ekspozycja/Eukaliptus) 2002

sa, autorstwa Edwina Boguckiego, 
a w sąsiednim budynku nowego-sta- 
rego biura wita gości mniejsza kopia 
rzeźby Baska tego samego twórcy. 
W swoim czasie toczyły się gorące 
dyskusje odnośnie lokalizacji tej 
rzeźby!

Niedawno miałem okazję oglądać - 
prawie naturalnej wielkości - oryginał 
w Muzeum Koni w Louisville (Ken
tucky) podczas sędziowania Egyptian 
Event - pokazu koni egipskich. Szko
da tylko, że na tabliczce obok nie ma 
ani słowa o tym, gdzie koń się urodził, 
skąd pochodził, a tylko nazwisko ojca 
i syna La Croix oraz stadniny Lasma 

Arabians, która konia zakupiła w Pol
sce i doskonale go wypromowała 
w USA. Ale cóż się dziwić, jest to ty
powo amerykańskie, zawsze najważ
niejszy jest ten, kto zainwestował naj
więcej, a poza tym „swój”. Co ciekawe, 
koncepcja hodowlana Baska zrodziła 
się już w 1945 roku; kiedy to ledwo co 
ucichły armaty, Bałałajka została po
kryta Witrażem po raz pierwszy i po
wtarzano to kojarzenie z małą prze
rwą dziesięć razy aż urodził się Bask, 
który był ostatnim źrebakiem tego 
połączenia, a sławę zdobył największą 
- czyli czasami do 10 razy sztuka 
(oczywiście nie umniejszając dosko
nałym siostrom Baska).

Potwierdza się tu stara prawda ho
dowlana, że bardzo dobrych, czasami 
wybitnych koni jest wiele, ale zaistnie
ją tylko te, które zdążą trafić w swoim 
życiu na okoliczności, sytuacje i ludzi 
potrafiących je wypromować. Oczywi
ście dobrze jest jeśli dysponujemy 
znacznym kapitałem, czasami moż
na go częściowo odzyskać. Tak się roz
pisałem o Basku, ale to chyba wpływ 
bardzo ostatnio modnych artykułów 
o wyższości kuhailanów nad „Święta
mi Wielkiej Nocy” i zastanawiania się 
nad odpowiedzią na pytanie: kto po
nosi większe zasługi w tym, że nasz 
bohater w ogóle się urodził.

Bardzo szczegółowo i trafnie Panie 
Zawadzka i Stojanowska opisały 
w ostatnich „Arabach” nasze narodo
we święto i tu zgadzam się całkowicie, 
że została otwarta „nowa epoka” - 
aby sił i dobrych koni starczyło na la
ta. Z pewnością trzeba parę rzeczy
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z lewej / left: Sefora
(Ekstern - Sawantka/Pepton) 2005

z prawej / right: Cejsjusz 
(Ekstern - Carina/Pesal) 2004

Powyżej / above: Emandoria 
(Gazai Al Shaqab[QA] - 
EmandalEcaho) 2004
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na przyszłość poprawić, usprawnić re
cepcję gości, rezerwację stolików dla 
kupujących i obserwujących. Znacz
nie uszczelnić ochronę, a konie sprze
dawać na scenie z wykorzystaniem 
wszelkich teatralnych atrybutów.

W tym roku wielkie jesienne pokazy 
- Puchar Narodów, Czempionat Euro
py i Czempionat Świata zostały po
przedzone Jesiennym Halowym Po
kazem w Janowie na początku wrze
śnia. Ideą przewodnią nowo organizo
wanego pokazu było stworzenie moż
liwości sprawdzenia mało doświad
czonych koni w hali oraz zapoczątko
wanie prezentacji klas użytkowych 
pod siodłem, spełniając tym samym 
życzenia i postulaty wielu hodowców 
prywatnych. Jak to zwykle bywa, sej

mikuje się doskonale na zebraniach 
PZHKA, ale gdy trzeba się zmierzyć 
z konkretnym działaniem, np. przygo
tować program i konie, jest już znacz
nie gorzej.

Zawiedli zupełnie hodowcy, dla któ
rych ten pokaz zrobiono, sytuację 
uratowali uczniowie z technikum 
w Janowie Podlaskim, dosiadający 
ogierów oraz młodzież ze szkółki jeź
dzieckiej michaiowskiej stadniny. Są
dzę, że musimy promować użytkowa
nie koni arabskich pod siodłem 
i w tym kierunku ten pokaz powinien 
się rozwijać.

Rozgrywanie klas w ręku 2 tygodnie 
po czempionacie narodowym mija się 
trochę z celem, chyba że wycofa się 
najlepsze konie (jak zrobił to Micha- 

lów) i będzie się prezentować pod sio
dłem i w ręku konie mniej doświad
czone, tzn. drugiego szeregu, stosując 
zasadę „gentlemen agreement”.
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Fernando (Monogramm [US] - Frejlina/Pepton) 1994

Tegoroczny Puchar Narodów 
w Aachen zgromadzi! rekordową licz
bę koni z Polski: 12 z Michałowa, 
3 z Biaiki, 2 z Janowa, 3 hodowców 
prywatnych.

Podsumowując nasz występ w Pu
charze Narodów, który należy do naj
poważniejszych, bardzo trudnych po
kazów, gromadzący najwięcej koni, na
leży być zadowolonym z ogólnych wy
ników. Młodzież: Sefora i Emandoria, 
starsze klacze: Embra i Emmo- 
na w Top Five, Palanga - Wiceczem- 
pionka Klaczy. Do rozgrywki w samym 
czempionacie klaczy dorosłych 
na sześć możliwych klaczy, cztery są 
urodzone w Michałowie, a 12 spośród 
17 koni osiąga noty powyżej 90 punk
tów. Słabiej wypadły nasze ogiery Gra
fik i Gaspar, ale za to rewelacyjnie po
kazał się Esparto, z 93,3 pkt. pokonu
jąc o 1 pkt czempiona Al Lahaba - póź
niejszego zwycięzcę Salonu Konia. Re
zerwowym był urodzony w Michałowie 
Fernando, uczestnik wielu aukcji, któ
ry trafił na swój czas i ludzi prezentu
jąc się na wielu pokazach w Europie. 
Z pewnością największym sukcesem 
było zdobycie po raz trzeci Pucharu 
Narodów, na któiy zapracowały głów

nie: Palanga, Embra, Esparto, Sefora, 
Emandoria, Emmona - z notą 28 pkt. 
oraz zdobycie 2. miejsca w Pucharze 
Hodowców - z 34 pkt. za USA.

Na Czempionat Europy w Moorsele 
w Belgii pojechała podobna stawka 
koni, wyniki były nieco lepsze. Mło
dzieżową Czempionką Europy została 
Emandoria (Wice - córka Ekster
na urodzona w Belgii u Christine Ja- 
mar), Wiceczempionką Klaczy doro
słych - Palanga, a tytuł Top Five zdo
były: Fallada, Embra (z drugą notą 
pokazu, gorszą tylko o 0,3 pkt. 
od Czempionki Loubna) oraz Alert, 
Esparto i Fernando.

Zdecydowanie słabiej w Niemczech 
i Belgii wypadły konie hodowców pry
watnych, którzy jednak odnieśli wiele 
sukcesów na pokazach w Austrii 
i Skandynawii, i to jest właściwa droga 
do promocji własnych koni.

Wielkie pokazy zapewniają bardzo 
prestiżowe tytuły, ale jest to najwyż
sza półka, więc werdykty sędziowskie 
są czasami okrutne i często sprowa
dzają hodowców na ziemię.

Do Paryża oczywiście pojechało 
o wiele mniej koni (7 z Michałowa 
i 3 z Janowa) i po dwóch turniejach 

mieliśmy już świadomość, że łatwo 
na pewno nie będzie. Na dodatek na
sze humory się pogorszyły po ogłosze
niu składu komisji sędziowskiej, która 
to zdecydowanie preferowała typ pro 
egipski. Cóż zrobić - w szranki stanąć 
trzeba było; główny cel: zakwalifiko
wanie się do prestiżowego finału. 
Kwalifikacje zdobyły wszystkie z 7 ko
ni z Michałowa: Ejrene, Pistoria, Pa- 
langa, Emmona, Embra, Palmira, 
Esparto oraz Sefora z Janowa, prze- 
padiy Alert i Eula. Czempionaty zdo
były: Bess Fa’izah, Robin K, Royal Co- 
lours, Al Lahab.

Z naszych koni najbardziej liczyłem 
na Emmonę i Esparto, były blisko, bo 
wystartowały do rozgrywki z drugiego 
miejsca, ale okazało się to trochę 
za mało. Sądzę jednak, że prestiżowo 
wypadliśmy całkiem nieźle. Paryż za
wsze gromadzi liczną grupę hodow
ców i miłośników koni arabskich z ca
łego świata - Wschodu, Europy, Au
stralii i obu Ameryk, w której są oczy
wiście nasi aktualni i przyszli klienci 
oraz dzierżawcy.

Salon nie co roku można wygrać, ale 
z pewnością trzeba tam być i walczyć, 
a hodowcy też swoje oko mają i każdy
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typUje własnego faworyta lub fawo
rytkę. które nie zawsze muszą się po
dobać sędziom. Zresztą zdaniem wie
lu hodowców tylko polskie konie są 
w stanie rywalizować z kupowanymi 
z całego świata, za bąjońskie sumy, 
końmi szejków z Bliskiego Wschodu. 
Czasami, gdy nie wszystko się udaje, 
wspominam Sobieskiego spod Wied
nia i od razu mam lepszy humor.

Na zakończenie jeszcze tylko jed
na uwaga ogólna, która jest charakte
rystyczna dla ubiegłego roku - należy

Wyniki polskich koni w czempionatach europejskich 
w roku 2006
Results of Polish horses at the major European 
championships in 2006
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Royal Colours (True Colours [CA] 
- Xtreme Wander [CA]) 2003

utrzymywać stałą formę koni i ciągle 
nad nią pracować!

Konie, które są w „sztosie” na poka
zach w Biaice i Janowie, mają 
przed sobą ciężki sezon jesienią. Od
stawienie po tych pokazach trochę 
na bok - bo i tak wygrały - bywa zgub
ne, co wynika z porównania danych 
z tabeli! Polecam tę analizę uwadze 
przyjaciół i tym co, twierdzą, że są 
wszechwiedzący!!! •

Koń Hodowca i właściciel
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Sefora Janów Podlaski ii 90,2 II 90,4 III 459,5
Agusta Janów Podlaski XIV 86,6 VIII - - _ 1
Eksterna Falborek X 87,5 VI 89,2 - _ I
Emandoria Michałów II 91,0 I 93,5 - _ i
Ejrene Michałów VI 89,0 I 91,6 V 454,0
Pistoria Michałów - - II 91,1 III 457,5
Ekina Białka V 89,0 V 90,8 - - I
Ganga Chrcynno Pałac XI 87,9 IX 89,2 - - I
Szanta Falborek - - VII 88,6 - - I
Emesa Michałów III 90,5 II 91,0 - ~ 1
Palanga Michałów I 90,9 I 93,5 IV 454,0
Emmona Michałów II 91,5 II 93,2 II 454,5
Emanda Michałów IV 90,2 III 92,3 - - I
Palmira Michałów - - - - IV 457,5
Eula Janów Podlaski - - V 91,2 IX 445,0
Emika Białka VIII 88,8 - - - ~ 1
Embra Michałów I 93,0 I 93,6 V 456,5
Fallada Michałów IV 92,1 II 92,9 - - |
Gaskonia Michałów II 92,3 - - - - 1
Celsjusz Białka III 88,6 VIII 88,6 - - I
Alert Janów Podlaski - - II 90,5 VII 447,5
Popo P Sawicki - - XVI 87,5 - - I
Miły Pan Niewierz - - XV 87,6 - - I
Wextreem Dar Duni XII 87,1 - - - - I
Esparto Michałów I 93,3 II 93,5 IV 453,5 1
Grafik Michałów IV 91,1 I 93,0 - - 1
Gaspar Michałów VIII 89,6 IV 91,6 - -

With a wink
December is a specific time in 

our Arabian horse world. It clo
ses off a year of competing with 
a strong note - the World Cham
pionships - at which the Polish 
team has made an appearance 
since 1977, with minor absences, 
making it an almost 30 years. At 
the same time it is a moment for 
afterthoughts and self-examina
tions with regard to the „before 
and after” the Pride of Poland 
Sale, which this year delivered 
a lot of wonderful emotions, 
sudden shock and sometimes 
disappointment.

This year’s Sale and National 
Show took place in a new, spe
cially built facility for showing

and auctioneering, very well set 
among the existing architecture 
of the Janów Stud designed by 
Marconi, referring to his con
cept and using the old hornbe
am path in the park as the le
ading road to the building.

The accommodation for both 
people and horses was fabulo
us, reflecting the highest stan
dards, with the infamous Janów 
privies having been swept away 
by the winds of change. The re
ception hall is home to the Ban- 
dos sculpture by Edwin Boguc
ki, while in the neighboring bu
ilding, once again the Stud’s of
fice after renovation, guests are 
welcomed by a smaller copy of Szanta (Ekstern - SlonkaïWojstaw) 2004
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the original Bask sculpture of 
the same author. There was a ti
me when fervent discussions to
ok place on the topic of where 
this statue should stand!

This year I had the opportu
nity to see the almost life-size 
original version at the Horse 
Museum in Louisville, Kentuc
ky, while judging the Egyptian 
Event. It’s a pity that the plaque 
lacks information on where the 
horse was bom, what country 
he came from, having only the 
names of father and son La Cro
ix and Lasma Arabians Stud, 
who purchased the horse in Po
land and made a great job of 
promoting him in the US. This 
should not come as a surprise, 
as this is typically American, 
where the most important is the 
investor, especially when he’s 
„one of ours”. What’s interesting 
is that the breeding concept for 
Bask evolved in 1945, when the 
sound of the guns barely died 
down. Bałałajka was then bred 
to Witraż for the first time, 
a connection which was repe
ated ten times (with one year 
spared for a different sire), until 
Bask was bom as the last foal 
out of this mating. Last but not 
least, as he achieved the highest 
fame, which only goes to show 
that sometimes it’s „tenth time 
lucky” (not underrating Bask’s 
marvellous sisters though).

This is a confirmation of the 
breeding truth, that there are 
tons of good horses, sometimes 
even exquisite ones. However 
the impact on the Arabian 
world will be made by those 
that find themselves in the right 
circumstances, right situation 
and find the right people, who 
will be able to promote them. 
I have let my pen wander on 
Bask, which must have been in
fluenced by the lately very po
pular articles on the superiority 
of Kuhailans to Easter, and who 
deserves their just deserts for 
the fact that out hero was bom.

The last issue of „ARABY” 
featured a very detailed and apt 
coverage of our national festivi
ties by Izabella Zawadzka and 
Anna Stojanowska and I abso
lutely agree with them that it 
was the beginning of a new era - 
may the vigour and good horses 

last for many a year. As always 
there is room for improvement
- the organization of the recep
tion, supplying top spot seats 
for the buyers and more places 
for the observers, tightening 
the security and presenting the 
Sale horses onstage amid the
atrical surroundings.

This year the mąjor autumn 
shows - All Nations Cup, Euro
pean and World Championships
- were preceded by the indoor 
Autumn Show in Janów Podla
ski in early September. The idea 
behind the newly established 
event was to be able to test the 
inexperienced horses indoors 
and to inaugurate the Pleasure 
and Costume classes under sad
dle, complying with the wishes 
and demands of many private 
breeders. As always it is easy to 
preach at the Polish Arabian 
Horse Breeders Association me
etings, but when it comes to 
preparing the program and hor
ses things aren’t as pink. The 
breeders, for whom the show 
was originally organized, failed 
to attend, but the day was sa
ved by the youth from Janow’s 
breeding technical college and 
kids from Michałów Stud’s ri
ding school. In my opinion we 
should promote Arabian horses 
under saddle and the Autumn 
Show should work on develo
ping in that direction.

Maintaining the halter clas
ses 2 weeks after the National 
Show/Nationals is a lost cause, 
unless the best horses stay at 
home (like in Michalow’s case), 
whereas the show presents hor
ses under saddle and gives an 
opportunity to the less expe
rienced horses, the so-called 
„second row”, by applying the 
„gentlemen agreement” rule.

This year’s All Nations Cup 
in Aachen gathered a record 
number of horses from Poland: 
12 from Michałów, 3 from Biala, 
2 from Janów and 3 from priva
te breeders.

(The detailed results of Po
lish horses in the major Europe
an Championships are listed in 
a table on page XXX.)

Looking back at our perfor
mance in the All Nations Cup, 
which is one of the most sub
stantial, difficult shows, with 

the largest number of entries, 
we can feel satisfied with the 
overall results. A Top Five for fi- 
liies Sefora and Emadoria, ma
res Embra and Emmona, and 
the title of Reserve Champion 
Mare for Palanga. Four of the 
six available spots in the Senior 
Female Championships were 
taken by Michaldw-bred mares, 
whereas 12 out of 17 horses sur
passed the 90 point mark. Gra- 
fik and Gaspar had a slightly 
weaker performance, but 
Esparto was a revelation with 
93,3 points, besting the cham
pion Al Lahab by 1 point (who 
was later to become winner of 
the Salon du Cheval). The Re
serve title went to Michaiow- 
-bred Fernando, a participant of 
many auctions, who has found 
his moment and people compe
ting in many shows in Europe. 
Without a doubt the largest 
success was winning, for the 
third time, the All Nations Cup 
for Poland, mainly due to Palan
ga, Embra, Esparto, Sefora, 
Emandoria and Emmona with 
a total of 28 points and placing 
second in the Breeders Cup be
hind USA with 34 points.

The European Champion
ships in Moorsele, Belgium, saw 
a similar line-up of Polish hor
ses and better results. Emando
ria became European Cham
pion Filly (the Reserve went to 
an Ekstem daughter bred by 
Mrs Christine Jamar), Palanga 
was named Reserve Champion 
Mare, while the Top Five went 
to Fallada, Embra (with the se
cond highest score of the show 
by 0,3 points to Champion Mare 
Loubna), Alert, Esparto and 
Fernando.

The private bred horses sco
red lesser performances in Ger
many and Belgium, although 
they gained many successes at 
shows in Austria and Scandina
via, which is a good way for pri
vate breeders to promote their 
own horses.

The major shows provide very 
prestigious titles, but they repre
sent the highest standards. The 
judges” verdicts are sometimes 
cruel and bring us down to earth.

Obviously a smaller group of 
horses was taken to the Salon 
de Cheval in Paris. We were well 

aware of the fact that it 
be easy, and our moods w 
a bit clouded after learning? 

set of judges, who mostly Prej 
the egyptian type. But what & 
se could we do but to comp^, 
Ultimately 7 horses from 
chalów and 3 from Janów took 
on Paris. The aim was do quali- 
fy to the prestigious ftna^ 
which was achieved by all mj' 
chałów-breds (Ejrene, Plsto^ 
Palanga, Emmona, Embra, Paj. 
mira, Esparto) and Janow’s Se
fora (Alert and Eula were not as 
lucky). The Championship ti
tles went to Bess Ea’izah, Robin 
K, Royal Colours and Al Lahab.

My bets were on Esparto and 
Emmona, who came close, as 
she entered the finals with a se
cond place in class, but it pro
ved a bit short. I believe our Po
lish equine group made a good 
overall appearance. Paris al
ways gathers a large group of 
breeders and Arabian horse lo
vers from all around the world - 
the Middle East, Europe, Au
stralia and the Americas - and 
among them are our current 
and future buyers and lessees.

Paris cannot be conquered 
every year, but we definitely ne
ed to be there and compete. 
The breeders have their own ey
es and each one has their own 
favourites, which are not always 
to the liking of the judges. Many 
breeders feel that only Polish 
horses are able to stand up to 
the horses bought for immense 
sums from all around the World 
by the Middle East Sheiks. But 
when not everything goes ac
cording to plan I remind myself 
of King Jan HI Sobieski and the 
battle of Vienna and my mood 
momentarily lightens up.

In conclusion a general com
ment, which is characteristic 
for this year - the condition of 
the horses must be maintained 
and constantly worked on!

Horses that are highly placed 
at the shows in Białka and Ja
nów have a hard autumn se
ason ahead of them. Putting 
them aside after these shows 
„because they won anyway” can 
prove to be ruinous (see table), 
which I leave as a reminder to 
those who presume they alre
ady know everything!
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POKAZY

w/v
Krystyna Chmiel

D
o kalendarza pokazów koni 
czystej krwi arabskiej w Pol
sce doszedł w tym roku jesz
cze jeden - afiliowany przez ECAHO, 

klasy C, a więc porównywalny z czem- 
pionatami w Biaice, Bełżycach i Naro
dowym Pokazem w Janowie Podla
skim. Ten też odbył się i będzie odby
wał w Janowie, ale od innych różni go 
to, że urządzany jest w hali i oprócz ty
powych konkurencji hodowlanych roz
grywanych w ręku, obejmuje także kla
sy użytkowe pod siodłem, zarówno we
dług zasad ECAHO (Classic Pleasure, 
tj, uproszczony program ujeżdżenia 
i klasyczna kostiumowa w stylu arab
skim), jak naszą lokalną specjalność - 
klasę pod siodłem w historycznym 
stroju polskim, rządzącą się własnymi 
prawami. Mało tego - planuje się 
w przyszłości rozgrywanie większej 
liczby konkurencji użytkowych dla ko
ni arabskich. Dobrze więc, że I Jesien
ny Pokaz Koni Arabskich Czystej 
Krwi, który trwał przez dwa dni, 2 i 3 
września 2006 r., przełamał niezrozu
miale opory wobec użytkowania koni

arabskich pod siodłem, nie występują
ce w innych krajach poza Polską.

Może miało na to wpływ utrzymują
ce się prawie przez całą epokę PRL-u 
specyficzne podejście do koni arab-

I Jesienny Pokaz w Janowie byt 
triumfem nie tylko hodowli 

SK Janów Podlaski, SK Białka 
i Michała Bogajewicza, 
lecz także pewnej myśli 

hodowlanej, realizowanej 
w dużej mierze przez 

SK Janów Podlaski, 
a także SK Michałów

i niektórych hodowców 
prywatnych.

U góry / above: Eskulap 
i Mateusz Jaworski

z lewej / left: Eutin
i Katarzyna Wędziarz
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skich, znanych szerszym kręgom spo
łeczeństwa głównie jako źródło, trud
no skądinąd osiągalnych, dewiz? Z jed
nej strony bowiem uważano je za zbyt 
cenne i delikatne, aby ich dosiadać, 
z drugiej zaś - do dziś pokutuje abso
lutnie bezpodstawna opinia, że są to 
„wariaty” nie nadające się do jazdy. 
Wrześniowy pokaz w Janowie udowod
nił, że oba te uogólnienia nie mają nic 
wspólnego z prawdą.

59 klaczy i ogierów wzięło udział 
w ośmiu klasach „w ręku”. Dało się 
przy tym zauważyć, że konie z naj
młodszych grup wiekowych, które 
podczas sierpniowego Pokazu Narodo
wego z powodu zlej pogody po raz 
pierwszy w życiu wystąpiły w hali - te
raz zachowywały się swobodniej, bo 
znały już to miejsce. I tak, tegorocz
na wiceczempionka z Biaiki, siwa, ja
nowska roczniaczka Altamira (Eks
tern - Altona), która podczas Pokazu
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u dołu / down: Metropolis i Edyta Banasiak

Fo
t. A

rt
ur

 M
os

to
w

sk
i

Narodowego, spięta nerwami, nie po
kazała takiego ruchu, na jaki ją stać - 
tym razem fruwała po hali, chwilami 
„zawisając w powietrzu”.

W klasie ogierków rocznych konku
rowały ze sobą tylko roczniaki hodowli 
i własności prywatnej. Wśród nich wy
różni! się gniady Miły Pan (Piaff - Maj
ka), wyhodowany przez Michała Boga
jewicza. Ogierek rzeczywiście stanowi 
miły widok dla oka, bo ma krótki pysz
czek, a za to długą szyję i wykrok 
w kłusie oraz prawidłowe związanie. 
Nic więc dziwnego, że nie tylko wygrał 
swoją klasę, lecz został Czempionem 
Ogierów Młodszych.

Między oceną koni w klasach a wy
borem czempionów, tradycyjnie prze
rywniki stanowiły różnego rodzaju po- 
kazy specjalne. Pierwszym takim poka
zem była demonstracja umiejętności 
skokowych kl. Niniwa (Etogram - Ni
wa), malutkiej (146 w kłębie) kasztanki



I

Wandea i Emil Bialobok

hodowli i własności Katarzyny i Grze
gorza Ostrowskich, która niedawno 
wróciia z Mistrzostw Europy Koni 
Arabskich w Stadl Paura ze ziotym me
dalem. Ustawione w środku hali prze
szkody pokonywała z dużym zapasem, 
a wysokość 130 cm nie stanowiła dla 
niej trudności, bo odbijała się jak pi
łeczka. Patrząc na nią, nasuwa się pyta
nie, jaki ma sens ciągła walka o pod
wyższanie wzrostu koni wierzchowych, 
skoro takie maleństwo świetnie sobie 
daje radę? I kto to mówił o nieprzydat
ności arabów do skoków?

Pierwszego dnia pokazów rozegra
no dwie klasy pod siodłem, każdą po
dzieloną na dwie podklasy - ogierów 
oraz klaczy i wałachów. Większość koni 

wystąpiła dwa razy - w klasie Classic 
Pleasure oraz kostiumowej w stroju 
polskim. Obserwatorzy zgodnie przy
znawali, że widok był jedyny w swoim 
rodzaju - na jednej hali trzynaście 
ogierów aktualnie użytkowanych roz
płodowo, dosiadanych przeważnie 
przez młodzież z Technikum Hodowli 
Koni w Janowie Pódl., a trenowanych 
przez Artura Bieńkowskiego, wykony
wało mniej lub bardziej poprawnie, 
ale bez większych oporów, wymagane 
elementy wbrew pesymistycznym 
prognozom, że tyle ogierów na raz 
w zastępie to pewne rodeo!

W klasie Classic Pleasure obowiązy
wały stroje ujeżdżeniowe, natomiast 
w kostiumowych - improwizowane, 

w stylu staropolskim bądź orienta. 
nym. Z uwagi na młody wiek ,i eżciżcOw 
i wymogi bezpieczeństwa obowiązy^ 
iy twarde nakrycia głowy, choć typoJ 
toczki wystające spod strojów z ep0^ 
powodowały pewien dysonans 
Od uczestników wymagano, poza trze' 
ma podstawowymi chodami, także wy. 
konywania pólwolt w stępie i kłusie 
ćwiczebnym, w klasie „staropolskiej” - 
także galopu dodanego, a w „klasycz- 
nej” - cofania. Między poszczególnymi 
klasami wystąpił indywidualnie malarz 
i oryginał Maciej Falkiewicz na siwym 
wałachu Kaukaz 1997 (Pers - Kam
czatka), ubrany w staropolski kontusz 
i przecinający halę wyciągniętym galo
pem w różnych kierunkach.

Klasy Classic Pleasure sędziował 
Władysław Byszewski, a kostiumowe - 
Elizabeth Chat z Austrii, znana propa
gatorka sportowego użytkowania ara
bów. W grupie ogierów najlepiej pre
zentowały się janowskie reproduktory 
Album, Esculap, Pentagram, Aslan 
i Eutin, a pośród jeźdźców - Mateusz 
Jaworski, Magdalena Ługowska 
i Klaudia Żmudzińska. Klaczy z Mi
chałowa dosiadała grupa młodzieży 
trenowanej przez Magdę Helak. Spo
śród nich sprawnością i eleganckim 
dosiadem wyróżniał się czternastoletni 
Emil Biaiobok na klaczy Wandea. Dwa 
pokazy specjalne wykonał, zasłużony 
zarówno w rajdach, jak i ujeżdżeniu, 
dwudziestojednoletni, gniady walach 
Elekt (Palas - Elektra) pod Agnieszką 
Romszycką, który zwyciężył również 
w klasie Classic Pleasure.

W niedzielę rozegrano następne 
cztery klasy w ręku, dla osobników 
starszych, bardziej doświadczonych 
i wyrównanych pod względem jakości. 
W klasie klaczy 4-6-letnich z dużą 
przewagą wysunęła się na czoło gnia- 
da, janowska Efuzja 2001 (Emigrant - 
Elfina), produkt połączenia siwego oj
ca i karej matki. Sucha jak pieprz, o li
nii górnej jak stół i triumfalnie trzyma
nym ogonie, zadziwiła absolutnie per
fekcyjnym ruchem, za który otrzymała 
trzy „20”, bo więcej dostać nie mogła. 
Stanowczo, czasem skala nie wystar
cza! Najbardziej dało się to odczuć 
podczas występu bialeckiego derbisty, 
og. Ostragon 1994 (Pers - Osełka),
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u którego można doszukać się pew
nych wad piękności, ale ruch ma nie
porównywalny z niczym innym.

Tytuł Czempiona Ogierów Starszych 
I Jesiennego Pokazu Koni Arabskich 
zdobył tegoroczny podwójny debiu
tant - siwy og. Alwaro, 2000 (Eukalip
tus - Algora), hod. SK Janów Podlaski. 
W tym roku, po niezłej karierze wyści
gowej, rozpoczął on bowiem karierę 
hodowlaną i pokazową. Ogier ten cha
rakteryzuje się wyjątkowo piękną gło
wą, z olbrzymim okiem, szerokim czo
łem, głębokim ganaszem i malutką 
partią pyskową z dużymi nozdrzami. 
Towarzyszy temu wyjątkowo harmo
nijne połączenie głowy z szyją, długą 
i wygiętą, z grzywą opadającą prawie 
do łokcia, jak u konia andaluzyjskiego. 
Na Pokazie Narodowym w sierpniu wy- 
padł słabo, ponieważ nie ruszył się jak 
należy, ale teraz nadrobił ten feler z na
wiązką i zadziwił wszystkich.

Reasumując, I Jesienny Pokaz w Ja
nowie był triumfem nie tylko hodowli 
SK Janów Podlaski, Białka i Michała 
Bogajewicza, lecz także pewnej myśli 
hodowlanej, realizowanej w dużej mie
rze przez SK Janów Podlaski, a także 
SK Michałów i niektórych hodowców 
prywatnych. Można bowiem długo mó
wić i pisać o walorach wierzchowych 
koni czystej krwi arabskiej, ale aby 
przekonać o tym szersze kręgi społe
czeństwa i ostatecznie obalić mit o nie-

Album i Magdalena Ługowska 

przydatności tej rasy do jazdy - należy 
to pokazać! Oby janowska hala, gdzie 
zgromadzono, chyba największą w Eu
ropie, liczbę chodzących pod siodłem 
arabskich ogierów na metr kwadrato
wy, stała się pierwszym kamyczkiem, 
pociągającym za sobą całą lawinę. 
W Polsce hodowców i posiadaczy koni 
arabskich przybywa obecnie w postę

pie geometrycznym. Oby jak najwięcej 
z nich wzięło sobie przykład z tego
rocznych uczestników klas użytko
wych i zaczęło dosiadać swoich koni! 
Wtedy sami zobaczą, jaką dużą radość 
daje jazda na tak pięknych, inteligent
nych i przyjaznych człowiekowi wierz
chowcach, a co za tym idzie - zwiększy 
się również na nie popyt. •

In Halter and in Saddle
On September 2nd and 3rd 

at Janów Podlaski Stud the 
First Autumn Arabian Horse 
Show took place. It was a uni
que case, because for the first 
time it was held in a newly bu
ilt riding hall, as well as it inclu
ded, apart from Halter classes, 
also three classes under sad
dle, each one divided into two 
sub-classes - for stallions and 
for mares and geldings. The re
ason was to prove an excellent 
rideability of Arabian horses - 
a trait mostly underestimated 
in Poland. Organized were the 
following classes: Classic Ple
asure and Native Costume (ac
cording to ECAHO rules) and 
a special class in Polish histori

cal costumes. Between separa
te classes demonstrated were 
special shows under saddle.

In Halter classes took part 
59 horses. From them the mo
stly noticeable proved the bay, 
yearling colt Miły Pan (what in 
Polish means „a nice gentle
man”), bred by Mr. Michal Bo
gajewicz, the breeder of the Ju
nior Champion of Poland and 
Junior Reserve World Cham
pion, Girlan Bey 2002.

Among the Senior Mares the 
best one proved the bay Efuzja, 
bred at Janów, the winner of 4-6- 
years-old mares class, dry as 
a bone, with a completely hori
zontal topline and an excelent 
motion, deserving for maximum 

point scores. She was procla
imed the Champion Mare, whe
reas the election of the First Au
tumn Show Champion Stallion 
was a real surprise. That title 
was granted to a stallion, who 
began his breeding and showing 
career only this year. It was the 
grey Alwaro 2000, bred at Ja
nów, a charismatic stallion, full 
brother to the Polish National 
Reserve Champion Colt 2000, 
the bay Aslan 1998, but comple
tely unlike him. His greatest ad
vantages are: a beautifully di
shed head with large, protru
ding eyes and flared nostrils, 
broad forehead, teacup muzzle 
and fine throat, gracefully con
nected with a long, arched neck.

Anyway, the greatest advan
tage of the Autumn was bre
aking the inexplicable resistan
ce against using Arabian hor
ses under saddle. The young ri
ders, mainly from Janów and 
Michałów, mounting stallions 
used in breeding, broodmares 
or geldings, showed, that all of 
them made excellent saddle 
horses, friendly and manage
able. Demonstrated were such 
meritorious horses, as the 
chestnut mare Niniwa 1999, re
cently winning the European 
Championship in showjum
ping, or the 21-year-old, bay 
gelding Elekt, taking part both 
in endurance and dressage 
competitions.
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S
ezon rywalizacji w Stanach 
Zjednoczonych rozpoczyna się 
od słonecznego pokazu w Scotts
dale w lutym i osiąga punkt kulmina

cyjny w październiku podczas Narodo
wego Czempionatu USA w Louisville. 
pla wielu hodowców koni arabskich, 
jak również ich właścicieli i trenerów 
na całym świecie, Narodowy Czempio- 
nat USA jest najważniejszym i najbar
dziej prestiżowym pokazem tej rasy. 
Również podczas tegorocznej edycji 
zaprezentowano najlepsze konie 
z Ameryki oraz innych zakątków glo
bu. Oto relacja z wyboru czempionów 
klas halter („w ręku”) na Narodowym 
Czempionacie USA 2006.

Młodzież
Mocno obsadzona klasa ogierków 

rocznych liczyła 39 koni. Narodowym 
Wiceczempionem USA Ogierków 
Rocznych został QR MARC (Marwan 
Al Shaqab - Swete Dreams), hodowli 
Louisa i Vickie Doyle, własności 
Kirka Landona i Rohara Arabians, po
kazywany przez Johna Rannenberga. 
Jego rodowód zawiera wiele polskich 
akcentów, m.in. ogiery Ariston i Bask.

W każdej rasie koni ogiery są nie
zmiernie ważne z powodu ich olbrzy
miego wpływu na jakość następnego 
pokolenia w relatywnie krótkim czasie. 
Jedna z najbardziej wpływowych linii 
męskich w Ameryce została założo
na przez ogiera, który zmienił oblicze 
tej rasy na zawsze - ogiera Bask (Witraż 
- Balałajka/Amurath Sahib). Jego 
wkład jest widoczny w rodowodzie nie
mal każdego Narodowego Czempio- 
na USA, włącznie z nowokreowanym 
Narodowym Czempionem USA Ogier
ków Rocznych 2006 - EDEN C (Enzo - 
Silken Sabie), wyhodowanym przez 
Rhondę Voleal, własności Dony Bellin
ger, prezentowanym przez Grega Gallu- 
na. Rodowód Edena ujawnia potrójny 
inbred na Baska przez jego córkę Star 
°f Ofir. Inną silną, polską linią w rodo
wodzie tego pięknego kasztanka jest li- 
Hia Naganki, jednej z klaczy-zaiożycie- 
lek programu hodowlanego stadniny 
Sheily Varian. Stadnina ta, silnie zwią
zana z Polską, obchodzi właśnie swoje 
50-lecie - co jest dość długim okresem 
w kraju tak młodym jak Ameryka.

Do rywalizacji w grupie klaczek rocz
nych stanęły 43 klacze. Narodową 
Czempionką USA Klaczek Rocznych 
została jednogłośnie wybrana GO
DDESS OF MARWAN (Marwan Al 
Shaqab - Amety B), wyhodowana przez 
Rogera i Stephanie McMahon, pokazy
wana przez Davida Boggsa dla właści
cielki Sally Bedeker. W jej rodowodzie 
znajdziemy ogiery: Bask, Hal Gazal, 
Buszmen i klacz Nagankę.

Narodową Wiceczempionką USA 
Klaczek Rocznych została MARA- 
BELLA JMF (Marwan Al Shaqab - 
Just Mystyle VF), hodowli Margaret 
Friesz, własności Doiły i Harolda Orr, 
pokazywana przez Michaela Byatta. 
Był to drugi tytuł Nardowej Wiceczem- 
pionki dla państwa Orr - oba zdobyte 
przez klaczki po ogierze Marwan Al 
Shaqab. W rodowodzie klaczy Mara- 
bella JMF można również odnaleźć 
Baska i Nagankę.

„Futurity”
Hodowla koni jest jak hazard - wy

maga podjęcia ryzyka, które może 
przynieść dużą wygraną. Nominowa
nie nienarodzonego źrebięcia 
do Czempionatu Futurity jest ryzy
kiem wymagającym dużej wiary, ale im 
większe ryzyko tym szansa na większą 
wygraną. Gdy DeCarol i Jan William
son z Dolorosa Arabians pokryli swoją 
klacz DA Love (Padrons Psyche - Ma- 
gnifficaa FA) ogierem Versace, zgłosili 
nienarodzone źrebię do Narodowego 
Czempionatu Futurity. Ich wiara zo
stała wynagrodzona. DA Love urodziła 
egzotycznego, skarogniadego ogierka, 
DA VALENTINO, który sięgnął po ty
tuł Narodowego Czempiona USA 
Ogierów Młodszych - Futurity dla swo
ich właścicieli Maureen i Dana Gros- 
smanów. W rodowodzie DA Valentino 
znajdziemy Baska, Nagankę oraz pol
skiego pochodzenia reproduktora 
Aladdinn. Ogier ten dal czterech Naro
dowych Czempionów USA Ogierów 
Starszych oraz wiele ojców i matek 
międzynarodowych czempionów.

Tytuł Narodowego Wiceczempio- 
na USA Ogierów Młodszych - FUturity 
przypadl wyhodowanemu przez Leann 
Adele i Miltona Davisa - PPROVI- 
DENCE (Echo Magnifficoo-Bey Amo-

Pianissima
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re), którego prezentował Jeff Schall 
dla właścicielki Margaret van den 
Broek. W linii męskiej PProvidence 
znąjduje się Aladdinn, zaś w linii żeń
skiej takie polskie akcenty jak Bask, 
Naganka, Aristón, Hal Gazal i inne 
wpływowe polskie konie.

Wygranie jednego ważnego pokazu 
jest dużym osiągnięciem, wygranie 
trzech - rzeczą niemal niesłychaną, ale 
NBW ANGELS KISS (Magnum Psyche 
- BHF Dark Angel) dokonała tego nie
zwykłego wyczynu. Zdobyła tytuły 
Buckeye Champion 2006, Narodowej 
Czempionki Kanady Klaczy Młod
szych - Fńturity i Narodowej Czem
pionki USA Klaczy Młodszych - Futu
rity. NBW Angels Kiss została wyhodo
wana przez Rachel i Michaela Wilme- 
tów, prezentowana przez Davida 
Boggsa dla właścicieli Arabian Horse 
Heritage Partners LLC. Nie było to ła
twe zwycięstwo, ponieważ klasa Futu
rity była licznie obsadzona (31 kla
czek). Zróżnicowany rodowód NBW 
Angels Kiss reprezentuje wiele linii, 
w tym polskich; przez dziadka po stro
nie matki, RSD Dark Victory, ma krew 
Baska i Naganki.

Narodową Wiceczempionką USA 
Klaczy Młodszych - FUturity została 
kasztanowata SUZANNA MPA (Versa
ce - Fortune in Gold), wyhodowa
na przez Cathy Thompson, pokazywa
na przez Teda Carsona dla właścicieli 
Sybil i Jeffa Collinsów oraz Sandry 
i Jamesa Smithów. Suzanna MPA ma 
iście królewskie pochodzenie, z wieloma
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polskimi liniami, zaczynając od jej ojca 
Versace, którego linia męska sięga Ba
ska i Naganki. Matka Suzanny, Fortune 
of Gold, jest po ogierze Wind Fortune, 
który również wywodzi się od Baska, 
zaś ona sama jest od klaczy Ciara Bey, 
która jest powiązana z Baskiem i Na
ganką przez swojego ojca oraz z ogie
rem Fortel przez swoją matkę TW For- 

teyna, której córkami są też dwie Naro
dowe Czempionki USA Klaczy Star
szych - Shahteyna i Bey Teyna.

Czempionat 
ogierów młodszych 

DA Valentino (Versace - DA Love) 
zrobił tak dobre wrażenie na publicz
ności i sędziach podczas Czempionatu

Futurity, że gdy przyszedł ostatni 
czór pokazu i Czempionat Oeí^ 
Młodszych, byi pewnym faworj^ 
Jednak o ten prestiżowy tytuł m 
walczyć z grupą innych 20 ogi^ 
w wieku od 3 do 5 lat. DA Valentino 
konał ich w imponującym stylu, zysku 
jąc tytuł Narodowego Czempiona Usa 
Ogierów Młodszych; ponownie p0^a 
zywal go David Bogss. Duma i radość 
właścicieli Maureen i Dana Grossma. 
nów byia w pełni uzasadniona.

Narodowym Wiceczempionem USA 
Ogierów Młodszych został siwy MAJOR 
JAMAAL (Soho Carol-MayaEl Jamaali. 
hodowli Douglasa Corpa, pokazywany 
przez Michaela Byatta dla Taylor Ara- 
bians. Major Jamaal miał znakomite 
wejście, które ukazało jego świetny 
ruch i egzotyczny typ. Jego rodowód 
jest głównie egipski, ale zawiera rów
nież polskie akcenty przez babkę ze 
strony ojca, RSD Stndg Ovation, która 
może pochwalić się obecnością krwi 
Baska i Naganki.

Czempionat 
klaczy młodszych

Klasa klaczy młodszych w wieku 
od 3 do 5 lat byia znacznie liczniejsza 
niż klasa klaczy starszych, prezento
wało się w niej 31 klaczek. Nie tylko by
ia to duża, ale i wysokiej jakości grupa, 
co czyniło rywalizację wyjątkowo eks
cytującą. Dodatkowo napięcie potęgo
wa! fakt, że skład grupy byi między
narodowy (7 z nich wyhodowano poza 
USA, w tym przyszłe: czempionkę i wi- 
ceczempionkę). Tego wieczoru na are
nie znajdowało się tyle piękna - wy
obrażam sobie, że odpowiadało to Pa
ryskiemu Tygodniowi Mody ze słynny
mi top-modelkami. Jednak to filigra
nowa i egzotyczna uczestniczka z Pol
ski zawładnęła pokazem i została jed
nogłośnie uznana Czempionką Klaczy 
Młodszych - PIANISSIMA (Gazal Al 
Shaąab - Pianosa), wyhodowana w Ja
nowie Podlaskim, prezentowana przez 
Grega Galluna dla Pride of Poland - 
grupy, która wydzierżawiła klacz z Ja
nowa. Pianissima, tego wieczoru, zde
cydowanie była faworytką publiczno
ści . Brawa dla niej były niewiarygodne 
i mogłoby się wydawać, że w blasku fle
szy podziwiano hollywoodzką gwiazdę

puroPejską księżmCZkę ’ 4
1Ub i się wydawać, ze również 

byia' HP poddali się presji widzów, ale 
s^rafili docenić klasę, styl, urodę 

ie pianissimy. co spowodowa- 
1 Obrali j4 spośród pozostałych 

Olśniewających klaczy obecnych 
arenie Nie byli to pierwsi sędziowie, 

wórzy nagrodzili Pianissimę za jej eg
zotyczny. arabski typ. Przed zdoby

łem Ameryki, Pianissima byia juz 
cielce uznaną klaczą w Europie, zdo
bywając m.in. tytuł Czempionki Klaczy 
Młodszych: Polski, Pucharu Narodów, 

Europy i Świata.
Zdobywczynią tytułu Narodowej Wi- 

ceczempionki USA Klaczy Młodszych 
byia klacz ABHA MYRA (Marwan Al 
Shaąab - ZT Ludjkalba), wyhodowa
na przez Marietę Salas Zaforetza 
z Hiszpanii, prezentowana przez Mi
chaela Byatta dla właścicieli Dolly 
i Harolda Orr. Choć ABHA Myra zosta
ła wyhodowana w Hiszpanii, w jej ro
dowodzie są polscy przodkowie przez 
matkę Marwana Al Shaąab - klacz 
Little Liza Fame, która nosi w sobie 
krew Baska i Naganki.

Czempionat 
ogierów starszych

Zazwyczaj najwięcej dyskusji, oczeki
wań i zainteresowania wśród hodow
ców przynosi Czempionat Ogierów 
Starszych. W gronie ogierów pretendu
jących do tytułu uwagę zwracały: Ra
shid van Ryad - Czempion Scottsdale 
2006, LD Pistal - świeży Narodowy 
Czempion Kanady Ogierów Starszych 
i Piaff - Narodowy Czempion Polski 
Ogierów Starszych z 2005. Była to grupa 
wysoce cenionych ogierów, z których 
wiele wygrywało już narodowe tytuły, 
a inne zaznaczyły swój ślad w progra
mach hodowlanych na świecie. Koniem, 
który zdobył tytuł Narodowego Czem- 
piona USA Ogierów Starszych został 
LD PISTAL (Magnum Psyche - Hala
ba), wyhodowany przez Marian 
1 Ala Corrow, pokazywany przez Da- 
vida Boggsa dla The LD Pistal Partner
ship. Czas pokaże, czy LD Pistal wywrze 
wpływ na rasę, a z pewnością może mu 
w tym pomóc mocna linia żeńska. Jego 
matka, ciemnogniada Halana (Hal Gib- 
by - Hickorys Natasha), również wyho

dowana przez Marian i Ala Corrow jest 
Narodową Czempionką Kanady. To 
dzięki niej LD Pistal może pochwalić się 
polskim akcentem, prowadzącym 
do dziadka Hal Gazal i wielu innych 
znakomitych polskich koni.

Narodowym Wiceczempionem USA 
Ogierów Starszych został RASHID 
VAN RYAD (Ryad El Jamaal - Striking 
Rhapsody), wyhodowany przez Agro- 
pecuania Van Guardia Ltd., pokazywa
ny przez Jeffa Schalla dla właściciela 
Lee Melchi. Jego ojciec Ryad El Jamaal 
(Ali Jamaal - Roxana El Shaklan) był 
wiodącym ojcem czempionów w Bra
zylii, a obecnie w Stanach Zjednoczo
nych. Polskie linie są bardzo popularne 
w Brazylii - matka Rashida van Ryada, 
Striking Rhapsody, jest po polskiego 
pochodzenia ogierze Strike, Naro
dowym Czempionie USA, którego oj
cem jest Narodowy Czempion USA 
Aladdinn, od czysto polskiej klaczy 
Gwyndalyn - jednej z najdrożej sprze
danych na publicznej aukcji. Matką 
Striking Rhapsody jest klacz Four 
Winds Flare, której ojciec Four Winds 
Flag jest po polskim ogierze Witraż.

Czempionat 
klaczy starszych

Klacze arabskie to uosobienie ele
gancji i piękna. Starzeją się z wdzię
kiem, ponieważ nie muszą nic udowad
niać - znają swoją wartość. Na szczę
ście pozwalają nam cieszyć się swoją 
urodą, która napełnia nasze serca i in
spiruje marzenia.

Czempionat Klaczy Starszych zgro
madził klacze w wieku 6 lat i starsze. 
Jakkolwiek nie byia to liczna, ale jed
nak kolekcja wyjątkowej jakości kla
czy, które cieszyły oczy publiczności. 
Tytuł Narodowej Czempionki USA 
Klaczy Starszych powędrował do pol
skiej klaczy EL DORADA (Sanadik El 
Shaklan - Emigrantka), wyhodowanej 
w SK Michałów, pokazywanej przez 
Grega Galluna dla Manny’ego Vierry, 
który wydzierżawił klacz z Polski. Był 
to wspaniały sukces polskich hodow
ców, którzy choć nieobecni ciałem, to 
jednak śledzili czempionaty on-line... 
I tej nocy wiele toastów zostało speł
nionych po obu stronach oceanu. Nie 
byi to pierwszy tytuł El Dorady; zanim 

przybyła do Stanów, miała za sobą bar
dzo udaną karierę pokazową w Euro
pie. Niektóre z jej wcześniejszych tytu
łów to: Czempionką Polski Klaczy 
Młodszych, Czempionką Polski Klaczy 
Starszych, Czempionką Europy Kla
czy Starszych, Czempionką Pucharu 
Narodów Klaczy Starszych i Wice- 
czempionka Świata Klaczy Starszych. 
Podczas dzierżawy w USA El Dorada 
dochowała się trzech źrebiąt - ich wy
jątkową urodą i jakością zachwycają 
się zarówno hodowcy jak i trenerzy. 
Wydaje się, że El Dorada już zaczęła 
wnosić swój wkład w hodowlę koni 
arabskich w USA.

Tytuł Narodowej Wiceczempionki 
USA Klaczy Starszych został przyzna
ny urokliwej, gniadej GAA MILLENIA 
(Magnum Psyche - Bey Cherie Amo- 
re), wyhodowanej przez Davea i Jean 
Gilligan, pokazywanej przez Da- 
vida Boggsa dla Raegana i Lucky Lur- 
ken. Millenia sięgnęła po ten tytuł już 
po raz drugi, co jest nie lada wyczy
nem. Fantastyczny rodowód klaczki 
zawiera m.in. ogiery Hal Gazal, Bask 
i klacz Nagankę.

Dziękujemy
Konie arabskie w Ameryce mają się 

świetnie i jestem pewna, że utrzymają 
wysoki standard, tak długo, jak długo 
amerykańscy hodowcy będą dążyć 
do zachowania i utrwalenia cech rasy, 
które są dla nas tak cenne, m. in. kla
sycznego pustynnego typu, szlachet
ności i łagodnego usposobienia. Siłą 
amerykańskich hodowców było przy
jęcie i uznanie wkładu hodowców in
nych państw - szczególnie hodowców 
z Polski. Rasa arabska w Ameryce nie 
istniałaby w obecnej formie gdyby nie 
ich zasługi. Bez tego poświęcenia i od
dania nie moglibyśmy cieszyć oczu 
tak wspaniałymi końmi. Nie zapo- 
mnijmy również podziękować amery
kańskim hodowcom, którzy przedsię
wzięli wyprawę do Polski. To tym lu
dziom jesteśmy bezgranicznie 
wdzięczni za ściągnięcie do USA ta
kich koni jak Bask, Naganka i Hal Ga
zal, których imiona pojawiają się w ro
dowodach niemal każdego czempio
na arabskiego wyhodowanego w Ame
ryce. Dziękujemy ci Polsko! •
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polskimi liniami, zaczynając od jej ojca 
Versace, którego linia męska sięga Ba
ska i Naganki. Matka Suzanny, Fortune 
of Gold, jest po ogierze Wind Fortune, 
który również wywodzi się od Baska, 
zaś ona sama jest od klaczy Ciara Bey, 
która jest powiązana z Baskiem i Na
ganką przez swojego ojca oraz z ogie
rem Fortel przez swoją matkę TW For- 

teyna, której córkami są też dwie Naro
dowe Czempionki USA Klaczy Star
szych - Shahteyna i Bey Teyna.

Czempionat 
ogierów młodszych 

DA Valentino (Versace - DA Love) 
zrobił tak dobre wrażenie na publicz
ności i sędziach podczas Czempionatu

Futurity, że gdy przyszedł ostatni 
czór pokazu i Czempionat Oeí^ 
Młodszych, byi pewnym faworj^ 
Jednak o ten prestiżowy tytuł m 
walczyć z grupą innych 20 ogi^ 
w wieku od 3 do 5 lat. DA Valentino 
konał ich w imponującym stylu, zysku 
jąc tytuł Narodowego Czempiona Usa 
Ogierów Młodszych; ponownie p0^a 
zywal go David Bogss. Duma i radość 
właścicieli Maureen i Dana Grossma. 
nów byia w pełni uzasadniona.

Narodowym Wiceczempionem USA 
Ogierów Młodszych został siwy MAJOR 
JAMAAL (Soho Carol-MayaEl Jamaali. 
hodowli Douglasa Corpa, pokazywany 
przez Michaela Byatta dla Taylor Ara- 
bians. Major Jamaal miał znakomite 
wejście, które ukazało jego świetny 
ruch i egzotyczny typ. Jego rodowód 
jest głównie egipski, ale zawiera rów
nież polskie akcenty przez babkę ze 
strony ojca, RSD Stndg Ovation, która 
może pochwalić się obecnością krwi 
Baska i Naganki.

Czempionat 
klaczy młodszych

Klasa klaczy młodszych w wieku 
od 3 do 5 lat byia znacznie liczniejsza 
niż klasa klaczy starszych, prezento
wało się w niej 31 klaczek. Nie tylko by
ia to duża, ale i wysokiej jakości grupa, 
co czyniło rywalizację wyjątkowo eks
cytującą. Dodatkowo napięcie potęgo
wa! fakt, że skład grupy byi między
narodowy (7 z nich wyhodowano poza 
USA, w tym przyszłe: czempionkę i wi- 
ceczempionkę). Tego wieczoru na are
nie znajdowało się tyle piękna - wy
obrażam sobie, że odpowiadało to Pa
ryskiemu Tygodniowi Mody ze słynny
mi top-modelkami. Jednak to filigra
nowa i egzotyczna uczestniczka z Pol
ski zawładnęła pokazem i została jed
nogłośnie uznana Czempionką Klaczy 
Młodszych - PIANISSIMA (Gazal Al 
Shaąab - Pianosa), wyhodowana w Ja
nowie Podlaskim, prezentowana przez 
Grega Galluna dla Pride of Poland - 
grupy, która wydzierżawiła klacz z Ja
nowa. Pianissima, tego wieczoru, zde
cydowanie była faworytką publiczno
ści . Brawa dla niej były niewiarygodne 
i mogłoby się wydawać, że w blasku fle
szy podziwiano hollywoodzką gwiazdę

puroPejską księżmCZkę ’ 4
1Ub i się wydawać, ze również 

byia' HP poddali się presji widzów, ale 
s^rafili docenić klasę, styl, urodę 

ie pianissimy. co spowodowa- 
1 Obrali j4 spośród pozostałych 

Olśniewających klaczy obecnych 
arenie Nie byli to pierwsi sędziowie, 

wórzy nagrodzili Pianissimę za jej eg
zotyczny. arabski typ. Przed zdoby

łem Ameryki, Pianissima byia juz 
cielce uznaną klaczą w Europie, zdo
bywając m.in. tytuł Czempionki Klaczy 
Młodszych: Polski, Pucharu Narodów, 

Europy i Świata.
Zdobywczynią tytułu Narodowej Wi- 

ceczempionki USA Klaczy Młodszych 
byia klacz ABHA MYRA (Marwan Al 
Shaąab - ZT Ludjkalba), wyhodowa
na przez Marietę Salas Zaforetza 
z Hiszpanii, prezentowana przez Mi
chaela Byatta dla właścicieli Dolly 
i Harolda Orr. Choć ABHA Myra zosta
ła wyhodowana w Hiszpanii, w jej ro
dowodzie są polscy przodkowie przez 
matkę Marwana Al Shaąab - klacz 
Little Liza Fame, która nosi w sobie 
krew Baska i Naganki.

Czempionat 
ogierów starszych

Zazwyczaj najwięcej dyskusji, oczeki
wań i zainteresowania wśród hodow
ców przynosi Czempionat Ogierów 
Starszych. W gronie ogierów pretendu
jących do tytułu uwagę zwracały: Ra
shid van Ryad - Czempion Scottsdale 
2006, LD Pistal - świeży Narodowy 
Czempion Kanady Ogierów Starszych 
i Piaff - Narodowy Czempion Polski 
Ogierów Starszych z 2005. Była to grupa 
wysoce cenionych ogierów, z których 
wiele wygrywało już narodowe tytuły, 
a inne zaznaczyły swój ślad w progra
mach hodowlanych na świecie. Koniem, 
który zdobył tytuł Narodowego Czem- 
piona USA Ogierów Starszych został 
LD PISTAL (Magnum Psyche - Hala
ba), wyhodowany przez Marian 
1 Ala Corrow, pokazywany przez Da- 
vida Boggsa dla The LD Pistal Partner
ship. Czas pokaże, czy LD Pistal wywrze 
wpływ na rasę, a z pewnością może mu 
w tym pomóc mocna linia żeńska. Jego 
matka, ciemnogniada Halana (Hal Gib- 
by - Hickorys Natasha), również wyho

dowana przez Marian i Ala Corrow jest 
Narodową Czempionką Kanady. To 
dzięki niej LD Pistal może pochwalić się 
polskim akcentem, prowadzącym 
do dziadka Hal Gazal i wielu innych 
znakomitych polskich koni.

Narodowym Wiceczempionem USA 
Ogierów Starszych został RASHID 
VAN RYAD (Ryad El Jamaal - Striking 
Rhapsody), wyhodowany przez Agro- 
pecuania Van Guardia Ltd., pokazywa
ny przez Jeffa Schalla dla właściciela 
Lee Melchi. Jego ojciec Ryad El Jamaal 
(Ali Jamaal - Roxana El Shaklan) był 
wiodącym ojcem czempionów w Bra
zylii, a obecnie w Stanach Zjednoczo
nych. Polskie linie są bardzo popularne 
w Brazylii - matka Rashida van Ryada, 
Striking Rhapsody, jest po polskiego 
pochodzenia ogierze Strike, Naro
dowym Czempionie USA, którego oj
cem jest Narodowy Czempion USA 
Aladdinn, od czysto polskiej klaczy 
Gwyndalyn - jednej z najdrożej sprze
danych na publicznej aukcji. Matką 
Striking Rhapsody jest klacz Four 
Winds Flare, której ojciec Four Winds 
Flag jest po polskim ogierze Witraż.

Czempionat 
klaczy starszych

Klacze arabskie to uosobienie ele
gancji i piękna. Starzeją się z wdzię
kiem, ponieważ nie muszą nic udowad
niać - znają swoją wartość. Na szczę
ście pozwalają nam cieszyć się swoją 
urodą, która napełnia nasze serca i in
spiruje marzenia.

Czempionat Klaczy Starszych zgro
madził klacze w wieku 6 lat i starsze. 
Jakkolwiek nie byia to liczna, ale jed
nak kolekcja wyjątkowej jakości kla
czy, które cieszyły oczy publiczności. 
Tytuł Narodowej Czempionki USA 
Klaczy Starszych powędrował do pol
skiej klaczy EL DORADA (Sanadik El 
Shaklan - Emigrantka), wyhodowanej 
w SK Michałów, pokazywanej przez 
Grega Galluna dla Manny’ego Vierry, 
który wydzierżawił klacz z Polski. Był 
to wspaniały sukces polskich hodow
ców, którzy choć nieobecni ciałem, to 
jednak śledzili czempionaty on-line... 
I tej nocy wiele toastów zostało speł
nionych po obu stronach oceanu. Nie 
byi to pierwszy tytuł El Dorady; zanim 

przybyła do Stanów, miała za sobą bar
dzo udaną karierę pokazową w Euro
pie. Niektóre z jej wcześniejszych tytu
łów to: Czempionką Polski Klaczy 
Młodszych, Czempionką Polski Klaczy 
Starszych, Czempionką Europy Kla
czy Starszych, Czempionką Pucharu 
Narodów Klaczy Starszych i Wice- 
czempionka Świata Klaczy Starszych. 
Podczas dzierżawy w USA El Dorada 
dochowała się trzech źrebiąt - ich wy
jątkową urodą i jakością zachwycają 
się zarówno hodowcy jak i trenerzy. 
Wydaje się, że El Dorada już zaczęła 
wnosić swój wkład w hodowlę koni 
arabskich w USA.

Tytuł Narodowej Wiceczempionki 
USA Klaczy Starszych został przyzna
ny urokliwej, gniadej GAA MILLENIA 
(Magnum Psyche - Bey Cherie Amo- 
re), wyhodowanej przez Davea i Jean 
Gilligan, pokazywanej przez Da- 
vida Boggsa dla Raegana i Lucky Lur- 
ken. Millenia sięgnęła po ten tytuł już 
po raz drugi, co jest nie lada wyczy
nem. Fantastyczny rodowód klaczki 
zawiera m.in. ogiery Hal Gazal, Bask 
i klacz Nagankę.

Dziękujemy
Konie arabskie w Ameryce mają się 

świetnie i jestem pewna, że utrzymają 
wysoki standard, tak długo, jak długo 
amerykańscy hodowcy będą dążyć 
do zachowania i utrwalenia cech rasy, 
które są dla nas tak cenne, m. in. kla
sycznego pustynnego typu, szlachet
ności i łagodnego usposobienia. Siłą 
amerykańskich hodowców było przy
jęcie i uznanie wkładu hodowców in
nych państw - szczególnie hodowców 
z Polski. Rasa arabska w Ameryce nie 
istniałaby w obecnej formie gdyby nie 
ich zasługi. Bez tego poświęcenia i od
dania nie moglibyśmy cieszyć oczu 
tak wspaniałymi końmi. Nie zapo- 
mnijmy również podziękować amery
kańskim hodowcom, którzy przedsię
wzięli wyprawę do Polski. To tym lu
dziom jesteśmy bezgranicznie 
wdzięczni za ściągnięcie do USA ta
kich koni jak Bask, Naganka i Hal Ga
zal, których imiona pojawiają się w ro
dowodach niemal każdego czempio
na arabskiego wyhodowanego w Ame
ryce. Dziękujemy ci Polsko! •
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The 2006 U. S. National
The competitive season in 

America begins with the sun
shine and enthusiasm of the 
Scottsdale show in February 
and it culminates with the fla
ming colors of autumn and the 
US National Championships 
held each October. For many 
Arabian horse breeders, 
owners and trainers around 
the world, the US National 
Championship Show is the 
most important and prestigio
us event for our breed. This 
past year everyone packed up 
their hopes and dreams, lo
aded their horses and head 
down to Louisville, Kentucky 
to compete for the beautiful 
red rose blankets and the 
sparkling silver trophies awar
ded to the US National Cham
pions. It is a small, elite group 
of horses who share that honor 
and whose names are now 
written in the history book of 
the Arabian horse.

The 2006 US National Ara
bian Horse Championship 
Show was even more special 
than those of previous years. 
As always, it was the largest 
gathering in the world for an 
Arabian horse national cham
pionship and it showcased the 
best horses in America and 
around the globe. The Arabian 
horse industry in America is 
much like the country itself. It 
is a melting pot of purebred 
Arabian horses from many dif
ferent countries. Every horse 
presented at the 2006 US Na
tional Championships has an
cestors that come from „The 
Old CountryO, where ever that 
might be - England, Russia, 
Spain, Brazil, Argentina, Qa
tar, Egypt or - our beloved Po
land!

Really, the most fantastic 
thing about the US National 
Championships is the number 
of horses, breeders, trainers 
and spectators who come to
gether from so many parts of 
the world to celebrate the ma
jesty of the Arabian horse. The 
parties may be over, but for 
breeders of Polish bloodlines 
the celebration continues. He
re is an account of the halter 

champions at the 2006 US Na
tional Arabian Horse Cham
pionship Show.

Arabian Yearling Colts
One of the most important 

aspects of the Arabian horse 
industry is that most of the ti
me it is a family affair. We de
eply value family and connec
tions, both with our human 
circle and with our horses as 
well. At the head of our horse 
families are the stallions. The 
stallions of the every breed, 
including Arabians, are im
portant because of their tre
mendous ability to influence 
the look and quality of the 
next generation within a rela
tively short time. One of the 
most influential sire lines in 
America was started by 
a stallion that really changed 
the Arabian breed forever - 
Bask (Witraż x Bałałajka by 
Amurath Sahib). His influen
ce can be seen in almost eve
ry National Champion pedi
gree in America including the 
2006 US National Champion 
Yearling Colt, EDEN C (Enzo 
x Silken Sable), bred by Rho
da an 7d Rhonda Coleal and 
presented by Greg Gallun for 
owner Dona Bellinger. A qu
ick look at his pedigree shows 
a blending of bloodlines, but 
the strength of Bask is unde
niable with no less than three 
crosses to him through his 
daughter, Star of Ofir, the 
dam of the important sire Bey 
Shah, who appears on both 
the sire and dam side of 
Eden’s pedigree. Another 
strong Polish line in the pedi
gree of this lovely chestnut 
colt is that of Naganka, one of 
Sheila Varian’s foundation 
mare and one of the progeni
tors of the world-famous Va- 
rian breeding program. The 
Varian program which has 
such strong ties to Poland is 
celebrating its 50th year - qu
ite a long time in a country as 
young as America.

Eden made his show ring 
debut at the 2006 Scottsdale 
show. Although he was a favo
rite of many who saw him, he 

did not win the class. Eden C is 
a handsome, charismatic colt 
with very good type, a lovely 
head and elegant neck, won
derful proportions and balan
ce, and strong, graceful mo
tion. Eden C continues a long 
line of champions and cham
pion producers and it won’t be 
long before we will see if he ful
fills his promise of greatness.

The class for yearling colts 
had 39 entries. From this large 
group came the US National 
Reserve Champion Colt, QR 
MARC (Marwan Al Shaqab x 
Swete Dreams), bred by Louis 
and Vickie Doyle and shown by 
John Rannenberg for owners 
Kirk Landon and Rohara Ara
bians. QR Marc is a very pret
ty bay colt with quality, style 
and an abundance of classic 
type. He has a really lovely he
ad with large dark eyes. His pe
digree shows numerous lines 
to Polish breeding with Bask 
on his sire’s side and Ariston 
and Bask on his dam’s side. 
This colt is one to watch - if his 
breeding ability matches his 
looks, he could be quite a pro
ducer.

Arabian Yearling Fillies
The halter classes at the US 

Nationals are also considered 
breeding classes. Looking at 
the horses in the show ring, we 
see the past, present and futu
re of the Arabian breed. Some 
people don’t seem to care abo
ut the past or consider how 
important it is to the horses of 
today. Perhaps they do not un
derstand that one of the most 
significant aspects of the bre
ed and that is the fact that the 
Arabian horse has the longest 
and most documented history 
of any horse breed in the 
world. All of the horses and 
breeders from days gone by 
are the foundation of our pre
sent breeding programs that 
produce the exquisite animals 
we are privileged to enjoy to
day including the yearling fil
lies that were shown at the US 
Nationals.

There were 43 entries in the 
Yearling Filly Class. The Una

nimous US National Cham
pion Yearling Filly was GOD- 
DES of MARWAN (Marwan Al 
Shaqab x Amety B), bred by 
Roger and Stephanie McMa
hon and shown by David 
Boggs for owner Sally Bedeker. 
Goddess of Marwan is an ama
zing filly because when you are 
in her presence, you find that 
she is every bit as beautiful as 
she is in her pictures. Goddess 
of Marwan traces her Polish 
heritage through her paternal 
grand dam, Little Liza Fame, 
who carries the blood of the 
stallion Bask and the mare Na- 
ganka. Goddess of Marwan al
so has Polish lines on her dam 
side through the stallions 
Bask, Hal Gazal, and Busz- 
men.

The US National Reserve 
Champion Yearling Filly was 
Marabella JMF, (Marwan Al 
Shaqab x Just Mystyle VF), 
bred by Margaret Friesz and 
shown by Michael Byatt for 
owners Dolly and Harold Orr. 
This was the second Reserve 
National Championship at the 
show for the Orrs - both with 
fillies by Marwan Al Shaqab. 
Marabella JMF has Polish li
nes on both her sire and dam 
lines too. Both lines are thro
ugh the stallion Bask and the 
mare Naganka.

Arabian Futurity Colts
The Arabian horse business 

is both exciting and unpredic
table. Everyday there are ma
ny unexpected challenges and 
opportunities. Breeding is 
a bit of a gamble because it in
volves taking a risk that could 
reap a great reward. Nomina
ting an unborn foal into the US 
National Futurity is a risk that 
requires a lot of faith, but with 
great risks can come great re
wards.

When DeCarol and Jan Wil
liamson of Dolorosa Arabians 
bred their mare DA Love (Pa- 
drons Psyche x Magnifficaa 
FA), to the stallion Versace, no 
doubt it was because they had 
faith in him. After all, Versace 
had already produced many 
national champions and DA 
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Love's pedigree is full of natio
nal champions and producers 
of national champions. In fact 
the Williamson’s faith was so 
strong that they nominated 
the unborn foal to the National 
futurities. Their faith was re
warded. The resulting foal was 
an exotic, black-bay colt they 
named DA Valentino.

Names like Versace and Va
lentino are synonymous with 
high style and DA Valentino 
certainly has high style. Every 
time he entered the show ring 
with his handler David Boggs, 
DA Valentino captured every
one’s attention with his dark, 
seductive looks, his floating 
trot and flagged tail. Later in 
the class, when he was pre
sented before the judges, he 
was calm, cool and collected. 
But as he stepped away, it was 
Valentino’s powerful, fluid 
movement that captured the 
hearts of crowd and the jud
ges too. When DA Valentino 
was announced as the US Na
tional Champion Futurity 
Colt, there was a crowd of pe
ople who ran into the ring to 
congratulate owners Maureen 
and Dan Grossman. The 
Grossmans have owned and 
bred Arabian horses for many 
years - in fact they once 
owned DA Valentino’s pater
nal great grand sire - the im
portant American sire, Bey 
Shah. It is through Bey Shah 
that DA Valentino can trace 
his Polish heritage which tra
ces back to Bask and Nagan- 
ka. However, another very im
portant Polish line is introdu
ced into DA Valentino’s pedi
gree through his maternal 
grand dam Magnifficaa FA, by 
Echo Magnifficoo, by Alad- 
dinn Echo, by the important 
Polish sire Aladdinn. This 
stallion, Aladdinn, produced 4 
US National Champion Stal
lions and even more interna
tional champion producers.

Earning the title of US Na
tional Reserve Champion fu
turity Colt was PPROVIDEN- 
UE (Echo Magnifficoo x Bey 
Amore), bred by Leanne Adele 
and Milton Davis and shown 
by Jeff Schall for owner Marga
ret Van den Broek. Providence 

had an exciting entrance 
which showed off his powerful 
movement and masculine go
od looks. He displayed all that 
is good in the Arabian stallion 
- power tempered with man
ners and grace enhanced by 
joy and self confidence. PPro- 
vidence as numerous ties to 
the Polish breeding program. 
The first line comes through 
his sire which traces to the 
stallion Aladdinn. The other li
nes come through his dam and 
her lines trace to Bask, Nagan- 
ka, Ariston, Hal Gazal and 
other influential Polish bre
eding horses.

Arabian Futurity Fillies
To win one important 

shows is a great honor, to win 
three is almost unheard of, 
but NBW ANGELS KISS 
(Magnum Psyche x BHF Dark 
Angel), accomplished this tre
mendous challenge. She was 
the 2006 Buckeye Champion, 
Canadian National Champion 
Riturity Filly and US National 
Champion Futurity Filly. NBW 
ANGELS KISS was bred by 
Rachel and Michael Wilmet 
and prese &nted by David 
Boggs for owners Arabian 
Horse Heritage Partners LLC. 
It was a difficult win because 
the class for Futurity Fillies 
was quite large with 31 en
tries. NBW ANGELS KISS 
has a diverse pedigree that 
blends a number of bloodlines 
including Polish lines which 
trace back through her mater
nal grand sire, RSD Dark Vic
tory, to the influential stallion 
Bask and the foundation ma
re Naganka.

The US National Reserve 
Champion Futurity Filly was 
the lovely chestnut SUZANNA 
MPA (Versace x Fortune In 
Gold), bred by Cathy Thom
son and presented by Ted Car- 
son for owners Sybil and Jeff 
Collins and Sandra and James 
Smith. Suzanna MPA a very 
pretty filly that is very well 
bred too. Her pedigree shows 
numerous lines to Polish bre
eding beginning with her sire 
Versace whose sire line traces 
back to Bask and Naganka. 
Suzanna’s dam, Fortune In 

Gold, is by Wind Fortune, who 
also goes back to Bask, and 
she is out of Ciara Bey, who has 
lines to Bask and Naganka 
through her sire, and lines to 
the stallion Fortel through her 
dam, TW Forteyna, the dam of 
two US National Champion 
Mares, Shahteyna and Bey 
Teyna.

Arabian Junior Stallions
DA VALENTINO (Versace x 

DA Love), made a such go
od impression on the specta
tors and the judges when he 
was named National Cham
pion Futurity Colt that when 
the final night of the show ca
me, he was already a favorite of 
many when he entered the 
ring for the Junior Stallion 
class. However, it was a diffe
rent group of stallions, ranging 
in age from three to five years 
old, that he had to compete 
against for the prestigious ti
tle. It was a very strong group 
with 20 high quality stallions 
entered. But DA Valentino 
prevailed and went on to be 
named US National Champion 
Junior Stallion. He was again 
presented by David Boggs for 
his proud owners Maureen 
and Dan Grossman.

The US National Reserve 
Champion Junior Stallion 
was the elegant grey MAJOR 
JAMAAL (Soho Carol x Maya 
El Jamaal), bred by Douglas 
Corp and shown by Michael 
Byatt for owners Taylor Ara
bians. Major Jamaal had a ve
ry good entrance which sho
wed his nice movement and 
exotic type. This handsome 
stallion offers good looks and 
good breeding. It is said that 
emulation is a form of flattery. 
Perhaps it was an acknow
ledgment of the success of 
the late Michalow Director 
Ignacy Jaworowski who selec
ted an Egyptian stallion to 
blend with the polish bloodli
nes that inspired the bre
eders of Major Jamaal. His 
pedigree is primarily Egyp
tian, but also includes Polish 
breeding through his paternal 
grand dam, RSD Stndg Ova
tion, who also traces back to 
Bask and Naganka.

Arabian Junior Mares
The class for Arabian Junior 

Mares was for females of three 
through five years of age. This 
was a much larger class than 
the one for seniors, with 31 
young mares entered. Not only 
was the group large, but the 
quality was very high which 
made this a really exciting 
class. Another element that 
contributed to the excitement
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was the fact that this was a ve
ry international group of ma
res. Seven of the mares ente
red were bred outside the US 
including both the champion 
and reserve champion mares. 
The judges really needed fierce 
concentration in reviewing 
and placing this class because 
the cheers from the crowd we
re deafening as one gorgeous 
m are after another was pre
sented. There was so much be
auty in the ring that night - 
I imagine it was like Fashion 
Week in Paris with all the su
permodels. However, it was 
a petite and exotic entry from 
Poland that stole the show 
and was named unanimous 
Champion Junior Mare...

She was petite, Polish and 
she positively stole the show - 
yes it was - US National 
Champion Junior Mare - PIA- 
NISSIMA (Gazal Al Shaqab x 
Pianosa), bred by the Janow 
Podlaski State Stud and pre
sented by Greg Gallun for Pri
de of Poland, a group that le
ased the mare from Janow 
Podlaski. Pianissima was defi
nitely the crowd favorite that 
night - with afl the yelling and 
cheering and camera flashes, 
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one might have thought that 
the paparazzi had spotted 
a hollywood celebrity or a Eu
ropean princess in the house. 
And they would have been cor
rect because Pianissima was 
a princess! The applause that 
night was unbelievable and it 
might have appeared to some 
that the judges gave in to 
crowd pressure, but really it 
was their own appreciation for 
Pianissima’s class and style, 
beauty and elegance that ma
de them choose her above the 
other dazzling mares in the 
show ring. Those judges were 
not the first to award Pianissi
ma for her exotic Arabian type. 
Before she went to the US, 
Pianissima was also a highly 
acclaimed show mare in Euro
pe. Some of her earlier wins in
cluded; Polish National Junior 
Champion Mare, Polish Natio
nal Best in Show, All Nations 
Cup Junior Champion Mare, 
European Junior Champion 
Mare and World Junior Cham
pion Mare.

Winning the title of US Na
tional Reserve Champion Ju
nior Mare was yet another lo
vely mare, ABHA MYRA (Mar- 
wan Al Shaqab x ZT Ludjkal- 
ba), bred by Marieta Salas Za- 
fortezza of Spain and presen
ted by Michael Byatt for 
owners Dolly and Harold Orr. 
ABHA Myra joins the world- 
- class mares of Dolly and Ha
rold Orr at their farm, Onion 
Farm West, home of the black, 
Bey Shah son, Dark Victory. 
Even though ABHA Myra was 
bred in Spain, her pedigree 
shows some Polish influence 
which traces through Marwan 
Al Shaqab’s dam, little Li
za Fame, her sire Fame VF, his 
sire Bey Shah, and back to the 
stallion Bask and the mare Na
ganka.

Arabian Senior Stallions
Historically, the class at the 

US National show that genera
tes the most conversation, an
ticipation and interest among 
breeders is senior stallions. So
me of the stallions that compe
ted in the class were Rashid 
Van Ryad, the 2006 Scottsdale 
Champion Stallion; LD Pistal, 

a recent Canadian National 
Champion Stallion, and Piaff, 
the 2005 Polish National 
Champion Stallion. This was 
a group of highly esteemed 
stallions, many of which had 
previously won national titles 
and some who have already 
made their mark in breeding 
programs around the world. It 
was an exciting class to watch 
as one fantastic stallion after 
another was presented. After 
all was said and done, the hor
se to earn the title of US Natio
nal Champion Stallion was LD 
PISTAL (Magnum Psyche x 
Halana), bred by Marian and 
Al Corrow and presented by 
David Boggs for owners The 
LD Pistal Partnership. Time 
will tell how LD Pistal will in
fluence the Arabian breed, but 
the fact that he has a strong 
dam line will certainly contri
bute in a positive way. His 
dam, the lovely, dark bay mare 
Halana (Hal Gibby x Hickorys 
Natasha), also bred by Marian 
and Al Corrow was a Canadian 
National Champion. It is thro
ugh this mare that LD Pistal 
can trace his Polish heritage 
which leads to his grand sire 
Hal Gazal and includes many 
other illustrious Polish horses. 
The US National Reserve 
Champion Senior Stallion was 
RASHID VAN RYAD (Ryad El 
Jamaal x Striking Rhapsody), 
bred by Agropecuania Van Gu
ardia Ltd, shown by Jeff Schall 
for owner Lee Melchi. His sire 
Ryad El Jamaal (Ali Jamaal x 
Roxana El Shaklan) was a le
ading sire of champions in Bra
zil and now in the United Sta
tes. Polish bloodlines are very 
popular in Brazil and the Bra
zilian breeders have used them 
well by blending the best with 
the best. Rashid Van Ryad’s 
dam, Striking Rhapsody, is by 
the pure Polish US National 
Champion Stallion Strike, who 
is by National Champion Stal
lion Aladdinn and out of the 
pure Polish mare Gwyndalyn - 
one of the highest selling ma
res at public auction. Striking 
Rhapsody is out of Four Winds 
Flare, who is by Four Winds 
Flag, who is by the pure Polish 
stallion Wiraż.

Arabian Senior Mares
Arabian mares are the em

bodiment of elegance and be
auty. They know how to grow 
old gracefully because they ha
ve nothing to prove - they 
know their worth. But thank
fully they allow us to enjoy the
ir loveliness which fills our he
arts and inspires our dreams.

The Arabian Senior Mares 
class at the US Nationals was 
for females of six years and ol
der. The class was rather small 
with only 14 mares entered 
and unfortunately there were 
not enough to award a full Top 
Ten. This has been attributed 
to the age split in the competi
tion and hopefully in the futu
re the numbers will increase. It 
may have been a small class, 
but it was a really good class 
with an exceptional collection 
of individuals which were a joy 
to see.

The title of US National 
Champion Senior Mare was 
awarded to the Polish mare EL 
DORADA, (Sanadik El Sha
klan x Emigrantka), bred by 
the Michalow State Stud Farm 
and presented by Greg Gallun 
for Mr. Manny Vierra who le
ased the mare. It was a grand 
win for the Polish breeders and 
although they were not pre
sent, sources said that they 
were on the phone with Direc
tor Bialobok, of Michalow 
Stud, and Director Treia of the 
Janow Podlaski Stud. Appa
rently, there were lots of cheers 
and toasting with vodka - both 
in the US and Poland thro
ughout the evening. This title 
was not El Dorada’s first major 
win and she is no stranger to 
the winners” circle. El Dorada 
had a very successful show ca
reer in Europe before she went 
to the States. Some of her ear
lier titles included; Polish Na
tional Champion Junior Filly, 
Polish National Champion Ma
re, European Champion Mare, 
All Nations Cup Champion 
Mare and World Reserve 
Champion Mare. While she has 
been on lease El Dorada pro
duced three foals - all of which 
breeders and trainers alike ha
ve been raving about for their 
exceptional beauty and quali

ty. It seems that El Dorada has 
already begun to make her 
contribution to the breed.

The title of US National Re
serve Champion Mare was be
stowed upon the lovely, bay 
GAA MILLENIA (Magnum 
Psyche x Bey Cherie Amore), 
bred by Dave and Jean Gilli
gan and presented by David 
Boggs for owners Raegan and 
Lucky Lurken. This was the 
second time that Millenia had 
earned that title, which is a le
vel of achievement few mares 
will ever reach. Not only is 
GAA Millenia lovely and talen
ted mare, she is very well bred 
with several lines to Polish bre
eding. It is through her dam, 
Bey Cherie Amore, that the 
Polish influence is felt. Some of 
her Polish ancestors include 
the stallions Hal Gazal and 
Bask, the foundation mare Na
ganka and their ancestors as 
well.

Finale
The Arabian horses in Ame

rica are doing well and I am 
certain that they will continue 
to thrive as long as American 
breeders continue to strive to 
protect, preserve and perpetu
ate the breed characteristics 
we hold so dear including clas
sic desert type, nobility of spi
rit and kindness. It has been 
the strength of American bre
eders to embrace and acknow
ledge the contributions that 
other breeders in other places 
have made - especially the bre
eders of Poland. The Arabian 
breed in America would not 
exist as it does today with out 
them. For without their dedi
cation and sacrifices we could 
not enjoy their magnificent 
horses. Also, let us not forget 
to thank the American bre
eders who ventured to the 
challenging, yet charming co
untry of Poland. It is to these 
people that we owe an imme
asurable gratitude for bringing 
horses such as Bask, Naganka 
and Hal Gazal whose names 
appear again and again thro
ugh out the pedigrees of al
most every champion Arabian 
horse bred in America. Dzięku
ję Poland!
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6/21(10-4-3)6-6, $100,989, 
and over $2.2 million in 
progeny earnings.

1985 bay stallion, *Sambor x Kyla Tiki. 
Darley Champion Three Year Old. Track 

record setter- one mile. Sire of 
Champions, Cash Onthe Spot, Mr Full 

Service, Dreams of Valor, Dixies Delight

$622,048. All time 
leading money earner.

Five-time Darley Champion, and two-time 
Horse of the Year. By the Pure Polish 
sire-of-sires WIKING. Out of 
stakes-placed daugther of Samtyr, 
Sanibel IA, exported to Turkey in 1999.

CRE RUN FARM
ALAN KIRSHNER & DEBORAH MJHALOFF 

15460 Campbell Lake Road Doswcll, Virginia 23047 
804-227-9491 Fax: 804-227-9974 

crerun@aol.com www.crerunfarm.com



HISTORIA

spotkanie
Maria Wierzbicka-Maciejewska
fot. archiwum autorki

Józef Tyszkowski

Po długiej podróży, bynajmniej 
nie ekspresem (bo to lata 50.) 
dojechałam do stacji Wieprz.
To stąd transportem 
kolejowym odjeżdżali na Tor 
Wyścigowy na Służewcu 
wychowankowie stadniny 
Nowy Dwór. Pełna entuzjazmu 
czekałam na moment, gdy 
wreszcie zobaczę klacze 
i ogiery, których potomstwem 
na wrocławskich torach 
interesowałam się na codzień.

S
tadninę, jako jednostkę pań
stwową, organizował już 
od 1946 r. inż. Józef Tyszkowski 
(przez kolegów z branży zwany 

Tarasem Bulbą). Okoliczności, w jakich 
go poznałam były dość komiczne, w każ
dym razie niecodzienne.

W niedzielne przedpołudnie jechałam 
tramwajem z Kinią Potocką-Świdzińską 
na wrocławskie wyścigi, na których to 
swą obecność w młodzieńczym zapale 
traktowałam bardzo poważnie. W okoli
cach dworca usiadł naprzeciwko nas 
starszy pan z sumiastym wąsem, jakby 
z obrazu Juliusza Kossaka lub Józefa 
Brandta. Ówczesny mundur i furażerka 
pracownika Państwowych Stadnin Koni 
zdawały się zupełnie doń nie pasować. 
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Absolutnie powinien być odziany w kon- 
tusz lub ostatecznie bluzę i hajdawery 
atamana kozackiego. Musiaiyśmy wyglą
dać na wyjątkowo zaskoczone i cielęco 
weń wpatrzone, skoro odezwa! się nagle 
dość obcesowo: „no i co się tak panny ga
picie, nie widziałyście takiej głowy?” - 
rzeki, zdejmując furażerkę. Znowu 
zaskoczenie, bo nie ukazała się pod- 
golona głowa z czubem włosów 
(J. Myszkowski bez nakrycia głowy przy
pominał bardziej Zagłobę - przyp. red.). 
Musiaiyśmy po takim dictum spiec 
okropnego raka i wyglądać wielce nie
szczęśliwie, bo starszy pan zaczął już 
bardziej dobrodusznie nawiązywać roz
mowę. Gdy okazało się, że coś nas łączy 
ze sprawą końską, że znamy doskonale 
biegające na torze konie, ich rodowody 
i charaktery, rozmowa stała się bardzo 
miła i przeciągnęła się do bram wyści
gów.

I tak to rozpoczęła się znajomość, któ
ra trwała bardzo długo, a późniejsze od
wiedzanie Nowego Dworu było tak czę
ste, jak tylko czas na to pozwalał.

Ale teraz była to pierwsza wizyta. 
Przed dworcem czekała już bryczka za
przęgnięta w dwa srokate hucuły, 
a na koźle pan Tyszkowski, który w cza
sie jazdy pokazywał włości stadniny.

Nowy Dwór, położony na północnych 
obrzeżach Beskidu Żywieckiego, tuż nie
daleko miasteczka Wieprz i na południe 
od Żywca, to okolica przez meliorantów 
zwana „żabim krajem” z racji częstych 
i obfitych opadów. Przede mną roztaczał 
się mocno pagórkowaty teren z nad
rzecznym pasem łąk, obfitujący jak 
okiem sięgnąć w bujną intensywność zie
leni traw i ziół. Wychowana na literaturze 
i malarstwie XIX w. chcialam tu widzieć 
rozległe, suchsze tereny Kresów Wschod
nich, ale potomkowie koni Mahometa 
swymi drobnymi sylwetkami wspaniale 
wtapiali się w krajobraz pagórków zawę
żających widnokrąg. A że było im tu do
brze świadczyły sukcesy hodowlane. Sa
ma stadnina to grupa niewielkich (tak 
jak ich mieszkańcy) budynków stajen
nych, dobrze wkomponowancyh w tutej
szy krajobraz, z drzwiami zawsze otwar
tymi na rześkie powietrze podgórza. Bu
dynek administracyjno-mieszkalny, zbyt 
wysoki, trochę burzył harmonię całości 
zabudowań, ale już nowo wykańczany 

dom - przyszłe mieszkanie państwa 
Tyszkowskich - harmonizował bardzo 
dobrze z budynkami gospodarczymi. 
Po przywitaniu się z pełną energii i hu
moru panią Nuną Tyszkowską, poszli
śmy na pastwiska. Grupa młodych olch 
rosnących wzdłuż strumienia tworzyła 
wspaniałe tło dla pasących się matek ze 
źrebiętami. Pan Tyszkowski wymieniał 
nazwy klaczy (które kojarzyłam w my
ślach z potomstwem na TW), przytacza
jąc ich ciekawe i zawile losy sprzed nie
wielu lat. To przecież konie, które do
świadczyły okrucieństw II wojny świato
wej, będące jej ofiarami, a nie bohatera
mi, jak ich dalecy przodkowie współwal- 
czący w różnych konfliktach. Ofiary ludz
kich zawiści, nienawiści, przeganiane, 
wywożone... Wiele z nich doświadczyło 
np. strasznego bombardowania Drezna. 
Teraz pasą się spokojnie w asyście swych 
źrebiąt, które ujrzę kiedyś na torze.

Były tam, między innymi: urodziwa, si
wa Carmen, matka Cometa (urodził się 
bardzo drobny i na TW przyszedł z rocz
nym opóźnieniem), ojca wspanialej staw
ki klaczy w Michałowie i nie tylko; dalej: 
gniada Gahdar - matka Abu Afasa, siwa 
Jaffa - matka Carogroda, Damaszka, Je- 
zupola (koni bardzo twardych, dobrze 
biegających, o cudownym charakterze), 
gniada Tęcza - matka wspaniale biegają
cego Arcusa, siwa Sabda - matka Sabel- 
liny (derbistka i oaksistka) i Sakwy, 
a babka Santy (derbistka i oaksistka, 
zdobywczyni dwóch imiennych nagród), 
gniada Kaszma - matka Daszmy, Kaszte
li, Kochanej (dobrze biegających, bardzo 
łagodnych, z których sukcesy hodowla
ne odniosła Kochana, eksportowana 
do USA), siwa Panika - matka eksporto
wanej do USA Pandory, gniada Forta - 
jedna z najwspanialszych matek, która 
dała świetnie biegającego Czorta (dwu
krotny zdobywca N. Porównawczej, 
wspaniały reproduktor), siwa Alhambra 
- matka Don Lambra (derbista, ekspor
towany do Rumunii), gniada Rozeta - 
matka Alabastra (z 11 gonitw wygrał 7, 
4 razy był II, zdobywca Derby i N. Porów
nawczej; jego portret wisiał na honoro
wym miejscu w jadalni). Była tam też 
klacz Bajdara - matka Branibora, derbi- 
sty i zdobywcy nagród imiennych, siostra 
Czardasza (zdobywca Derby, N. Porów
nawczej i dwóch imiennych).

Autorka dosiadająca Witraża 
The author on Witraż

Carmen 1942 (Trypolis - Wilga)

Wśród źrebiąt pasła się, nie odstępują
ca koleżanki z tego samego rocznika, 
osierocona przez matkę Sierotka (potem 
eksportowana do Francji), ostatnia cór
ka klaczy Bogini.

Z ogierów czołowych, które oglądałam 
w czasie pobytów w Nowym Dworze by
ły: paradoksalnie niewielki Wielki Szlem 
o cudownym, przyjaznym usposobieniu, 
ogier który pozostawił tu najlepsze po
tomstwo, pełen temperamentu i już 
(z wiekiem) spokojniejszy Witraż, który 
najlepsze potomstwo dal w Albigowej, 
Trypolis, Abu Afas i Amurath Sahib.

Oprócz koni arabskich były tu wspo
mniane hucuły, używane jako „podręcz
ny” środek lokomocji i lipicaner Goito, 
o nieprawdopodobnie wydajnym kłusie. 
W domu państwa Tyszkowskich był też,

swoich niekonwencjonalnychznany ze
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Józef Tyszkowski powożący sulką zaprzężoną w Trypolisa
Józef Tyszkowski driving sulky with stallion Trypolis

manier, śliczny, giadkowlosy foksterier, 
sprawiający wiele kłopotu właścicielom. 
Licho wie, czym się ten pies kierował, ale 
każdy przyjezdny mężczyzna, jeśli tylko 
nosił świeżo uprane i wyprasowane 

spodnie, miał natychmiast obsikane no
gawki, i to zdradziecko, od tylu. Zjazdy 
eleganckich panów miały miejsce w cza
sie okresowych przeglądów. Cóż tu wię
cej mówić... Jedynymi stworzeniami, 

które napawały mnie w Nowym Dworze 
lękiem, były dwa olbrzymie, syjamskie 
koty. Nigdy nie położyłam się spać, póki 
nie wywabiłam ich z pokoju, a nie było 
to łatwe.

Z biegiem czasu coraz częściej słyszą- 
łam pogłoski o poważnych konfliktach 
z miejscowymi władzami, a potem o za
miarze przeniesienia stadniny. W 1961 r. 
stało się to faktem. W Nowym Dworze, 
w poszczególnych latach od 1950 do 1960, 
było na stanie 25-37 klaczy. W 1961 r. 
stadnina już praktycznie nie istniała. Mój 
wyjazd w 1957 r. z Wrocławia na angaż 
do pracy (przez Michałów do Cudzyno- 
wic i Morska) odwiedziny w Nowym 
Dworze wykluczył. Kontakty ograniczały 
się do listów. Likwidacja obiektu była dla 
mnie przykra, ale jak tragiczną musiala 
być dla państwa Tyszkowskich? Potem 
była już tylko składka (z inicjatywy lek. 
wet. Michała Ganowicza) na tablicę pa
miątkową na grobie inż. Józefa Tyszkow- 
skiego... •

Unforgetable visit
After a long travel by slow-mo

ving trains (there were no express 
trains in the fifties) I got to the 
station Wieprz. Here Arabian hor
ses from Nowy Dwór Stud were 
loaded, when they went for race 
training. I just couldn’t wait to see 
the mares and stallions, whose 
progeny I watched every day at 
Wrocław turf. The stud was esta
blished in 1946 by Józef Tyszkow
ski, whom I met in quite funny, or 
at least unusual circumstances.

It was on Sunday, when I went 
by tram with Kinia Potocka-Świ- 
dzihska to the Wroclaw racecour
se. Close to the railway station an 
elderly gentleman with handle
bars took a seat opposite to us. 
We were fascinated with his lo
oks, as he resembled rather an 
old Polish nobleman or Cossack 
ataman than a stud official. We 
stared at him so intensely, that 
he couldn’t stand it any more and 
asked us, why do we gawk at him 
like that? We blushed with sha
me, so he good-naturedly started 
the conversation. When it beca
me clear, that we have common, 
horse interests - we made friends 
very soon. So began our acquain

tance, what lasted many years 
and initiated our frequent visits 
at Nowy Dwór.

When I came there for the first 
time, Mr. Tyszkowski received me 
at the station Wieprz, in a carriage 
drawn by two pie-bold Hutzul po
nies. During the drive he showed 
the whole estate, located south 
from Żywiec, in a region called 
„a frog land” because of abundant 
and frequent rains. The horses, 
however; fait very well in such 
a climate - breeding successes of 
the stud made the best proof for 
it. Mr. Tyszkowski introduced me 
to his wife Nuna and took to the 
pastures framed with alder trees, 
making an excellent background 
for grazing mares with foals. The 
mares, whose progeny I remem
bered from the turf, experienced 
many war horrors, as the bombing 
of Dresden. Now they calmly nur
sed their foals, whom I expected 
to see in the racecourse.

Among them was the beautiful, 
grey mare Carmen, dam to the fa
mous Comet (bom so tiny, that 
was taken into training a year la
ter); Gahdar (dam to Abu Afas); 
Jaffa (dam to Carogród, Dama- 

szek and Jezupol - very sturdy ra
cers, but wonderfully sweet-tem
pered); Tęcza (dam to a good ra
cer Arcus) ; Sabda (dam to Sakwa 
and Sabellina - the Derby and 
Oaks winner, dam to another clas
sics and stakes winner Santa); 
Kaszma (dam to Daszma, Kaszte- 
la and Kochana - very gentle ma
res, good racers); Panika (dam to 
Pandora exported to the US); 
Porta (a perfect broodmare, dam 
to the double winner of the Crité
rium and many other stakes, 
a fantastic producer Czort); Al
hambra (dam to the Derby win
ner Don Lambro); Rozeta (dam 
to the Derby winner Alabaster, 
whose portrait hung on the wall of 
the dining-room). I noticed also 
the mare Bąjdara (dam to the 
Derby winner Branibor and full si
ster to the Derby winner Czar
dasz), as well as the sad-looking 
Sierotka (an orphan), the last 
daughter of Bogini.

From the leading sires I was 
able to see Wielki Szlem (smallish, 
but very friendly), Witraż (already 
calmed down, but his best proge
ny he sired at Albigowa), Trypolis, 
Abu Afas and Amurath Sahib. 

Apart from Arabian horses, at No
wy Dwór were kept also two Hut- 
zuls as harness horses and one Li- 
pizzaner with fantastic, efficient 
trot. Mr. and Mrs. Tyszkowski 
kept also a smooth-haired foxter- 
riei; who had a nasty habit of pis
sing at visitors” trousers - it was 
especially troublesome during the 
every year’s horse inspections, 
when many stud directors and 
other elegant gentlemen visited 
Nowy Dwór. The only animals at 
Nowy Dwór I was afraid of, were 
two giant Siamese cats.

Unfortunately, Mr. Tyszkowski 
more and more often got into con
flicts with local authorities. That’s 
why in 1961 issued was the deci
sion about transferring the stud. 
In 19571 got a job at Michałów, la
ter at Cudzynowice nad Morsko. 
Then my contacts with Mr. Tysz
kowski were limited only to let
ters. I was very upset with liquida
tion of a stud and I imagined, 
what a tragedy it had to be for Mr. 
and Mrs. Tyszkowski. For the next 
time I heard about him, when col
lection of donations for a comme
morative plaque on his grave was 
proclaimed...
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Wizula 1996 (Egon - Wizjera/Tallin (RU)) 
Porfiria 1999 (Ararat - Parana/Probat (SE)) 
Elebi 1999 (Pamir - Elestora/Europejczyk) 
Góra 2001 (Ar-Rahman - Gratka/Monogramm (US))

Krzysztof i Aleksander Falba
ul. Latoszek 55 
07-201 Wyszków 
tel.: 0 504 102 007, 0 501 333 144 
e-mail: aleksander.falba@up.pl

Erotomania 2002 (Ekstern - Erotomanka/Eukaliptus)

Wiosenna Rosa 2006 (Gafal - Wizula/Egon)
Winea 2005 (Metrópolis NA (US) - Wizula/Egon)



WYŚCIGI

fot. Tomasz Celmer

P
o zabawie w kotka i myszkę, jaką 
zafundował wyścigom konnym 
Totalizator Sportowy, slużewiec- 
ka bomba poszła w górę dopiero 19 sierp

nia, a organizatorem selekcyjnych poje
dynków, na zlecenie Polskiego Związku

Arabski rocznik 2003 to blisko 470 nazwanych źrebiąt, 
z których do sezonu 2006 zgłoszono ledwie 43%.
To naprawdę bardzo mało, zwłaszcza, że przecież część z owej 
dwusetki koni nie została nawet poddana treningowi 
albo w ogóle nie wyszła do startu.

Hodowców Koni Pełnej Krwi Angiel-
skiej, zostało Stado Ogierów w Łącku. 
Zakłady wzajemne powróciły na tor 
z końcem listopada, a przyjmował je To
tolotek Toto Mix SA. Skomplikowany 

Wsi oraz Agencja Nieruchomości Rol
nych. Do 10 grudnia rozegrano w War
szawie 34 dni wyścigowe i 275 gonitw 
(w tym 110 dla koni arabskich), choć

Od 2003 roku część arabskiej mło
dzieży (limitowana liczbą boksów) tra
fia na wrocławskie Partynice, gdzie 
w wieku lat trzech selekcjonuje się nie- 

w tej sytuacji kalendarz musiai być moc- mal wyłącznie we własnym gronie. Roz-był również system finansowania sezonu
no nietypowy.2006, który - mówiąc nąjprościej - doto

wały Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
wiązanie takie pozwala hodowcom 

„wypchnąć” konie z domu i zmi- 
nimalizować koszty związana 
z t reningiem i próbami dziel
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ości - W stolicy Dolnego Śląska trwają 
one tylko jeden sezon i są znacznie tań- 
sze od warszawskich. W sezonie 2006 
wrocławskie wyścigi ruszyły jako pierw
sze (15 maja) i podczas 18 dni wyścigo
wych (bez zakładów wzajemnych) w 45 
gonitwach dla koni arabskich ścigały się 
także te trenowane poza Partynicami. 
Z braku innych możliwości robiły to 
znacznie częściej niż poprzednio, a sku
tek ich wizyt był naprawdę dobry, głów
nie z powodu niskiej (z pojedynczymi 
wyjątkami) wartości wyścigowej mate
riału końskiego, jaki zwyki trafiać 
do Wrocławia. W minionym roku WTWK 
zorganizował nawet gonitwę pozagru- 
pową (Nagroda SK Lesieniec), a także 
jeden bieg niskiej kategorii dla repre
zentacji starszych roczników (w więk
szości przyjezdnych).

Innym wyjściem, wobec niemożności 
startowania w Warszawie, były wojaże 
zagraniczne - przy okazji przypomnę, że 
wyjątkowy system finansowania nagród 
sprawił, że w ogóle nie rozgrywano 
na Służewcu gonitw międzynarodo
wych. Z tej kosztownej opcji, skorzysta
ło kilkunastu trenerów i właścicieli koni 
arabskich, którzy jeździli przede wszyst
kim pod Wiedeń na tor Magna Racino 
w Ebreichsdorfie, gdzie największą kon
kurencję stanowią podopieczni niemiec
kiego trenera Markusa Geislera. Sukce
sy Arbitra (dwukrotnie pierwszy), Ad
wokata i Perkala (wszystkie ze stąjni 
Damis), a także wygrane Warbina (staj
nia Falborek Arabians) i niemieckiego 
Barqa (stajnia Domflinger) oraz dobra 
postawa i płatne lokaty kilkunastu in
nych koni to niezły wynik i potwierdze
nie słuszności decyzji o występach za
granicznych. Start trzyletniej Orgii Faty 
(stajnia Polski Dwór) we Włoszech (tor 
Grosseto), mimo odległej lokaty (szó
sta) wypadl przyzwoicie i pokazał, jaki 
dystans dzieli nas od wyścigowej czo
łówki Starego Kontynentu. W Niem
czech z powodzeniem (płatne lokaty we 
Frankfurcie i Kolonii) swoich sil spróbo
wały wyhodowane w tym kraju, ale 
trenowane w Polsce: Patriot S (stajnia

Gonges z Reguła 
oraz jego hodowczyni / with 
breeder, Anna Nieora-Tchkuaseli 
i dżokej / and jockey - Alexander 
Reznikov

Doubravsky Arab), Von (stąjnia Lutek) 
i Amor Amor (stajnia F. F. Marstall), 
a w Szwecji, z tercetu: Adwokat - Gwa
rant (stajnia Prinsens Araber) - Perkal 
najlepiej spisał się ten pierwszy, zajmu
jąc miejsce drugie, do znanego z war
szawskiej Nagrody Europy - El Wodki- 
ne. Starty zagraniczne w wydaniu koni 
arabskich, wcześniej niezwykle rzadkie, 
na pewno mają sens jako uzupełnienie 
kariery krajowej i byłoby dobrze, gdyby 
polskie konie porównywały się z zagra
niczną konkurencją trochę częściej niż 
tylko raz w roku, „w domu”, podczas 
Międzynarodowego Dnia Arabskiego.

Swego rodzaju przygrywką do war
szawskiego sezonu 2006 był również licz
nie obsadzony lipcowy (22-23) weekend 
w Sopocie (w sumie 10 gonitw). W nad
bałtyckim kurorcie startowała trzylet
nia młodzież arabska (3 gonitwy) oraz 
konie starsze (2 wyścigi), a chcąc wyna
grodzić publiczności brak zakładów 
wzajemnych, organizatorzy przygoto
wali loterię.

Symbioza biegunów
Idąc od ogółu do szczegółu, zatrzy

majmy się przy tytułowym pytaniu. 
Otóż arabski rocznik 2003 to blisko 470 
nazwanych źrebiąt, z których do sezonu 
2006 zgłoszono ledwie 43%. To napraw
dę bardzo mało, zwłaszcza, że przecież 
część z owej dwusetki koni nie została 
nawet poddana treningowi albo w ogóle 
nie wyszła do startu, a gros - po karierze 
w wieku lat trzech lub jeszcze 
przed końcem sezonu - wróciła do ma
cierzystych stadnin (i dotyczy to nie tyl
ko Wrocławia). W rezultacie grupę po
tencjalnych zdobywców cennych laurów 
w sezonie 2007 tworzyć będzie raptem 
kilkadziesiąt koni czteroletnich - czyli 
może nawet mniej niż 10% rocznika (!). 
Ostrość selekcji i dokładność oceny 
uzdolnień torowych tych koni będzie 
więc naprawdę niewielka i obarczona 
sporym błędem. Zgodzę się z argumen
tem, że część koni odeszła na wiecznie 
zielone pastwiska zanim jeszcze osią
gnęła wiek wyścigowy, a część - z uwagi 
na wady budowy, kontuzje i inne wypad
ki losowe - w ogóle się do treningu nie 
nadawała. Przyjmę też wytłumaczenie, 
że w przypadku najlepszych koni poka
zowych trening i próba dzielności na to- 
rze to ryzyko, które z różnych względów 

mija się z celem. Trudno jednak uwie
rzyć, że w tych trzech kategoriach znala
zło się łącznie blisko 300 koni! Gdzie się 
zatem podziewają?

Wyścigi to dodatkowe koszty (szcze
gólnie w dobie niskich nagród), więc wie
lu hodowców zwyczajnie nie stać na pod
danie swoich wychowanków torowej se
lekcji. W rezultacie spora część owoców 
ich pracy czeka w domu na nowego wła
ściciela, a ponieważ nikt nie umie odpo
wiedzieć na pytanie dotyczące dzielności 
wyścigowej koni arabskich, które nigdy 
nie widziały zielonej bieżni, niedostatki 
urody nie dają specjalnych widoków 
na splendory w ringu, zaś kapitalny rodo
wód to „tylko papier”, więc czas owego 
oczekiwania zwykle dłuży się i dłuży. Tak 
oto podaż rośnie, a popyt oraz ceny... 
wręcz odwrotnie. Mało koni w treningu 
(w sezonie 2006 wraz z przedstawicielami 
zagranicznej hodowli biegały w kraju 252 
konie arabskie), w dodatku w dwóch róż
nych grupach (Warszawa, Wrocław), to 
skromne pola w gonitwach, niewielka 
atrakcyjność i takież obroty w zakładach 
wzajemnych. Te ostatnie limitują wyso
kość nagród i... w dużym uproszczeniu, 
koło się zamyka, bo niskie nagrody, to 
mało koni w treningu...

Wysokie ceny na sierpniowej aukcji 
działają na wyobraźnię i wielu hodow
ców, zwłaszcza tych rozpoczynających 
działalność, wprzódy próbuje dochować 
się czempiona z pokazowych ringów, bo 
taki jest przecież najcenniejszy. Jednak 
już porównywanie się na krajowym po
dwórku z, było nie było, światowymi po
tentatami do zadań łatwych nie należy. 
Pobieżny rzut oka na wyniki konkursów 
piękności wystarczy, by znaleźć przyczy
nę szybkiej rezygnacji z obranego pier
wotnie kierunku pokazowego i rychłej 
zamiany go na wyścigowy, co - jak uczy 
praktyka - jest znacznie szybszą drogą 
do sukcesu. Wprawdzie powiększa się 
krajowe stado klaczy matek, zwłaszcza 
tych w rękach prywatnych, ale nie prze
kłada się to jeszcze na wzrost liczby ko
ni w treningu. Z kolei stadniny państwo
we, chcąc zachować sublinie wyścigowe, 
minimalizują koszty, choćby poprzez 
„arabskie Partynice”. Jednocześnie, 
pragnąc utrzymać się w światowej czo
łówce, koncentrują się przede wszyst
kim na urodzie (ekonomiczny wymóg 
rynku) i w efekcie coraz częściej niejako
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walkowerem oddają pole na zielonej 
bieżni. Przykładem może być tu sezon 
2006, który należał niepodzielnie do ho
dowców prywatnych, a państwowym 
„rodzynkiem” byi trzyletni janowski Za- 
kus - zdobywca szarfy Piechura.

Polaryzacja hodowli jest widoczna 
i wszystko wskazuje na to, że będzie się 
nie tylko utrzymywać, ale i pogłębiać. 
Cała sztuka polega na tym, aby oba bie
guny mogły żyć w symbiozie. Kierunek 
pokazowy wiedzie prym i obroni się 
sam tak długo, jak długo klient gotów 
jest słono płacić za urodę. Natomiast 
wyścigowe próby dzielności koni arab
skich zdają się tracić na znaczeniu, 
choć Polska niezmiennie może być 
dumna ze swojego programu wyścigo
wego dla koni arabskich. Nie jest bo
wiem dziełem przypadku, że jego zalety 
doceniają hodowcy z Niemiec, Austrii, 
Anglii, Szwajcarii czy Skandynawii, 
przysyłając nam do treningu i biegania 
swoje konie. Jednak my sami nie korzy
stamy w pełni z tego programu, bowiem 
wygląda na to, że hodowcy nie tylko 
bardzo rozmaicie rozumieją dzielność 
i odbywające się na torze próby, ale też 
w różnym stopniu poświęcają im uwa
gę. Dla najbardziej doświadczonej wy
ścigowo grupy często jest to tylko po
goń za szybkością - co Anglicy zrobili 
już dawno temu, uzyskując konia pełnej 
krwi. W owym dążeniu do torowego 
sukcesu i próbie dogonienia folbluta 
niektórzy chcieliby wyeliminować za
graniczną konkurencję, ale nie tędy 
wiedzie droga do poprawy sytuacji 
w materii wyścigów arabskich. Przypo
mnę tylko, że najważniejsze biegi dla 
czterolatków - Nagrody: Derby, Janowa

Eliat
Derbista 2006

Derby winner 2006

Nagroda 
Porównawcza / 
Critérium St. - 

Orgia Fata (nr 5), 
a za nią / followed 

by Amor Amor (nr 3)

Z

(Przychówku) i Oaks - są przecież zare
zerwowane dla koni wpisanych do Pol
skiej Księgi Koni Arabskich Czystej 
Krwi. Ten ruch, dokonany w 1993 roku, 
to efekt działań promocyjno-marketin- 
gowych, wprawdzie bardzo niedosko
nały selekcyjnie, ale wobec istnienia al
ternatywnego programu wyścigowego 
dla koni zagranicznych - akceptowalny. 
Dalsze zamykanie się raczej nie zwięk
szy liczby koni w treningu, a jedynie ob
niży poziom sportowy.

Galeria zwycięzców
Pora już na przedstawienie głównych 

bohaterów sezonu 2006. Urodzona 
w Niemczech pięcioletnia WIENERVA 
(Santhos - Wierna Rzeka po Borysław) 
hodowli Michaeli Weidner broniła tytułu 
arabskiej królowej toru. Wszystko za
częło się zgodnie z planem, czyli od zwy
cięstw w Nagrodzie Michałowa (Ofira) 
i oznaczonej przymiotnikiem Specjalna 
(wówczas nadwagi nie są stosowane) - 
Nagrodzie Kurozwęk. Podopieczna tre
nera Jana Głowackiego (właściciel kla
czy) pokonała w nich: dobrze dyspono
wanego w pierwszej części sezonu 5-let- 

niego Warbina i najlepszego czterolatka 
krajowej hodowli - Gongesa z Reguła, 
a następnie lidera derbowego rocznika - 
niemieckiego wałacha Amor Amor 
i przeżywającego renesans formy 7-let- 
niego Zafira. Główny sprawdzian po
nownie okazał się pechowy dla dzielnej 
klaczy - w rozegranej ślimaczym tem
pem Nagrodzie Europy, finiszując z koń
ca stawki przy iście folblucim tempie 
(ostatnie 500 m w 31.9”), Wienerva nie 
zdołała wyprzedzić Amor Amora, ale 
obroniła drugie miejsce przed Zafirem. 
W Porównawczej, preferująca surowe 
rozgrywki (na dobrą sprawę tylko 

pierwszy jej wyścig w sezonie 2006 speł
nił to kryterium) Wienerva ostatecznie 
straciła tron, ulegając urodzonej w Sta
nach trzyletniej klaczy Orgia Fata oraz 
wałachowi Amor Amor.

W swojej kategorii wiekowej (biegało 
25 koni 5-letnich i starszych) córka San- 
thosa była bezapelacyjnie najlepsza, 
a spośród pozostałych pozagrupowe tra
fienie (Nagroda Cometa) ma na koncie 
tylko jej rówieśnik - kasztanowaty EL- 
KAR Z REGUŁA (Gamin de Carrere - 
Elvia po Esplendor) hodowli Anny Nie- 
ory-Tchkuaseli, którego po Nagrodzie Fi
garo (trzeci) zmogła kontuzja. Na brązo
we podium zasłużył ZAFIR (Złotogłów - 
Zorza po Pepton) hodowli Andrzeja 
Mroczka - pierwszy w II grupie, drugi 
w Figaro, trzeci w Kurozwęk i Europy.

Wśród czterolatków (biegały 52 konie, 
w tym tylko 17 klaczy) prymat należy 
do wychowanka Maximilliane zu 
Furstenberg - wałacha AMOR AMOR 
(Nougatin - Aurorę po Proszek), który 
zwyciężył w Nagrodach Figaro i Europy 
oraz plasował się drugi w Kurozwęk i Po
równawczej. Numerem dwa jest moim 
zdaniem GONGES Z REGUŁA (Ganges 
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_ Gordaia po Damask) hodowli Anny 
Nieory-Tchkuaseli. Pólbrat derbisty Gor- 
ca stawał w szranki dwukrotnie, zajmu
jąc miejsce trzecie w Nagrodzie Michało
wa (Ofira) i zwyciężając dowolnie w Na
grodzie Janowa. Kontuzja przekreśliła 
nadzieje na dalsze sukcesy i marzenia 
o Błękitnej Wstędze. Trzecim w rankingu 
wydaje się ELIAT (Eldon - Eleuzyna 
po Wermut) hodowli Tarus Arabians - 
Klimczak Sp. z o. o., który zaczął od wy
granej w Sopocie (I grupa na 1600 m). 
W Warszawie nie liczył się w Nagrodzie 
Cometa (szósty), by już w Janowa zasy
gnalizować powrót do dobrej dyspozycji 
(trzecia lokata). W Derby, wspierany 
przez piątkę kolegów przygotowywanych 
przez tego samego trenera (Andrzej Woj
towicz), pokonał po walce Cesihusa. 
Z kolei Nagroda Europy dała mu miejsce 
czwarte, a w Porównawczej zamykał 
7-konne pole. Do startu w ogóle nie wy
szedł utalentowany i wysoko oceniany 
po karierze w wieku lat trzech - Sabat, 
którego niestety pokonała kontuzja.

Oddzielną grupę stanowią klacze, 
wśród których prym wiodła niepokona
na w trzech występach triumfatorka 
Nagród Sabelliny i Oaks oraz handika- 
pu II grupy na milę - AVILIA Z REGU
ŁA (Wiliam - Aviacia po Aromat) ho
dowli Anny Nieory-Tchkuaseli. Wyróż
nienie należy się jeszcze ZBÓJNEJ GÓ
RZE (Egon - Zasługa po Wigor) hodow
li Adama Wyrzyka, która w czterech 
startach odnotowała dwa zwycięstwa 
(II grupa i Nagroda Wielkiego Szlema), 
jedno drugie (Oaks) i jedno trzecie 

Nagroda Białki - o zwycięstwo walczą Orgia Fata i Triple X (nr 3)
Białka St. batle Orgia Fata vs Triple X (nr 3)

(I grupa w Sopocie) miejsce. Zdecydo
wanie poniżej oczekiwań biegały, dobre 
trzylatkami, Złota Wieża i Perta.

Rywalizacja arabskiej młodzieży (bie
gało 175 trzylatków) przebiegała 
pod dyktando kilku koni, których dalsza 
kariera torowa zapowiada się obiecują
co. Miano liderki rocznika należy się kla
czy ORGIA FATA (Chndaka - HF Olym
pia po Monarch AH) hodowli Longina 
Błachuta. Jej łatwe zwycięstwo we wro
cławskim debiucie było jedynie przy
grywką do kolejnych sukcesów. Wpraw
dzie start we Włoszech nie przyniósł fi
nansowej zdobyczy, ale powrót na Party- 
nice dal kolejną łatwą wygraną, tym ra
zem w szeregach I grupy. Występ w Na
grodzie Europejczyka nieco rozczarował 
sympatyków dzielnej klaczy - druga lo
kata do świeżo upieczonego rekordzisty 
dolnośląskiej bieżni (2000 m w 2’16”) - 
ZEJMANA (Ataman - Zanja po Murat- 
-Nur) hodowli Zbigniewa Górskiego, uj
my jednak nie przynosi, bo rywal to rze
telny i utalentowany. Dwa kolejne wystę
py Orgia Fata zakończyła zwycięsko. 
Najpierw w Nagrodzie Bialki, w porywa
jącej walce, pokonała o nos niemieckiego 
ogiera XXX - Triple X (Marwan I - Tra
lala II po Drakon) hodowli Maximilliane 
zu Ftirstenberg, by następnie, pod ko
rzystną wagą, łatwo uporać się z elitą 
starszych roczników w Porównawczej.

Wspomniany już „Trzy X” ma w ubie
głorocznym dorobku także zwycięstwa 
w Nagrodach Próbnej i Koheilana I oraz 
czwarte miejsce w Europejczyka. Jego 
kolega ze stajni i stadniny - YPSELON 

(Drakon Phaija po Pamir I) pozwolił 
się pokonać tylko w sopockim debiucie 
(drugi), by w kolejnych startach zwycię
sko przemaszerować przez grupy i przy
pieczętować przynależność do czołówki 
rocznika triumfem w Nagr. Sambora.

Oprócz wymienionego już Zejmana 
(biegał 5 razy: 3x1, trzeci w Sambora, 
bez miejsca w Bialki) pozagrupowe tra
fienie - Nagrodę SK Lesieniec zaliczyła 
ZARINA (Ostragon - Zgadula po Fa
wor) hodowli Oświata - Lingwista Nad
bałtyckie Centrum Edukacji, która za
częła od wygranej w Sopocie, by dwu
krotnie gromić konkurencję we Wrocła
wiu, a następnie prezentować się pu
bliczności w Warszawie (bez miejsca 
w Sambora, piąta w Porównawczej). fo- 
za grupami klasyfikowane są także trzy 
inne konie. Pierwszym z nich jest nie
miecki BARQ (Barour de Cardonne - 
Sumaya po Mińsk PK) hodowli Birgit 
Dornflinger, któremu po zwycięstwach 
w Sopocie i Austrii zabrakło staminy 
w Nagrodach Bialki (czwarty) i Sambo
ra (trzeci). Drugi to janowski ZAKUS 
(Gazal Al Shaąab - Zamiana po Borek), 
który powoli dochodził do wysokiej for
my, ale w sześciu startach zawsze zara
biał pieniądze: 3x1, 2xIV lxV i pewnie 
zdobył Nagrodę Piechura. Natomiast 
PASIMA (Ecaho - Parafraza po Arbil) 
hodowli Bolesława Kobusa - przed suk
cesem w Nagrodzie Sasanki biegała pięć 
razy, wygrywając grupę i dwukrotnie 
zajmując miejsce trzecie.

W hodowli koni czystej krwi Polska 
niezmiennie jest jednym ze światowych 
liderów, dostarczając w najrozmaitsze 
zakątki globu cenny materiał hodowla
ny. Materiał poszukiwany przede wszyst
kim ze względu na swoje walory pokazo
we, ale także za swego rodzaju uniwer
salność i plastyczność, obiecującą suk
cesy niezależnie od obranego kierunku 
hodowli. Milo jest przecież przypominać 
sukcesy torowe i hodowlane wyścigowca 
Wikinga w USA. Przyjemnie też zauwa
żyć, że niemiecki Santhos ma polski ro
dowód, czy znaleźć naszych przodków 
(Piechur, Zulus, Grabiec) u świetnych 
francuskich koni wyścigowych podziwia
nych w Warszawie. Powie ktoś - przypa
dek. Możliwe, ale czy szczęściu nie po
mogła kilkudziesięcioletnia tradycja 
poddawania koni arabskich próbom 
dzielności na torze wyścigowym? •
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Beauty or stamina?
After a game of cat and mouse 

played out by the betting compa
ny (Totalizator Sportowy), the 
racing season at the Służewiec 
Racetrack in Warsaw finally took 
off on the 19th of August, and the 
Polish Thoroughbred Associa
tion appointed Łąck Stallion De
pot as the organizers of these me
etings. Betting finally commen
ced in late November, provided 
by Totolotek Mix SA. The se
ason’s financing was also quite 
complicated, but in short racing 
in 2006 was subsidized by the Mi
nistry of Agriculture and the 
Agricultural Property Agency. 
Until the 10th of December the 
Warsaw track held 34 racing days 
with 275 races (including 110 for 
Arabian horses), although in this 
situation the racing calendar had 
to be rather unusual.

Since 2003 some of the 3-year 
old Arabians (their number re
stricted to the amount of availa
ble horsestalls) make their way 
to the Partynice Racecourse in 
Wroclaw, where they carry out 
the selective process almost only 
within their own group. Such 
a solution allows breeders to 
„push” the horses out of their ho
me bams and reduce training 
and racing costs - in Wroclaw the 
selective trials last for only one 
season and are much cheaper 
than in Poland’s capital. Partyni
ce were the first to launch the 
2006 racing season, starting on 
the 15th of May, with 18 racing 

Dekoracja zwycięzców - Nagroda Michałowa (Ofira). 
Od lewej: Główny Specjalista SK Michałów - Urszula 

Białobok, właściciel i trener - Jan Głowacki 
i Wienerva. 

Prizegiving ceremony - Michałów (Ofir St.). From the 
left: Urszula Białobok - SK Michałów, owner and 

trainer - Jan Głowacki and Wienerva.

days (betting excluded) and 45 
races for Arabian horses, also for 
those trained outside of the Par
tynice racecourse. As these „fore
igners” lacked other opportuni
ties to race, they came in larger 
numbers than in previous se
asons and with quite good re
sults, mainly due to the fact that 
Wroclaw usually receives poor 
quality racing material. Last se
ason also saw Wroclaw host 
a Stakes race (Lesieniec Stud 
Stakes), as well as a low category 
race for older horses (mainly visi
tors from outside of the track).

Another possibility, due to no 
starts in Warsaw, was to race 
abroad - this is also a good mo
ment to mention that this se
ason’s specific finance system 
caused an absence of internatio
nal races at the Służewiec Race
track. This rather expensive 
option was exercised by quite 
a few Arabian horse trainers and 
owners, who traveled mainly to 
the Ebreichsdorf track near 
Vienna. Polish bred or trained 
horses made their appearance 
and left a mark (by winning or 
placing) in Austria (Arbiter, Ad
wokat, Perkal, Warbin and Barq 
among others), Italy (Orgia Fa
ta), Germany (Patriot S, Von, 
Amor Amor) and Sweden (Ad
wokat). Foreign starts for Ara
bians, previously a rarity, are an 
interesting addition to their ma
in career in the country of origin 
and it would be good if Polish 

horses could compare their abi
lities with foreign rivals more 
frequently than once a year at 
home during the International 
Arabian Racing Day.

A racing weekend at the Hip
podrome in Sopot (22nd and 23rd 
of July) was a sort of prelude to 
racing in Warsaw, with numerous 
horse entries in 10 races. The sea- 
-resort featured 3 races for 3 year 
olds and 2 races for older horses. 
The organizers compensated the 
lack of betting by performing 
a lottery for the public.

Let’s stop for awhile at the qu
estion featured in the title. The 
Arabian crop of 2003 consisted of 
almost 470 named foals, out of 
which just 43% were submitted 
into the racing season. This is 
truly a small number, especially 
since some of those 200 horses 
never made it to actual training 
or did not start in a single race, 
and most of the ones that did re
turned to their home studs after 
completing their career at 3 years 
of age (or even before the end of 
the season), and this applies not 
only to the Wroclaw-trained hor
ses. As a result the 2007 season 
will see only a few dozen 4 year 
olds - that’s less than 10% of the 
entire crop! Thus the selection 
process and evaluation of the ra
cing abilities will be marginal and 
rather misleading. It’s true that 
some horses died before achie
ving their racing age while others 
were not destined to train at all 
due to conformation flaws and 
chance occurrences. I also accept 
the explanation that in the case 
of extraordinary show horses ra
cing training is an unnecessary 
risk, which serves no purpose. 
However it’s hard to believe that 
nearly 300 horses fell under those 
three categories. So where are 
they?

Racing equals additional co
sts (especially with the low prize 
money), so many breeders sim
ply cannot afford to test their 
pupils on the turf. As a result 
many of their „products” await 
at home for a new owner. That 
wait may be a long one, as one 
cannot determine a horse’s sta
mina without a trial on the track, 
beauty flaws predict a lack of 

a future show career, and an out
standing pedigree is nothing mo
re than a piece of paper. And so 
the supply grows, whereas the 
demand and prices... fall. Few 
horses in training (together with 
foreign-bred horses the 2006 se
ason catered to 252 Arabians), 
split into two separate groups 
(Warsaw and Wroclaw) made for 
a small race line-up, low attracti
veness and likewise betting tur
nover. The latter limits the prize 
money for each race and... the 
circle is completed, because low 
prize money means few horses in 
training...

High prices achieved at the 
August Sale in Janów Podlaski 
can make one’s head spin and 
many breeders, especially those 
beginning their business, want to 
raise a show ring champion „right 
off the bat”, as that type is the 
most valuable. However a face- 
-off on home soil with some of the 
world’s already „bold and beauti
ful” is not an easy task. The re
sults of those beauty pageants 
are reason enough for a quick 
abandoning of the show-bre
eding direction and swapping to 
a racing one - which, as practice 
tells us, is a much faster road to 
success. The number of Arabian 
broodmares in the country is gro
wing steadily, especially those at 
private studs, but that does not 
translate to a larger number of 
horses in training. On the other 
hand the State Studs, who wish 
to maintain certain racing sub- 
-strains, reduce costs by - for in
stance - placing them at the 
„Arabian” Partynice Racecourse. 
At the same time, wanting to re
main the world’s best, they focus 
primarily on beauty (an economi
cal demand of the market) and 
as a result often give away the co
veted racing titles without a fi
ght. An example of this is the 
2006 season, which absolutely be
longed to private breeders, with 
just one State representative - 
the 3 year old Zakus from Janów, 
winner of Piechur Stakes.

The polarization in Arabian 
breeding is evident and it appe
ars that not only will this situ
ation be maintained, but it will 
deepen. The trick is for both
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Nagroda Oaks - Avilia z Reguła i Zbójna Góra, 
najlepsze 4-letnie klacze w roczniku
Oaks St. - Avilia z Reguła i Zbójna Góra, the best 
4 y.o. fillies of the crop.

groups to live in symbiosis with 
each other. The show sector is su
perior and will remain such as 
long as there will be clients willing 
to pay horrid prices for beauty. 
On the other hand racing trials 
seem to be losing significance, 
even though Poland can be proud 
of its racing program for Arabian 
horses. It is not a coincidence 
that the program is highly regar
ded by breeders from Germany, 
Austria, UK, Switzerland and 
Scandinavia, who send us their 
horses for training and racing. We, 
however, do not make a good use 
out of our own program, because 
it seems that breeders under
stand stamina and racing trials in 
their own way and pay attention 
to these issues at different levels. 
For the most experienced group 
it is just a chase after speed - 
which the English have done 
a long time ago and came up with 
the Thoroughbred. In their pur
suit for track success and cat
ching or perhaps even overtaking 
the Thoroughbred some would li
ke to see the foreign-bred compe
tition eliminated, but that is not 
the road for improving the situ
ation of Arabian racing. I’d like to 
remind that the most important 
races for 4 year olds - the Derby, 
Janow Stakes (Arabian Produce) 
and Oaks Stakes are already re
stricted to horses registered in 
the PASB (Polish Arabian Stud 
Book). This rule, set in 1993, is 
a result of promotional and mar
keting effects, slightly imperfect 
for selective purposes, but accep
table due to the presence of an al
ternative racing program for fore

ign-bred horses. Further restric
tions will probably not increase 
the number of horses in training, 
but only reduce the level of the 
sport.

Time to present the heroes of 
2006. Among the group of horses 
aged 5 and above (consisting of 
25 steeds), first place belonged to 
WIENERVA (Santhos - Wierna 
Rzeka/Boryslaw) bred my Micha
ela Weidner from Germany, who 
made a stand to defend the title 
of Racing Queen. She won two 
Stake races (Michałów and Kuro- 
zwęki), was once again unlucky in 
the Europa Cup (2nd place), and 
a third place in the Critérium Sta
kes made her finally forfeit the 
crown, giving way to the US-born 
3 year old filly Orgia Fata and 
Amor Amor. The silver medal be
longed to ELKAR Z REGUŁA 
(Gamin de Carrere-ElviaZEsplen- 
dor) bred by Anna Nieora-Tchku- 
aseli, winner of Comet Stakes, 
who was bested by an injury du
ring the season, while the bronze 
medal goes to ZAFIR (Zlotogiów- 
-Zorza/Pepton) bred by Andrzej 
Mroczek, who placed in three 
Stake races.

The leader of the 4 year olds 
(52 horses, with only 17 fillies) 
was without a doubt the gelding 
AMOR AMOR (Nougatin-Auro- 
re/Proszek) bred by Maximilliane 
zu Fürstenberg, winner of Figaro 
Stakes and Europa Cup and se
cond in Kurozwęki and Critérium 
Stakes. Right behind is GON- 
GES Z REGUŁA (Ganges-Gor- 
daia/Damask) bred by Anna Nie- 
ora-Tchkuaseli. This half brother 
to Derby-winner Goree took an 

easy win in the Arabian Produce 
and placed third in Michałów 
(Ofir) Stakes. An injury elimina
ted him from the rest of the se
ason and the race for the blue 
Derby ribbon. Closing the top 
three is ELIAT (Eldon-Eleuzy- 
na/Wermut) bred by Tarus Ara- 
bians-Klimczak sp. z o. o., who 
achieved the coveted Derby win.

The fillies must be evaluated in 
a separate group of their own. 
AVILIA Z REGUŁA (Wiliam-Avia- 
cia/Aromat) bred by Anna Nieora- 
-Tchkuaseli, shone the brightest, 
undefeated in 3 starts, featuring 
Sabellina and Oaks Stakes. An 
honorable mention is ZBÓJNA 
GÓRA (Egon-Zasiuga/Wigor) 
bred by Adam Wyrzyk, with two 
wins (including Wielki Szlem Sta
kes) and two places (including 
Oaks Stakes) in 4 starts.

Among the youngest conten
ders (and there were 175 3-year- 
-olds) a couple horses clearly sto
od out and their further racing 
career looks rather promising. 
Clearly the best of these is the fil
ly ORGIA FATA (Chndaka-HF 
Olympia/Monarch AH) bred by 
Longin Błachut. Though her start 
in Italy brought no financial re
wards, she made it up to her fans 
with a win in Białka and Crité
rium Stakes, a debut win in Wro
claw and placing second in Euro
pejczyk Stakes to the brand new 
record holder (2000m in 2T6”) 
ZEJMAN (who was also the Eu
ropejczyk Stakes winner). Ger
man-bred XXX (TRIPLE X) 
(Marwan I-Tralala II/Drakon) 
bred by Maximilliane zu Fürsten
berg boasts a second spot in Biał
ka Stakes, a win in Koheilan 
I Stakes and a fourth place in Eu- 

Radość zwycięstwa - Nagroda Europy, Amor Amor 
pod Emilem Zaharievem / Europa Prize - the winner 
Amor Amor with Emil Zahariev.

ropejezyk Stakes. His stable mate 
YPSELON (Drakon-Phaija/Pamir 
I), a numerous allowance winner, 
sealed his season with a win in 
Sambor Stakes.

Other notable mentions inclu
de: ZARINA (Ostragon-Zgadu- 
laZFawor) bred by Oswiata - Lin- 
gwista Nadbaityckie Centrum 
Edukacji, victorious in Wroclaw’s 
Lesieniec Stakes, German BARQ 
(Barour de Cardonne-Su- 
maya/Minsk PK) bred by Birgit 
Domflingei; winner in Sopot and 
Austria and placing in two Stake 
races, ZAKUS (Gazai Al Shaqab- 
-Zamiana/Borek), triumphant in 
Piechur Stakes and winner two 
allowance races and PASIMA 
(Ecaho-Parafraza/Arbil) bred by 
Boleslaw Kobus, boasting a win 
in Sasanka Stakes and a allowan
ce race.

Poland remains one of the 
world’s leaders when it comes to 
Arabian horses, delivering valu
able breeding material to nearly 
every comer of the globe. This 
„material” is highly sought after 
due to its show attributes, but al
so for its versatility, which promi
ses success regardless of the ta
ken breeding direction. It is al
ways a pleasure to reminisce the 
track and breeding successes of 
race star Wiking in the USA, en
joyable to notice that the Ger
man-bred Santhos has a Polish 
pedigree, or to find Polish ance
stors (Piechur, Zulus, Grabiec) in 
the blood of French racers admi
red at the track in Warsaw. Some
one might say - coincidence. Per
haps, but was this luck not sup
ported by decades of racing tradi
tion for Arabian horses? Tium. 
Joanna Krawczyk
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HORSES
OF THE KUROZWĘKI STUD

Oferta Stanówki
Ogier Arzgir (RUS) 

hod. Tiersk wł. Agricola Farm 
Gniady ur. I 998

Gordon — Arabika/ Balaton

Ród męski: Koheilan Adjuze or. ar. 
Import 1885 Babolna

Linia Żeńska: Sahara or. ar.
Import I 845 Jarczowce

Ogier Setnik
hod. Tarus Arabians wł. Agricola Farm 

Kasztan ur. 200 I

Kubiniec (RUS) — Sieć/ Europejczyk

Ród męski: Bairactar or. ar. 
Import 1817 Weil

Linia Żeńska: Miecha or. ar.
Import I 845 Jarczowice

Szczegóły www.agricolafarm.com

ABS Sp. Z 0.0., 00-508 Warszawa, Al. Jerozolimskie 11/19 
Olszówka Farm, 82-520 Gardeja 

tel/fax. (+48) 55 275 21 19, mobil +48 602 598 158, e mail: agricola@wp.pl 

www.agricolafarm.com
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olejną część Kalejdoskopu 
wypada zacząć od przypo
mnienia zasad oceny 
i punktacji koni na bramce wetery

naryjnej, gdyż są one podstawą roz
grywania klas, a o tym właśnie bę
dzie mowa niżej. Tak więc, wyniki 
badania konia podczas rajdu wpisy
wane są do karty weterynaryjnej. 
Pierwszym badanym parametrem 
jest wartość tętna. Dla koni klasy L 
i L* wartość tętna nie może prze
kroczyć 56 ud/min w okresie do 20 
min od minięcia linii mety, a w za
wodach rangi 3* i 4* - 64 ud/min 
do 30 min. Kolejne badane parame
try to: odwodnienie, perystaltyka, 
wypełnienie naczyń, stan błon ślu
zowych, wypełnienie żyły jarzmo
wej, napięcie mięśni i ruch. Oceny 
za poszczególne parametry mogą 
być oznaczane literowo (A, AB, B, 
BC, C) lub niektóre parametry mo
gą być oceniane w sekundach np. 
odwodnienie konia bada się odcią
gając fałd skórny na łopatce. Szyb
kość powrotu skóry do stanu wyj
ściowego świadczy o nawodnieniu 
lub odwodnieniu konia. Jeżeli trwa 
to jedną sekundę to odpowiada 
ocenie A i jest prawidłowe. Im dłu
żej fałd skórny „wraca na miejsce” 
tym większe jest odwodnienie ko
nia. W klasach L i L* przyznane oce
ny zamieniane są na punkty. Za je
den parametr można uzyskać mak
simum 5 punktów. Do ostatecznego 
wyniku brane są pod uwagę oceny

Rajdy długodystansowe 
mają szansę stać się próbą 

dzielności dla młodych koni 
arabskich.

Zwycięzca rankingu koni 5-letnich. 
w sezonie 2005 / winner in the 

ranking of 5 y.o. 2005: 
Magnus (Angor-Matura/Arbil), 

hod. / breeder M.Bogajewicz 
(SK Niewierz) 

za 4 parametry (odwodnienie, pery
staltyka, wypełnienie naczyń 
i ruch). Zatem koń do którego ko
misja weterynaryjna nie ma żad
nych zastrzeżeń może uzyskać 20 
punktów.

Jak już wcześniej wspominałam, 
przepisy FEI regulują starty koni 
od 6. roku życia. Zasady rozgrywa
nia konkursów dla młodszych grup 
wiekowych opracowywane są od
dzielnie przez poszczególne kraje. 
W większości krajów z dużymi tra
dycjami w dyscyplinie rajdów, konie 
rozpoczynają starty dopiero w wie

ku 5 lat. W Polsce, od początku roz
woju dyscypliny, startowały także 
czterolatki. Konie czteroletnie aby 
mogły wystartować muszą mieć 
ukończone 48 miesięcy. Ta grupa 
wiekowa startuje w klasie L (lekka). 
Dawniej był to dystans oscylujący 
wokół 40 km, obecnie nie może 
przekraczać 40 km, a zwykle utrzy
muje się w zakresie 25-35 km. 
Od początku istnienia tej klasy 
sportowej kilkakrotnie zmieniano 
reguły jej rozgrywania. Chodziło 
o pogodzenie sprzecznych intere
sów. Z jednej strony klasa L miała 
być dla koni wstępem do ich dalszej 
rajdowej kariery i miała pomóc we 
wczesnej ocenie przydatności koni 
do tej dyscypliny. Z drugiej strony 
chodziło o jak największe uatrak
cyjnienie i usportowienie tego dy
stansu. Wielu jeźdźcom amatorom 
dystans 40 km bardzo odpowiadał 
i nie traktowali go jak etapu przej
ściowego, ale wybierali jako jedyny, 
na którym chcą startować. Klasa L 
zawsze była rozgrywana na normę 
czasu, a zawodnicy startowali poje
dynczo lub w małych grupach. 
Przez kilka sezonów podczas roz
grywania klasy L były odcinki spe
cjalne, które konie pokonywały ga
lopem. Jednak taki regulamin pre
ferował głównie konie pełnej krwi. 
Potem parametrem wiodącym była 
szybkość spadku wartości tętna. 
Ten sposób wyłaniania zwycięzcy 
promował doświadczonych jeźdź
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ców, którzy taktycznie wywindowy- 
wali tętno w górę krótkim, ostrym 
finiszem, a następnie uzyskiwali 
spadek wartości tętna nawet i o 100 
ud/min. Najdłużej funkcjonował re
gulamin polegający na zsumowaniu 
punktów za 4 parametry weteryna
ryjne (ruch, odwodnienie, wypełnie
nie naczyń i perystaltyka) i pomno
żenie tej sumy przez współczynnik 
prędkości. Jeżeli koń pokonał dy
stans z prędkością 10 km/h to sumę 
punktów za oceny weterynaryjne 
mnożono przez 1.0, gdy uzyska
na prędkość wynosiła 12.5 km/h to 
mnożnik wynosił odpowiednio 1.25. 
Taka zasada klasyfikacji koni klasy 
L funkcjonowała przez kilka sezo
nów - ku zadowoleniu zarówno 
tych, dla których był to etap przej
ściowy, jak i fanów tego dystansu. 
Niestety, na przeszkodzie stanęły 
sportowe ambicje i chęć zwycię
stwa za wszelką cenę. O ile dla ko
nia 6- czy 7- letniego pokonanie dy
stansu klasy L z prędkością około 
20 km/h nie niosło żadnych niebez
pieczeństw, to szybkie przejazdy 
czterolatków odbijały się bardzo 
niekorzystnie na ich dalszej karie
rze. Wielokrotne apele do zawodni
ków startujących na młodych ko
niach o ograniczenie prędkości, nie 
odnosiły żadnego rezultatu i dlate
go począwszy od sezonu 2005 roku 
Komisja Rajdów Długodystanso
wych PZJ wprowadziła limit pręd
kości 8-12 km/h dla koni startują
cych w klasie L. Dodatkowo także 
wtedy wprowadzono klasę L* dla 
koni pięcioletnich na dystansie od
powiadającym zawodom 1*.

A oto aktualne zasady rozgrywa
nia klasy L i L*.

Klasa L: wiek koni - ukończone 
48 miesięcy, start - co 3 min indywi
dualnie lub w małych grupach, 
tempo - 8-12 km/h. max tętno - 56 
ud/min, czas przedstawienia konia 
do badania weterynaryjnego - 20 
min, możliwa lotna bramka wetery
naryjna.

Konkurs wygrywa zawodnik, który 
zgromadzi największą liczbę punk
tów. Na mecie sumowane są punkty 
uzyskane za następujące parametry: 

odwodnienie, wypełnienie naczyń, 
perystaltyka i ruch. Punktacja: A - 5, 
AB - 4, B - 3, BC - 2, C -1. Przy rów
nej liczbie punktów wygrywa zawod
nik z wyższymi ocenami za ruch. Je
żeli dalej punkty są jednakowe, to 
wygrywa zawodnik z wyższymi oce
nami za odwodnienie.

Klasa L* także jest rozgrywa
na na normę czasu i obowiązuje li
mit prędkości 10-14 km/h. Wiek ko
ni - ukończone 60 miesięcy, max 
tętno - 56 ud/min, czas przedsta
wienia konia do badania weteryna
ryjnego - 20 min.

Konkurs wygrywa zawodnik, który 
zgromadzi największą liczbę punk
tów w/g poniższych zasad: na bram
ce i mecie sumowane są punkty uzy
skane za następujące parametry: od
wodnienie, wypełnienie naczyń, pe
rystaltyka i ruch. Punktacja: A - 5, 
AB - 4, B - 3, BC - 2, C -1. Przy rów
nej liczbie punktów wygrywa zawod
nik z wyższymi ocenami za ruch. Je
żeli dalej punkty są jednakowe, to 
wygrywa zawodnik z wyższymi oce
nami za odwodnienie.

Wprowadzenie limitów prędkości 
było bardzo dobrym rozwiązaniem 
z punktu widzenia dobra koni i pra
widłowego przygotowywania ich 
do dalszej kariery. Jednak dla osób, 
które start w klasie L traktowały ja
ko test sportowy, dla siebie i swoje
go konia, klasa ta straciła atrakcyj
ność. Dodatkowym utrudnieniem 
dla organizatorów zawodów było 
nagie pojawienie się kilku koni 
z maksymalną liczbą punktów i je
dyną możliwością wyłonienia od
biorcy głównej nagrody było loso
wanie, które ma niewiele wspólne
go ze sportową walką.

Sugerowane obecnie zmiany 
przepisów to zmiana zakresów 
prędkości na 10-14 km/h w klasie L 
i 10-16 km/h w klasie L*. Dodatko
wo proponuje się, aby w przypadku 
uzyskania przez grupę koni jedna
kowej liczby punktów o kolejności 
nie decydowało losowanie, a uzy
skana prędkość. Zwycięzcą będzie 
koń, który uzyskując najwyższą 
liczbę punktów najszybciej pokonał 
dystans. (W bieżącym roku zostało
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Zwycięzca rankingu koni 4-letnich 
w sezonie 2005 i 5-letnich w 2006 
roku / winner in the ranking 
of 4 y.o. 2005 and 5 y.o. 2006: 
Eward (Pamir-Eugenika/Palas RU). 
Hod. / breeder Leszek Jakubowicz 

założone Stowarzyszenie Jeździec
kie Endurance, które przejęto funk
cję Komisji Rajdów Długodystanso
wych PZJ i obecnie jest opracowy
wany nowy regułamin tej dyscypłi- 
ny - przyp. red.).

Od kilku sezonów funkcjonują 
w polskich rajdach rankingi mło
dych koni, które mają charakter 
czempionatów, dla poszczególnych 
grup wiekowych (4-,5- i 6-latków). 
Obecnie planowane jest rozgrywa
nie Mistrzostw Polski Młodych Ko
ni (MPMK) rajdowych, podobnie 
jak się to dzieje w innych dyscypli
nach jeździeckich. Jednak zanim to 
nastąpi muszą nie tylko zostać 
opracowane zasady rozgrywania
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MPMK ale także muszą one uzy
skać akceptację PZJ i PZHK.

Mamy już za sobą XVII Mistrzo
stwa Polski, które rozegrano 
w czerwcu ubiegłego roku, w Warce. 
Podobnie jak w zeszłym roku korzy
staliśmy z gościnności i życzliwości 
ośrodka jeździeckiego Sielanka. 
Z wielu powodów ubiegłoroczne 
Mistrzostwa Polski były wyjątkowe. 
Po raz pierwszy na zawodach rajdo
wych mieliśmy zagranicznych za
wodników aż z 6 krajów. Niestety, 
nie dotarła, zapowiadana wcze
śniej, ekipa z Emiratów Arabskich. 
Kraj ten reprezentowała natomiast 
trzyosobowa grupa zagranicznych 
osób oficjalnych (1 sędzia i 2 leka
rzy weterynarii), dzięki którym za
wodnicy byli oceniani jak na dużych 
międzynarodowych zawodach. Wie
le osób miało zastrzeżenia do ostro
ści ocen weterynaryjnych, ale my
ślę, że lepiej poznać taki sposób 

oceniania podczas zawodów we 
własnym kraju, niż na zawodach za
granicznych. Jednak czynnikiem 
ekstremalnym okazała się pogoda. 
Nagłe wystąpienie bardzo wysokiej 
temperatury, bez wcześniejszej 
adaptacji koni do takich warunków, 
spowodowało, że mieliśmy „rzeź 
niewiniątek” i uzyskaliśmy najniż
szy wskaźnik ukończalności w do
tychczasowej historii Mistrzostw 
Polski.

Podczas całych zawodów, we 
wszystkich konkursach uczestni
czyło 68 koni, ale najważniejszymi 
dystansami było 160 km seniorów 
oraz 120 km dla juniorów i młodych 
jeźdźców. Wszyscy startujący 
na tych dystansach zawodnicy mie
li szansę zdobycia kwalifikacji 
na MŚ w Aachen (160 km) lub 
na ME w Zabrehu (120 km). Dodat
kowo dla polskich zawodników były 
to także Mistrzostwa Polski w od

powiednich kategoriach wieko 
wych. Wystarczyło „tylko” ukończyć 
dystans z odpowiednią prędkością 
O ile przed zawodami wydawało się 
to proste, to warunki termiczne 
znacznie skomplikowały pozornie 
łatwą trasę.

Wszystkie polskie konie, ma
jące potencjalnie szansę startu 
w Aachen lub Zabrehu, miały wyko 
nane badania krwi do których testy 
zostały dostarczone nieodpłatnie 
przez firmę Roche Polska Sp. z o.o. 
Wyniki badań pokazały występowa
nie u wielu koni różnych niedobo
rów i nieprawidłowości. Szkoda, że 
tylko niewielu zawodników syste
matycznie prowadzi kontrolne ba
dania krwi swoich koni, bo w wielu 
wypadkach pozwoliłoby to na lep
sze przygotowanie koni do startu.

Na starcie do najdłuższego dy
stansu stanęło 12 koni. Pierwszą 
pętlę o długości 40 km najszybciej 
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(15.73 km/h) przejechał koń Ester 
pod Marcinem Tobiaszem. Para ta 
utrzymała prowadzenie do końca 
rajdu i jako pierwsza zameldowała 
się na mecie uzyskując średnią 
prędkość 12.79 km/h. Do mety 
szczęśliwie dotarły tylko 3 konie, co 
oznaczało, że ukończalność wynosi
ła 25% podczas gdy średnia wartość 
tego parametru dla MP rozgrywa
nych w latach 1995-2005 wynosiła 
63%. Wydawać by się mogło, że 
w tak trudnych warunkach atmos
ferycznych i równocześnie na łatwej 
trasie rajdu, podstawową przyczy
ną eliminacji będą zaburzenia me
taboliczne wywołane przez odwod
nienie. Po przeanalizowaniu kart 
weterynaryjnych okazało się jed
nak, że w grupie 9 koni, które nie 
ukończyły rajdu, 6 zostało wyelimi
nowanych z powodu kulawizny, 2 
z przyczyn metabolicznych i 1 zre
zygnował. Takie przyczyny elimina
cji skłoniły mnie do obejrzenia ocen 
tych koni za ruch, podczas kontroli 
weterynaryjnej przed rajdem. 
W stawce 12 koni u 6 ruch oceniono 
na A, natomiast u pozostałych 6 by
ła to ocena B. W tej drugiej grupie 
znajdowały się także 2 konie pol
skie. Powstaje zatem pytanie, co 
było przyczyną tak fatalnej wstęp
nej oceny ruchu - czy był to nieko
rzystny wpływ transportu, czy też 
efekt niewłaściwego dozowania ob
ciążeń w okresie poprzedzającym 
start? Mistrz Polski reprezentował 
nasz kraj podczas MŚ w Aachen ale 
nie ukończył dystansu, gdyż został 
wyeliminowany

Podczas całego okresu trwania 
zawodów w Warce obecny był jesz
cze jeden gość zagraniczny - Yves 
Rechardier, którego najprościej 
można określić jako ojca francu
skich rajdów oraz koncepcji hodow
li koni z myślą tylko o tej dyscypli
nie. Największym sprzymierzeńcem 
Yves’a w realizacji jego idei hodow
li i doskonalenia koni rajdowych, 
był zakupiony przez niego w Tier- 
sku ogier Persik. Persika moż
na śmiało nazwać najbardziej za
służonym i utytułowanym ogierem 
w światowej hodowli koni rajdo

wych. Poza hodowlą koni rajdo
wych Yves współuczestniczył 
w opracowywaniu przepisów FEI 
dla dyscypliny rajdów, a także jest 
organizatorem najtrudniejszego 
rajdu europejskiego - Florac, który 
już na stałe wszedł do kalendarza 
światowych imprez rajdowych.

Yves został zaproszony do Polski 
przez grupę zawodników, specjalnie 
na Mistrzostwa Polski. Było z nim 
kilka spotkań, które miały charak
ter klinik, a także chętnie odpowia
dał na indywidualnie zadawane py
tania

Yves mówił o bardzo wielu rze
czach dotyczących zarówno ho
dowli, jak też wyboru konia do raj
dów i elementów początkowego 
treningu. To, co jest najistotniejsze 
w etapie początkowym, to budowa
nie masy mięśniowej i siły, co uzy
skuje się w efekcie długich trenin
gów stępem. W zależności od pre
dyspozycji konia ten wstępny okres 
może trwać od pól roku do 2 lat. 
W ten sposób tworzona jest ba
za na której można dopiero rozpo
czynać właściwe trenowanie konia. 
Zabieranie konia prosto z treningu 
wyścigowego i start takim koniem 
w rajdzie jest kardynalnym błędem. 
Wyścigi i rajdy to zupełnie inne typy 
obciążenia, wymagające przebudo
wy mięśni i zmian w metabolizmie. 
Poza tym jest to także inny sposób 
poruszania się, można powiedzieć, 
że koń wyścigowy bardziej korzysta 
z „napędu przedniego”, podczas 
gdy u konia rajdowego najważniej
szy jest „napęd tylny”. W miarę 
możliwości najlepiej byłoby, aby ko
nie planowane do rajdów nie były 
wcześniej trenowane i użytkowane 
wyścigowo. W prezencie dla pol
skich rajdowców Yves dostarczył 
opracowane sportowo rodowody 
koni: Baj, Dardir, Giaur, Piruet i Zu
lus (dostępne są na stronie 
www.endurance.pl, są tam także 
wyniki zawodów w Warce). Niewąt
pliwie warto wykorzystać zdobycze 
genetyki i wnioski wynikające z wie
loletnich analiz wyników koni raj
dowych z polskim pochodzeniem 
w celu wytypowania rodziców, któ

rych potomstwo ma szansę spraw
dzić się w rajdach. Wśród tak wyty
powanych koni należy szukać przy
szłych mistrzów Polski.

Możemy mieć nadzieję na kolejne 
wizyty Yves’a w Polsce, a także 
na możliwość szkolenia polskich 
jeźdźców we Francji. Taka wymia
na doświadczeń niewątpliwie bę
dzie bardzo korzystna dla polskich 
zawodników i hodowców, a także 
powinna ułatwić promocję i popula
ryzację dyscypliny w naszym kraju

Wszystkim naszym gościom bar
dzo podobała się Warka, którą oce
nili jako świetne miejsce do zorgani
zowania zawodów rangi Mistrzostw 
Europy. Miejmy nadzieję, że ta pięk
na wizja doczeka się realizacji. •

Od Autora: Przeglądając mój po
przedni artykuł zauważyłam kilka 
nieścisłości, które wymagają uzu
pełnienia i wyjaśninia, a zatem:
- Konkurs Best Condition jest roz
grywany w 2 godziny po finiszu 
zwycięskiego konia, a uczestniczą 
w nim tylko te konie, które ukoń
czyły rajd w czasie nie dłuższym niż 
1 godzina po zwycięzcy. Nazwę kon
kursu piszemy zawsze z dużej litery.
- Stopień trudności rajdu określany 
jest liczbą gwiazdek natomiast nie 
mają one nic wspólnego z oceną pa
rametrów konia podczas kolejnych 
badań weterynaryjnych. Zasady 
ocen weterynaryjnych są zaprezen
towane w powyższym artykule.
- Nazwa zawodów Puchar Europy 
używana jest potocznie natomiast 
pełna nazwa tej imprezy to Puchar 
Europy Centralnej - Central Euro- 
pean Endurance Cup czyli w skró
cie CEEC. !E. S.l
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The endurance kaleidoscope
The results of veterinary 

examination of the horse du
ring the competition are noted 
in his vet card. The first esti
mated parameter is pulse rate, 
that cannot exceed 56 beats 
per minute within 20 minutes 
after crossing the finish line in 
the „17 class (64 in 3* and 4* le
vel competitions, within 30 mi
nutes). Health check includes 
also: dehydration status (hy
dration skin pinch test), gut 
sounds, capilary refill time, mu
scle tension, mucous membra
ne check and the horse move
ment. Marks for each parame
ter are given as letters (A, AB, 
B, BC and C). Only dehydra
tion is assessed by pinching 
the skin on the horse’s neck In 
the classes L and L* final eva
luation of the horse's health 
condition is expressed in po
ints. Four parameters are con
sidered: dehydration status, 
gut sounds, capilary refill time 
and the horse movement. The 
maximum point score for each 
parameter may reach 5 points, 
so the maximum total score 
may come to 20 points.

The general FEI rules refer 
to 6-y.-o. and older horses, whe
reas rules for younger horses 
are elaborated for each coun
try separately. In most coun
tries, especially those with long 
traditions of endurance riding, 
attending horses should be at 
least 5-years-old. In Poland, 
however, also 4-year- 
- olds are allowed, but they 
must be at least 48 months of 
age. This age group may start 
in the „17 (light) class, at a di
stance not longer than 40 km, 
what is quite suitable for ama
teur riders and enough attrac
tive as a sport event.

The sum of point scores for 
four parameters, multiplied by 
a speed coefficient formed the 
basis of the rules/statute that 
have/has been in force for the 
longest time. Such principle 
was satisfying as long, as some 
riders' unwholesome ambitions 
didn't prevail. Frequent cases 
of too high speed in young hor
ses enforced introduction of 
speed limits for 4-year-olds.

The ,J7 class competitions 
are organized and are based on 
time norms, and the riders 
start individually or in small 
groups. For several seasons 
„special stages” were accepted 
to be covered in canter, but 
such rules favored thorough
bred horses. Later the greatest 
emphasis was laid up on the 
pulse rate lowering time (pulse 
lowering/decrease time), or ac
tually heart rate lowering units 
within 15 minutes after cros
sing the finish line. Such jud
ging system favor the experien
ced riders able to increase the 
horse's pulse rate by a short 
and fast finish, and subsequen
tly reduce it even by 100 be- 
ats/min. Finally, beginning 
from the season 2005, the En
durance Commission of Polish 
Equestrian Federation intro
duced a speed limit for 4-year- 
-old horses, ranging from 8 to 
12 km per hour.

The following rules for L and 
L” classes are currently accep
ted:

Class L - horses at the age of 
at least 48 months; start in eve
ry 3 minutes, individually or in 
small groups; speed limit 8- 
14 km per hour; maximum ac
ceptable pulse rate 56 beats 
per minute; maximum time for 
presentation a horse for vet 
examination - 20 min.; mobile 
vet gate is acceptable.

The winner is selected by 
the highest point score obta
ined for dehydration status, 
gut sounds, capilary refill time 
and the horse movement.

Class L* - horses at the age 
of at least 60 months; time 
norm; speed limit 10-16 km per 
hour, maximum acceptable 
pulse rate 56 beats per minute; 
time for presentation a horse 
for vet examination 20 min.

The winner is selected by 
the highest point score for de
hydration status, gut sounds, 
capilary refill time and the hor
se movement.

The introduction of speed li
mits was advantageous for the 
horses' welfare, but it decre
ased the attractivity of an 
event for those people, who 

treated it as a sport test. Espe
cially, when several horses ob
tained the same, maximum po
int score and the winner was 
determined by a draw - it had 
nothing to do with a real sport 
competition.

In Poland, rankings for 
young horses, corresponding 
to age groups championships 
have been conducted for se
veral years. Currently it is 
planned to organise the En
durance Championship of Po
land for Young Horses, like in 
other equestrian sports, ba
sed on our and French expe
riences.

This year in June the 
XVII Endurance Champion
ship of Poland took place in 
Warka. The route was easy and 
friendly for horses, but nobody 
expected such high tempera
tures. We hoped for repeating 
our success from Koczek 2004, 
when all Polish horses luckily 
finished the rally, but unexpec
ted heat wave completely 
thwarted our plans. On the 
Championship distance 160 km. 
only 3, i. e. 25% from 12 compe
ting horses finished successful
ly. It was the worst result in the 
history of Polish endurance ri
ding! The winner was Marcin 
Tobiasz on the horse Ester, so 
only this pair will represented 
Poland in the World Cham
pionship in Aachen. Similarly 
poor results were obtained on 
the distance 120 km, for young 
riders. The complete results 
were introduced on the websi
te www.endurance.pl/.

The only conclusion, that 
should be drawn is that the 
adaptation for high tempera
tures played an essential role 
in endurance competitions. 
Two or 3 weeks are required 
for full adaptation of a horse, 
so there would be no sense in 
planning winter starts in Arab 
Emirates, if at least 3 weeks- 
-long acclimatisation to diffe
rent thermal conditions and ti
me zone is not possible.

There were also, however, 
some nice accents during the 
event at Warka. The Equ
estrian Center over there was 

highly evaluated by several 
VIPs, also from the Arab Emi
rates. The most estimated fo
reign guest in Warka was Mr. 
Yves Richardier from France, 
the so-called father of the 
French concept of endurance 
horse breeding. He brought, 
as gifts for Polish riders, pedi
grees of the Polish stallions 
Baj, Dardir, Giaur, Piruet and 
Zulus, with regards to their 
sport achievements. Those 
pedigrees are available on the 
Endurance website www.en- 
durance.pl The greatest me
rits in realization of Yves's 
ideas were laid by the stallion 
Persik, imported by him from 
Tiersk, undoubtedly the most 
valuable stallion in the world 
breeding of endurance horses. 
Apart from breeding, Yves al
so took part in working up of 
the FEI Endurance rules and 
in organizing of Florae - the 
hardest endurance event in 
Europe. Let's hope we would 
be able to cooperate with 
Yves in Poland more often, in 
order to exchange experien
ces between Polish and 
French riders.

Some inaccuracies have 
crept into my previous article, 
so I'd like to correct them at 
first.

From he author:
- The „Best Condition” com

petition (written alaways with 
capital letters) takes place in 2 
hours after the finishing of 
a winner. Only those horses, 
who finished the route in a ti
me no longer than an hour 
after the winner, may partici
pate in it.

- The number of stars indi
cates the difficulty of the ride. 
It does not reflect the estima
tion of physiological parame
ters of a horse during subsequ
ent vet examinations. The 
principles of vet examinations 
will be introduced in the pre
sent paper.

- The name of the competi
tion - Europe Cup - is a collo
quial version. The full, official 
name of the event reads as fol
lows: the Central European 
Endurance Cup (CEEC).
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ODESZLI

Wykreślić ze świata przyjaźń.... 
to jakby zagasić sionce na niebie, 

gdyż niczym lepszym ani piękniejszym 
nie obdarzyli nas bogowie.
(Cyceron)

Skromny, ciepły, serdeczny, opiekuń
czy..... dla nas po prostu - Jorgen - 
przyjaciel! Jego nagie i niespodziewa
ne odejście 2 października ubiegłego 
roku po pokazie w Saint Tropez, gdzie 
sędziował, jak zapowiadał po raz ostat
ni, było dla świata arabskiego prawdzi
wym szokiem. Jak to? - zadawaliśmy 
sobie pytanie, przecież to niemożliwe! 
Jeśli odchodzi ktoś, kogo się zna od 35 
lat i z którym łączą nas więzy głębokiej 
przyjaźni, to tak jakby odeszła część 
nas samych...

Hodowla koni arabskich straciła 
z pewnością jednego ze swoich najwy
bitniejszych przedstawicieli. Dopiero 
teraz, kiedy Go już nie ma, zaczynamy 
sobie zdawać sprawę, jak wieloma ta
lentami obdarzony był Jorgen i jaką 
wszechstronną miał osobowość. Per
fekcjonista w każdym calu, czegokol
wiek się dotknął zamieniało się w „zło
to”. Jego niezwykły talent hodowlany 
i intuicja postawiły szwedzką stadninę 
Blómmerod Erika Philipa-Sorensena, 
którą kierował w latach 1968-1984 
i której do niedawna pozostawał do
radcą i konsultantem, w rzędzie nąj- 
pierwszych ośrodków hodowlanych 
świata. To Jorgen Frederiksen był ho
dowcą takich arabskich sław jak, mię
dzy innymi, triumfatorzy Salonu Konia 
w Paryżu, ogiery: Rusazcie - Wice- 
czempion Ogierów Starszych (1978), 
El Borr - Młodzieżowy Czempion Eu
ropy (1979) oraz Alrex - Czempion Eu
ropy (1980) i Forex - Czempion Świata 
(1982) - cenione reproduktory we

Francji. Historię samą w sobie stanowi 
epokowy Probat, którego wpływ 
na polską hodowlę jest nie do przece
nienia.

Jorgen był koniarzem z krwi i kości, 
kochał konie miłością wielką, a miał 
ten szczególny dar nawiązywania z ni
mi bardzo osobistego kontaktu, dzi
siaj nazwalibyśmy Go „zaklinaczem 
koni”. Wszystkie spektakularne suk
cesy na pokazach Blómmerod za
wdzięczała Jorgenowi. On sam osobi
ście chodził kolo koni, opiekował się

nimi, trenował i pokazywał. Obserwo
wanie Jorgena w ringu było prawdzi
wą ucztą - kunszt najwyższej miary, 
zero przymusu, idealne porozumienie 
z koniem, styl i elegancja. Trudno dziś 
dopatrzyć się tego na pokazowych 
ringach. Dlatego też w późniejszych 
latach rozrywany był przez organiza
torów pokazów jako ringmaster. Nikt 
tak jak On nie rozumiał tego, co dzie
je się na placu, prezenterzy czuli 
przed Nim respekt wiedząc, że żadne 
„triki” i kombinacje wzrokowi Jorge
na nie umkną. A sędziowie czuli się 

bezpiecznie i darzyli Go bezgranicz
nym zaufaniem.

Wielki znawca koni arabskich „starej 
szkoły”, bezwzględnie uczciwy, był jed
nym z najbardziej cenionych i najczę
ściej zapraszanych sędziów. Często su
rowy w ocenach, wielką wagę przywią
zywał do prawidłowości i harmonii po
kroju konia. Nie tolerował żadnych 
sztucznych zabiegów, tak dziś chętnie 
nadużywanych przez prezenterów, ma
jących na celu ukrycie wad konia.

Jorgen Frederiksen zyskał też sławę 
jako ekspert - doradca najpierwszych 
europejskich stadnin. Jak nikt potrafił 
wyszukać dobrego konia i w „brzydkim 
kaczątku” wyczuć klasę i wielkość. 
Wielu hodowców zawdzięcza Mu wyso
ki poziom swoich hodowli, a bez wąt
pienia „diamentowa” kolekcja i sukce
sy Halsdon Arabians - Shirley i Charlie 
Wattsów - to w bardzo dużej mierze 
zasługa Jorgena Frederiksena.

Może niewielu o tym wie, że Jorgen 
był niezwykle uzdolnionym artystą - 
stolarzem. Z jego rąk wychodziły aryty- 
styczne cacka, jakimi były robione 
na zamówienie specjalne, ozdobne, 
„firmowe” skrzynie na sprzęt niezbęd
ny na pokazach, z logo i w kolorach 
stajni czy stadniny, stawiane podczas 
pokazów przed boksami. Dziś są 
na wagę złota!

Ale przede wszystkim Jorgen był od
danym mężem i ojcem, kochał Rodzinę 
nade wszystko. Ale miał też i szczęście, 
gdyż trafił na „drugą połowę jabłka” - 
wspaniałą żonę Suzanne, która nie
złomnie trwała przy Nim na dobre 
i na złe.

Nikt też nie zliczy jak często Jorgen 
gościł w Polsce, na każdym etapie swo
jej kariery demonstro wał pasję i przy
wiązanie do polskich koni arabskich.

H*-

60



Nie wyobrażaliśmy sobie sierpniowych 
Dni Konia Arabskiego w Janowie bez 
Jego obecności. Byi potrzebny polskiej 
hodowli, oddal jej nieocenione usługi 
i byi jej najświetniejszym ambasado
rem.

Po raz ostatni byi z nami jako sędzia 
na I Jesiennym Pokazie w Janowie 
Podlaskim we wrześniu 2006 roku. 
Któż wtedy przypuszczał, że będzie to 
pożegnanie Przyjaciela?...

Izabella Pawelec-Zawadzka

„You might just as well 
take the sun out of the sky 
as friendship from life; for 
the immortal gods have gi
ven us nothing better or 
more delightful”

(Cicero)

Humble, affectionate, 
caring... to us simply - Jor- 
gen - a friend! His sudden 
and unexpected passing 
on the 2nd of October last 
year; after the show in St. 
Tropez, which he judged - 
as he himself declared - for 
the last time, was a huge 
shock for all the Arabian 
world. How could this be? - 
we kept on asking. This is 
not possible! When a per
son, whom you have 
known for over 35 years 
and shared a deep friend
ship with, passes away, it 
feels like a part of you has 
also died...

The world of Arabian 
breeding certainly lost one 
of its most remarkable re
presentatives. Only now, 
when He is gone, we are 
becoming aware of his ma
ny talents and versatile 
personality. Every inch 
a perfectionist, whatever 
he touched turn to gold. 
His extraordinary talent 
and intuition placed the 
Swedish Blommeriid Stud 
of Erik Philip-Sorensen 
(who ran the stud in the 
years 1968-1984 and until 
recently remained its advi
sor) among the premiere 
breeding centers in the 
world. It was Jorgen Fre- 
deriksen who bred such 
Arabian fames as, among 
others, winners of the Sa
lon du Cheval in Paris, the 
stallions: Rusazcie, Rese
rve Champion Stallion 
(1978), El Borr, European 
Champion Colt, (1979), as 

well as Alrex, European 
Champion (1980) and Fo
rex, World Champion 
(1982) - valued sires in 
France. The epochal stal
lion Probat, whose influen
ce on Polish breeding can
not be overestimated, is 
a story on its own.

Jorgen was a horseman 
of true flesh and blood. He 
showed great affection for 
horses and had this special 
gift of bonding with them - 
today we would call Him 
„the horse whisperer”. 
Blommertid owes all its 
spectacular successes to 
Jorgen. He personally ma
naged the horses, cared for 
them, trained and showed 
them. Watching Jorgen in 
the arena was a feast for 
the eye - a craft of the hi
ghest level, using no force, 
an ideal connection with 
the horse, the style and ele
gance. It is hard to find 
such skill on today’s are
nas. That’s why later he 
was in high demand as 
ringmaster. Nobody like 
Him understood what was 
going on in the arena, the 
presenters felt respect to
wards Him knowing that 
no tricks would go unseen. 
And the judges felt comfor
table and knew they could 
trust Him. A great authori
ty on Arabian horses from 
the „old school”, utterly ho
nest, he was one of the 
most valued and frequently 
invited judges. Often harsh 
in his opinions, he stressed 
the importance of the cor
rect and harmonious build 
of a horse. He did not tole
rate any artificial interven
tions, so eagerly overused 
by today’s presenters to hi
de the flaws of their horses.

Jorgen Frederiksen was 
also famous as an expert 

advisor to the mąjor Euro
pean studs. Like no other 
he could find a good horse 
and see class and great
ness in an „ugly duckling”. 
Many breeders owe him 
the high level of their bre
eding and without a doubt 
the „diamond” collection 
and successes of the 
Watts" Halsdon Arabians 
belong in large part to Jor
gen Frederiksen.

Perhaps not many know, 
but Jorgen was also a very 
talented carpenter. His 
hands produced such arti
stic gems as custom-made, 
ornamental chests for 
show equipment, with the 
logo and stable or stud co
lors placed before the stalls 
during the shows. Today 
they are worth their weight 
in gold!

But most of all Jorgen 
was a devoted husband 
and father, loving His fami
ly above all else. But he 
was also lucky, as he met 
his matching second half - 
his wonderful wife Suzan
ne, who stood by Him thro
ugh the good and the bad.

No one can count how 
many times Jorgen visited 
Poland. At every stage of 
his career he showed his 
passion and commitment 
to Polish horses. We could 
not imagine the Arabian 
Horse Days in August wi
thout his presence. He was 
vital for Polish breeding, 
giving it His service and 
acting as its best ambassa
dor.

He was with us for the 
last time as a judge at the 
1st Autumn Show in Ja
nów Podlaski in Septem
ber 2006. Who could have 
known, that it would be 
the farewell of a Friend?... 
Izabella Pawelec-Zawadzka

Jorgena poznałam, kiedy zaczęłam 
pracę w Animexie. Zaanonsował przy
jazd kilkunastoosobowej grupy ho
dowców ze Skandynawii, którzy 
chcieli przed aukcją janowską odwie
dzić stadniny i zapoznać się z ofertą 
oraz programem hodowlanym. W hote
lach uzyskałam dla nich grupową 
zniżkę, co znacznie zredukowało kosz
ty. Na dzień przed przyjazdem dzwoni 
Jorgen i pyta, czy za tę cenę będą 
mieszkali w hotelach, czy w namio
tach. Pełna obsługa - od przylotu 
do odlotu - zaowocowała przyjazdami 
kolejnych grup i klientów indywidual
nych. Inicjatorem i uczestnikiem był 
Jorgen. Nasza znajomość przerodziła 
się w przyjaźń naszych rodzin; spoty
kaliśmy się wielokrotnie zarówno 
w Polsce, jak i na świecie; przez Jorge
na poznałam wielu hodowców; uczy
łam się od Niego ciepłego, serdecznego 
stosunku do ludzi i wielkiej miłości 
do koni. Jego telefoniczne powitanie 
„Hello, this is Jorgen” zawsze brzmi 
w mojej pamięci.

Alina Sobieszak

I met Jorgen when I took up work at 
Animex. He announced the arrival of 
a group of over a dozen Scandinavian 
breeders, who wished to visit the State 
Studs before the Auction in Janów Pod
laski, to familiarize themselves with 
the sale offer and the Polish breeding 
program. I was able to obtain a group 
discount for their accommodation at 
the hotels, which considerably reduced 
the cost of the trip. A day before their 
arrival Jorgen called to ask if for this 
price they will be staying at a hotel or 
in tents. Full service - from arrival to 
departure - gave birth to further visita
tions from many other groups and indi
vidual clients. Jorgen was the initiator 
and frequent participant of many of 
these trips. Our acquaintance transfor
med into friendship between our fami
lies; we met repeatedly in Poland as 
well as abroad; thanks to Him I got to 
know many breeders; He taught me to 
have a warm understanding  for people 
and love towards horses. His telephone 
greeting „Hello, this is Jorgen” will re
main vivid in my mind.

Alina Sobieszak
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K
rystyna Romszycka - wybitny 
zawodnik i trener rąjdowy, zdo
bywczyni najwyższej, jak dotąd, 
lokaty dla Polski na Mistrzostwach Świa

ta w tej dyscyplinie, wielokrotna zwycięż
czyni plebiscytów popularności zawodni
ków, trenerka i sędzia ujeżdżeniowy, wie
loletnia działaczka i Sekretarz Zarządu 
Wojewódzko-Mazowieckiego Związku 
Jeździeckiego, prezes i założycielka 
Ludowego Klubu Jeździeckiego „Aga”. 
21 października 2006 ukończyła swój naj
trudniejszy, najdłuższy dystans - mara
ton życia i walki z ciężką chorobą.

Życie Pani Krystyny było całkowicie 
podporządkowane koniom. Przez jej staj
nię przewinęło się wiele koni - własnych 
i dzierżawionych, począwszy od kuców 
i ukochanej klaczy, skończywszy na wy
bitnych koniach ujeżdżeniowych. Wśród 
„arabiarzy” była najbardziej znana jako 
właścicielka wałacha Elekt (Palas - Elek
tra po Bandos, hod. SK Janów Podlaski). 
Całą swą karierę sportową Elekt za
wdzięcza wspanialej opiece właścicielki. 
Jej znajomi zgodnie twierdzą, że nie każ-

Krystyna Romszycka 
na Gobelinie, czerwiec 2006

dy zdobyłby się na tyle poświęceń dla ko
nia, co Pani Krystyna. Obok Elekta 
w stajni w Józefowie stało wiele innych 
koni, jednak on był zawsze na pierwszym 
miejscu w sercu właścicielki. Nad łóżkiem 
i na honorowym miejscu w saloniku w Jó
zefowie wisiaia kolekcja trofeów i dyplo
mów Elekta, o których Pani Krystyna za
wsze chętnie opowiadała, a każdy zdoby
ty dyplom czy flots były dla niej wielkim 

powodem do dumy - niezależnie od tego, 
czy koń zdobył go na mistrzostwach 
świata czy na zawodach regionalnych.

Mimo zmęczenia i ogromnego cierpie
nia zawsze chciała być przy córce - 
Agnieszce i swoich koniach, kiedy te je
chały na ważny występ. Tak było także 
podczas ostatniej wizyty w Janowie Pod
laskim, na I Jesiennym Pokazie Koni 
Arabskich. Nawet najbliżsi nie spodzie
wali się, że Pani Krystyna pojedzie w tak 
długą drogę, jednak w dzień ostatniego 
publicznego startu Elekta jego właści
cielka dumnie wysiadła z samochodu 
pod janowską halą ze słowami: „W Jano
wie zawsze czuję się świetnie, poza tym 
to będzie przecież ostatni pokaz Elekta”. 
Cieszyła się, że pod koniec życia mogła 
przyjechać z ukochanym koniem do miej
sca, skąd pochodził. Za przygotowanie 
trzech arabów do klas pod siodłem, 
przede wszystkim jednak za całość pracy 
z Elektem, Pani Krystyna dostała w Ja
nowie brawa na stojąco i gratulacje 
od dyrektora stadniny.

Urszula Łęczycka

Krystyna Romszycka - an out
standing endurance contender 
and trainer, achiever of the hi
ghest place for Poland at the 
World Championships in this 
competition, repeated winner of 
plebiscites for the most popular 
contestant, dressage trainer and 
judge, a many years” activist and 
Secretary to the Equestrian Fede
ration of the Mazowiecki region, 
chairman and founder of the 
„Aga” Riding Club. On the 21st of 
October 2006 she completed her 
hardest, longest trial - the mara
thon of life and the fight against 
a serious illness.

Mrs. Krystyna’s life was totally 
subordinated to these beautiful 
animals. Her stable had been 

a home to many horses - her own, 
as well as leased, starting from po
nies and a beloved mare, up to 
exceptional dressage horses. 
Among the Arabian aficionados 
she was best known as the owner 
of the Janów-bred gelding Elekt 
(Palas - Elektra/Bandos), soon 
a 22-year-old, without a doubt still 
the most remarkable performan- 
ce-under-saddle Arabian horse in 
Poland and one of the best in the 
world. Elekt owes his entire sport 
career to the care of his phenome
nal owner. Mrs. Krystyna’s friends 
agree that not everyone would sa
crifice so much for a horse as she 
had. There were other horses 
standing in the stable in Józefów 
besides Elekt, but he was always 

the number one in the heart and 
mind of his owner. Placed above 
the bed and in an honorable place 
in the living room at Józefów was 
a collection of Elekt’s trophies 
and certificates, which Mrs. Kry
styna was always happy to talk 
about and every single award or 
ribbon made her proud - regar
dless whether the horse received 
it at the World Championships or 
at a local show.

Despite fatigue and extreme 
suffering she wanted to be with 
Agnieszka and the horses when 
they were attending a major 
event. That was also the case du
ring the last visit to Janów Podla
ski Stud, at the 1st Autumn Ara
bian Horse Show. Even her closest 

family and friends did not expect 
that Mrs. Krystyna would under
take such a long journey, but on 
the day of Elekt’s final public ap
pearance his owner proudly step
ped out of the car by Janów’s are
na saying: „I always feel great in 
Janów and besides, this will be 
Elekt’s last show”. She was happy 
that near the end of her life she 
could come with her cherished 
horse to the place where he was 
bom. For preparing three Arabian 
horses for the performance-un
der-saddle classes, but mostly for 
the overall work with Elekt, Mrs. 
Krystyna received a standing ova
tion and congratulations from the 
stud’s director.

Urszula Łęczycka
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