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Zamiast wstępu
„Młode siły też powinny wzbudzić 
w sobie umiłowanie konia arabskie
go, konia, którego tak ceniło rycer
stwo nasze. Każdy z nas, kto chowa 
konie, przyznać musi, że te po ara
bach zawsze są najlepsze. A proszę 
zobaczyć araba w ruchu - jak stąpa: 
z tą powiewną lekkością, z tym 
gubieniem chodu, właści
wym czystej krwi ara
bom; przypomina to ra
czej jazdę po pulchnej 
ziemi wiosennej niż 
po twardym gruncie. A te 
oczy ogniste, chrapy otwarte, 
ten ogień, jego ogon - czy to wszyst
ko nie zachwyca oka! Ja osobiście je
stem wielkim stronnikiem i miłośni
kiem araba, więc utrzymuję zawsze, 
że nie ma jak arab!” 

„Koń w Polsce”
Zygmunt Sosnowski 1912

Instead of an Introduction
„Also young people should arouse in 
themselves the passion for Arabian 
horses, so highly valued by our kni
ghthood. Every horse breeder must 
admit, that Arabians were always gi
ving the best progeny. Just have a lo

ok at their floaty movements, 
when they strut with 

such a lightness, 
as if treading 
a mellow, spring 
soil, not a hard 
ground! Don’t 

their fiery eyes, 
flared nostrils and 

proudly carried tails make 
a real delight for viewers? I’m 
a strong supporter and lover of Ara
bian horses, because there is nothing 
like Arabians!”

/tłum. K. Ch./

ry
s. R

af
ał

 W
al

en
do

w
sk

i

TŁUMACZENIA
Krystyna Chmiel
Joanna Krawczyk

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

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

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

DYSTRYBUCJA w USA
US DISTRIBUTION
Marsha Parkinson
Canterbury Farm
160 Melfield Lane
Centreville, Maryland 21617 USA
Ph.: 443262 9525
Fax: 443 262 9196
e-mail: Equipolt« aol.com

Okładka: og. Ecaho 
fot. Javan Schaller

SPIS TREŚCI / CONTENTS

4 Kronika / Chronicle
Lidia Pawłowska

10 Ecaho - koń z bajki / Ecaho - the fairy tale horse
Artykuł sponsorowany

20 Stadnina Koni Janów Podlaski 1817-1914 / Janów Podlaski Stud 1817-1914
Marek Trela

31 Rozmowy... / Just chatting
Zenon Lipowicz

40 Sambor i jego potomstwo, cz. 1 / Sambor once again, p. 1
Longin Błachut

48 Las Vegas 2007
Jerzy „George“ Zbyszewski

52 Araby w życiu Andrzeja Grzybowskiego, cz. 1
Arabian horses in the life of Andrzej Grzybowski, p. 1
Urszula Łęczycka, Izabella Pawelec-Zawadzka

59 Jubileuszowy zjazd / Jubilee General Meeting of PAHBS
Lidia Pawłowska



:r

y >• (fjrbvieie of events
I

• Wyścigi ruszyły
Po długim okresie niepewności 28 kwie
tnia na warszawskim Służewcu ruszył 
sezon 2007. Organizatorem wyścigów 
jest Stado Ogierów Łąck. Zgłoszonych 
zostało 321 koni arabskich. W planie 
są 164 gonitwy dla koni arabskich, 
w tym 20 pozagrupowych, z czego 
7 zastrzeżonych tylko dla koni ho
dowli krajowej wpisanych do PASB 
(N. Ofira, N. Janowa, Derby, N. Mi
chałowa, Oaks, N. Sambora i Po
równawcza).

• Kongres ECAHO
W dniach 2-4 lutego Państwowa 
Stadnina Koni Babolna na Wę- 

' grzech gościła uczestników Kongresu 
ECAHO. Przyniósł on wiele zmian we 
władzach organizacji. Wobec upłynię
cia kadencji trzech członków Komite
tu Wykonawczego, odbyły się wybory 
na trzy wakaty. Na miejsce ustępują
cych Izabelli Pawelec-Zawadzkiej, Pe
tera Uptona i Hansa Nagela zostały 
wybrane: Sylvie Eberhardt (Niemcy), 
Christine Jamar-Demeersseman (Bel
gia) i Ann Norden (Szwecja). Izabella 
Zawadzka automatycznie przestała 
pełnić funkcję wiceprzewodniczącej.

Odbyły się też wybory nowych prze
wodniczących komisji - w Komisji ds. 
Pokazów po Nayli Hayek funkcję objął 
Francesco Santoro (Włochy), zaś 
w Komsji ds. Sportu na miejsce Elisa- 
beth Chat weszła Toto Modderman 
(Holandia).
Niespodziewanym wydarzeniem była 
rezygnacja Ferdinanda Huemera 
z funkcji przewodniczącego. W ten 
sposób wyraził on swój sprzeciw wo
bec polityki kół, którym - jego zda
niem bardziej zależy na dbałości o in
teresy wybranych środowisk niż reali
zacji celów i potrzeb ogółu hodowców 
koni arabskich w Europie. Z ramienia 
Komitetu jego obowiązki czasowo peł
nił Francesco Santoro. Natomiast 
5 maja, podczas nadzwyczajnego 
zgromadzenia ogólnego ECAHO 
w Brukseli, nowym przewodniczącym 
został Willy Luder. Czas pokaże, czy 
nowy szef poradzi sobie z kryzysem, 
który dotknął organizację.

• Kongres WAHO
Od 22 do 29 kwietnia w Damaszku ob
radował Kongres WAHO, zaplanowa
ny pierwotnie na wrzesień 2006 roku. 
Do organizacji przyjęto dwa nowe kra

je: Chorwację i Estonię oraz reaktywo
wano członkostwo Ekwadoru. Ratyfi
kowano uchwały podjęte na Kongre
sie w 2004 roku w Warszawie o za
mknięciu ksiąg i niedopuszczalności 
klonowania w rasie arabskiej. Zatwier
dzono przyjęte jednogłośnie przez Po
siedzenie Redaktorów Ksiąg Stad
nych zmodyfikowane przepisy doty
czące zakładania i prowadzenia ksiąg 
stadnych, nad którymi pracowano 
przez ostatnie trzy lata. Sporo czasu 
poświęcono sprawie obiegu dokumen
tów pomiędzy księgami stadnymi, 
a w szczególności sprecyzowano 
i uściślono procedury w międzynaro
dowym obrocie nasieniem ogierów. 
Zatwierdzono podjętą wcześniej przez 
Komitet Wykonawczy uchwalę o pod
wyższeniu składek członkowskich, co 
z pewnością w wielu krajach będzie 
miało wpływ na podniesienie opłat 
rejestracyjnych. Zatwierdzono skład 
Komitetu Wykonawczego, do którego 
jako konsultant dołączył Xavier 
Guibert z Francji, dotychczasowy 
współprzewodniczący Komisji Redak
torów Ksiąg Stadnych. Delegatem 
Europy Zachodniej do Doradczej Pod
komisji Ksiąg Stadnych została wy-

*»

• Racing is on!
After a long period of uncertainty, racing season 2007 set off 
on the 28th of April at the Służewiec Racetrack in Warsaw. 
Its organizer is Łąck Stallion Depot. 321 Arabian horses 
have been entered for this season. The racing plan consists 
of 164 races for Arabian horses, including 20 stake races, out 
of which 7 reserved exclusively for horses bred in Poland and 
registered in the PASB (Ofir St., Arabian Produce - Janów 
Podlaski St., Derby, Michałów St., Oaks St., Sambor St. and 
Critérium St.).

• The ECAHO Congress
During the 2nd and 4th of February Babolna State Stud in 
Hungary hosted the ECAHO Congress, which brought 
many changes in the organization’s authorities. Due to the 
expiration of the tenure of three members of the Executive 
Committee, an election was held for the three vacancies. 
The places of the retiring Izabella Pawelec-Zawadzka, Peter 
Upton and Hans Nagel were filled by Sylvie Eberhardt 
(Germany), Christine Jamar-Demeersseman (Belgium) and 
Ann Norden (Sweden). Izabella Zawadzka automatically 
ceased to officiate as Vice President. There was also an 
election of new commission presidents - the head of the 
Show Commission (after Nayla Hayek) is now Francesco 

Santoro (Italy), while the Sport Commission (previously 
with Elisabeth Chat) is in the hands of Toto Modderman 
(Holland).
The resignation of Ferdinand Huemer as President was an 
unexpected event. But doing so he presented his objection 
to the politics of some circles, who (in his opinion) care more 
about the interest of certain groups rather than the 
realization of goals and needs of European Arabian horse 
breeders in general. From then on his duties were performed 
by Francesco Santoro. However on the 5th of May, during an 
extraordinary general assembly of ECAHO in Brussels 
a new President was elected in the person of Willy Luder - 
a Swiss horseman and breeder, residing in Italy. Time will 
tell whether the new boss will be able to cope with the crisis 
that has touched the organization.

The WAHO Congress
Between the 22nd and 29th of April Damascus was home to 
the WAHO Congress, initially planned for September 2006. 
Two new countries were accepted into the organization: 
Croatia and Estonia, while Ecuador’s membership was 
reactivated. The resolutions poised at the 2004 Congress in 
Warsaw, regarding the closing of the stud books and the 
exclusion of cloning in the Arabian breed, were ratified. Also
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brana Krystyna Karaszewska, Redak
tor PASB.
Tbwarzyszący kongresowi program ob
fitujący w wizyty w stadninach i prezen
tacje filmowe, promujący hodowlę sy
ryjską oraz kraj i jego kulturę, pozosta
wi! uczestników pod silnym wrażeniem. 
[Szczegółowa relacja w następnym nu
merze kwartalnika „Araby”]

• Konie rajdowe
W rajdowym rankingu Belgii za rok 
2006 w kategorii koni startujących 
na dystansach do 60 km zwycięży! Sła
woj (Ararat - Sieć) urodzony w Tarus 
Arabians, zaś w kategorii koni startu
jących na najdłuższych dystansach li
derem okazał się Nadji des Sauvions, 
którego ojcem jest janowskiej hodowli 
Pedant (Gondolier - Pentoda).
Trofeum National 100 Mile Award 
2006, przyznane przez amerykańską 
organizację rajdów długodystanso
wych American Endurance Ride Con
férence za jednodniowe starty w raj
dach na dystansie 100 mil, zdobył pra
wie 17-letni walach Chase Thewind AH 
po janowskim El Paso od klaczy Wind 
Sonia, wnuczki Baska. W jej rodowo
dzie odnajdujemy też Witezia II, Azję

Lider rankingu ECAHO 2007 
Leader ECAHO Cup 2007 - Esparto

IV oraz aż siedem razy Skowronka, co 
czyni rodowód Chase Thewind AH 
prawie w 3/4 polskim.

• Esparto prowadzi
Zakończona w kwietniu seria ważnych 
pokazów na Bliskim Wschodzie okazała 
się pasmem sukcesów michaiowskiego 
Esparto (Ekstern - Ekspozycja), dzier
żawionego przez Ajman Stud (Zjedno
czone Emiraty Arabskie), a trenowane

go przez Franka Sponle. Zdobyte przez 
Esparto tytuły czempiona ogierów star
szych podczas pokazu narodowego 
Emiratów (Abu Dhabi), czempiona 
międzynarodowych pokazów w Do- 
ha (Katar) i Shaijah (Emiraty), 
oraz laur wiceczempiona w Dubaju 
(Emiraty) dały mu niekwestiono
waną pozycję lidera w tegorocz
nym rankingu ECAHO Cup.

approved were the modified rules and regulations 
concerning the establishment and running of stud books 
(unanimously accepted by the Conference of Stud Book 
Registrars), which were carefully designed over the last 
three years. A lot of time was devoted to the circulation of 
documents between the stud books, and especially the 
procedures of international artificial insemination and 
semen transfer were explicated and precised. Also approved 
was the previously accepted by the Executive Committee 
resolution about the increase of membership fees, which 
undoubtedly will have an influence on the raising of 
registration charges in many countries. And lastly approved 
was the make-up of the Executive Committee, which was 
joined by Xavier Guibert from France, up to now a Co
President to the Commission of Stud Book Editors, who will 
now act as consultant. Krystyna Karaszewska, Registrar of 
the PASB, was chosen as the West European Delegate to the 
Advisory Sub-Commission of Stud Books.
The congress was accompanied by a program abundant in 
stud visits, film presentations promoting Syrian breeding, as 
well as the country and its culture, which made a huge 
impression on the participants.
[A detailed account in the next edition of „Araby” 
magazine]

• Endurance horses
The Belgian endurance rating for 2006 lists Sławoj (Ararat - 
Sieć), foaled at Tarus Arabians as the best in the category of 
horses competing over distances up to 60 km. The winner in 
the category of horses competing over the longest distances 
was Nadji des Sauvlons, whose sire is Janów-bred Pendant 
(Gondolier - Pentoda).
The National 1000 Mile Award 2006 granted by the American 
Endurance Ride Conference for one-day starts in endurance 
races over distances of 100 miles went to the almost 17-year- 
old gelding Chase Thewind AH by Janów’s El Paso out of 
the mare Wind Sonia, grandaughter of Bask. In her pedigree 
we also find Witeż n, Azja IV as well as 7 crosses to 
Skowronek, which makes the pedigree of Chase Thewind 
AH three quarters Polish.

• Esparto in the lead
The series of significant Middle East shows that ended in 
April turned out to be a streak of success for Michałów s 
Esparto (Ekstern - Ekspozycja), leased by Ajman Stud 
(United Arab Emirates), and trained by Frank Sponle. The 
titles of National Champion Stallion at the Abu Dhabi show 
in the Emirates, International Champion at the shows in 
Doha (Qatar) and Sharjah (Emirates), as well as Reserve
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• Elandra i Piaff w Scottsdale 
Podczas dorocznego pokazu w Scotts
dale w Arizonie (USA) wielki sukces 
odniosła wyhodowana w Michałowie 
Elandra (Monogramm - Erlanda), za
kupiona w 2005 roku za najwyższą ce
nę aukcji Pride of Poland (290.000 
euro), która została czempionką 
klaczy starszych. Tytuł Top Ten 
w tej kategorii zdobyła trzyletnia 
Wfcra (Gazal Al Shaqab - Wybor
na) z Michałowa, dzierżawiona 
przez Sarę i Franka Chisholmów 

i

(Palmetto Arabians). W konkurencji 
Sport Horse In-Hand wiceczempio- 
nem ogierów został janowski Pfa# (El
don - Pipi), dzierżawiony przez Piaff 
Partners (konsorcjum Aria Arabians). 
Trzecia w klasie klaczy 6-7-letnich by
ła wyhodowana w Janowie Podlaskim 
Artemiza (Eukaliptus - Argentyna), 
a janowskiej hodowli Pilaster (Euro
pejczyk - Pipi) bardzo dobrze zapre
zentował się w konkurencjach użytko
wych, wygrywając klasę Western Seat 
Equitation w kategorii jeźdźców poni

żej 13 roku życia. Wyróżniło się potom
stwo michalowskich klaczy, dzierża
wionych do USA: czteroletni Kubła 
Khan NA (Monar-Kwestura) był trze
ci w finale Reining Futurity Classic, 
a roczna Fellada JCA (Jake Jamaal 
JCA - Fallada) zajęła trzecie miejsce 
w klasie klaczek rocznych. Polskiego 
pochodzenia Komwall (Monogramm 
- Kawalkada) wygrał finał klasy We
stern Pleasure AATR w kategorii 
jeźdźców powyżej 40 roku życia. Zna
ny z osiągnięć w ujeżdżeniu (również 
na zawodach otwartych) czysto polski 
OKW Entrigue (Allience - Ekspresja) 
okazał się jedynym uczestnikiem kon
kursu Intermédiare I. W konkuren
cjach użytkowych ze sporym powo
dzeniem wystartowało potomstwo 
wyhodowanych w Polsce ogierów: 
Gondolier, Pepi, Czarnolas, Garnizon, 
Emanor i Kordelas.

Czempionką klaczy starszych 
z pokazu w Scottsdale - Elandra

Champion Mare from Scottsdale
- Elandra

Champion Stallion in Dubai (Emirates) gave him an 
unquestionable position of leader in this year’s ECAHO Cup 
rank.

• Elandra and Piaff at Scottsdale
During the annual show at Scottsdale in Arizona, USA, 
Michalow-bred Elandra (Monogramm - Erlanda), 
purchased by Pride of Poland Partners - USA in 2005 at the 
Pride of Poland Sale for the highest price of the auction at 
290,000 EUR, celebrated huge success when she became
Champion Mare. The title of Top Ten in this category was 
gained by three-year-old Wkra (Gazal Al Shaqab - 
Wyborna) also from Michałów, leased by Sara and Frank
Chisholm (Palmetto Arabians). In the Sport Horse In-Hand 
category the Reserve Champion Stallion title went to 
Janow’s Piaff (Eldon - Pipi), leased by Piaff Partners 
(a syndicate of Aria Arabians).
Third in the 6-7 year old mares class was Janow-bred
Artemiza (Eukaliptus - Argentyna), while also Janów-bred 
Pilaster (Europejczyk - Pipi) presented himself very well in 
the ridden classes, winning Western Seat Equitation in the 
category of riders below 13 years of age. The progeny of 
Michaiów-bred mares leased to the US also made their 
mark: 4-year-old Kubła Khan NA (Monar - Kwestura) was 
third in the final of the Reining Futurity Classic, while the 

yearling Fellada JCA (Jake Jamaal JCA - Fallada) placed 
third in the yearling fillies class. Polish pedigree boasting 
Komwall (Monogramm - Kawalkada) won the final of the 
Western Pleasure AATR class in the category of riders above 
40 years of age. Known for his achievements in dressage 
(also at open competitions) pure-Polish OKW Entrigue 
(Allience - Ekspresja) turned out to be the only participant 
of the Intermédiare I contest. In the performance classes 
successful starts were noted by progeny by sires bred in 
Poland: Gondolier, Pepi, Czarnolas, Garnizon, Emanor and
Kordelas.

• Olita in the US
In March during the Rancho California Annual Spring 
Horse Show in Burbank Janow-bred Olita (Ecaho - Orawa), 
leased by Diana and Manny Vierra (Valley Oak Arabians) 
gained the title of Champion Mare. The win in Burbank 
qualifies Olita for the US Nationals.

• Further success in South Africa
Bred in Michałów Stud, the 3-year-old Georgetown (Gazal 
Al Shaqab - Georgia) became Junior Champion Stallion 
and Supreme Reserve Champion Stallion at the Free State 
Championships in Parys in March. Bought in the autumn of 
2005 by Azrek Arabians, Georgetown fantastically
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• Olita w USA
W marcu, w Burbank, podczas pokazu 
Rancho California Annual Spring Horse 
Show czempionką klaczy została ja
nowska Olita (Ecaho - Orawa), której 
dzierżawcami są Diana i Manny Vierra 
(Valley Oak Arabians). Wygraną w Bur
bank Olita uzyskała kwalifikację 
do Czempionatu USA.

• Dalsze sukcesy w RPA 
Wyhodowany w SK Michałów trzyletni 
Georgetown (Gazal Al Shaqab - Geor
gia) został czempionem ogierów młod
szych oraz wiceczempionem ogierów 
(Supreme Reserve Champion Stallion) 
rozegranego w marcu pokazu Free 
State w Parys. Zakupiony jesienią 2005 
roku przez stadninę Azrek Arabians 
Georgetown znakomicie reprezento
wał ją na pokazach sezonu 2006, dwu
krotnie zdobywając tytuł czempio- 
na ogierów młodszych i trzykrotnie wi- 
ceczempiona, a raz był czempionem 
supreme.

• Pokazy na Bliskim Wschodzie 
Wiceczempionem ogierów starszych 
Zjednoczonych Emiratów Arabskich 
został wyhodowany z Janowie Podla
skim 19-letni Bakarat (Pamet - Ba
jeczka). Tytuł wiceczempionki kla
czek zdobyła wyeksportowana z Pol
ski w łonie matki Ras Al Sina (Gazal 
Al Shaqab - Wideta).

* * *
Podczas międzynarodowego pokazu 
klasy A w Dubaju w klasie ogierków 
dwuletnich wysokie, czwarte miejsce 
zajął Popo (Ekwist - Prokanitsa) 
Przemysława Sawickiego. W klasie se
niorów również czwarty był wyhodo
wany w Michałowie Fernando (Mono
gramm - Frejlina). Wśród dwulatek 
na trzecim miejscu uplasowała się Bi- 
dayer - eksportowana w łonie matki 
córka Emigranta i Eskalopki. Z taką 
samą lokatą klasę roczniaczek ukoń
czyła córka michałowskiej Wieży Wia
trów - Muhat Al Khalediah (po Pa- 
drons Psyche). W Shaijah czwarte 
miejsce w klasie zajęła wyhodowana 
w SK Michałów Eskalopka (Mono
gramm - Egzotyka).

W serii bliskowschodnich pokazów 
bardzo dobrze zaprezentowało się po
tomstwo czysto polskich klaczy wyho
dowanych w Szwecji, na czele z Ma- 
gorą, wiceczempionką klaczy l
starszych z Shaijah. 4

• Inauguracja sezonu 
w Europie W
W kwietniu we Włoszech odbył |
się pierwszy tegoroczny pokaz 11
klasy B - Travagliato Cavalli
Expo. Wiceczempionką klaczy M
została tam córka michałowskiej ’
Wemery (Tallin - Wendeta), wyeks
portowanej w 1993 roku - 8-letnia 
Wenus by Wernera (po Brianz Xaver). 
Powtórzyła tym samym swój wynik 
z rozegranego miesiąc wcześniej poka
zu krajowego w Malpensa. W Trava
gliato odbył się też czempionat Arabi- 
talia przeznaczony wyłącznie dla koni 
włoskiej hodowli. Wenus by Wernera 
zdobyła w nim tytuł czempionki kla
czy starszych, natomiast wiceczem
pionką klaczy młodszych została cór
ka michałowskiej Elgirii (Grandorr - 
Elma), wyeksportowanej w 1996 roku 
- dwuletnia M Eos (po WH Justice).

represented the stud during the 2006 season, becoming 
twice Junior Champion Stallion, thrice Reserve Champion 
and once Supreme Champion.

Shows in the Middle East
The title of United Emirates Reserve Champion Stallion 
went to 19-year-old Bakarat (Partner - Bajeczka), bred in 
Janów Podlaski, while Reserve Junior Champion Mare went 
to Ras Al Sina (Gazal Al Shaqab - Wideta), exported from 
Poland in utero.

* * *
During the international A-class show in Dubai Popo 
(Ekwist - Prokanitsa), bred by Przemysław Sawicki, scored 
a solid, fourth place in the 2-year-old colts class. Also fourth 
in the senior class was Michałów-bred Fernando 
(Monogramm - Frejlina). Among the contestants in the 
two-year-old fillies class Bidayer (daughter of Emigrant and 
Eskalopka, exported in utero) placed third. The same place 
(third) in the yearling fillies class was taken by the daughter 
of Michalów’s Wieża Wiatrów - Muhat Al Khalediah (by 
Padrons Psyche). In Shaijah Michałów-bred Eskalopka 
< Monogramm - Egzotyka) placed fourth in her class.
In the series of Middle Eastern shows a very good 
appearance was made by the progeny of pure-Polish mares 
bred in Sweden, led by Magora, Reserve Champion Mare in 
Shaijah.

• The inauguration of the European season
The first B-class show of this year - Travagliato Cavalli Expo
- took place in April in Italy. Reserve Champion Mare went 
to the daughter of Michalow’s Wemera (Tallin - Wendeta), 
exported in 1993, 8-year old Wenus by Wemera (by Brianz 
Xavier). With that she repeated her result from the regional 
show in Malpensa a month earlier.
Travagliato also held the Arabitalia Championship, 
intended exclusively for Italian-bred horses. Wenus by 
Wemera gained the title of Senior Champion Mare, while 
Junior Reserve Champion Mare went to the daughter of 
Michalow’s Elgiria (Grandorr - Elma), exported in 1996
- 2-year-old M Eos (by WH Justice).

• Leases
After Janow’s Olita and Equifor, also Michalow’s Emandoria 
(Gazal Al Shaqab - Emanda) - World Junior Champion 
Mare, as well as European and twice Polish National Junior 
Reserve Champion Mare, twice All Nations Cup Top Five 
and the winner of the Spring Show in Bialka - was leased to 
the US in March. The filly was leased for two years by Pride 
of Poland Partners (a syndicate of Aria Arabians).
Also leased were the Janow stallion Salar (Ecaho - Saba), 
whom Patricia Lindsay (UK) wanted for her breeding
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• Dzierżawy
Po janowskich Olicie i Eąuiforze 
w marcu w dzierżawę do USA wyje
chała michaiowska Emandoria (Ga-

' .i

V

zal Al Shaqab - Emanda) - Młodzie
żowa Czempionka Świata i Wice- 
czempionka Europy, dwukrotna wi- 

. ceczempionka Polski, dwukrotna 
J zdobywczyni tytułu Top Five Pu

charu Narodów, a także triumfa
torka pokazu w Białce. Klacz 
na dwa lata wydzierżawiła spółka 
Pride of Poland Partners (kon
sorcjum Aria Arabians).
W dzierżawę wyjechały również: 
janowski ogier Salar (Ecaho - 
Saba), o którego zabiegała Patri- 

Lindsay z Wielkiej Brytanii, oraz cia
michaiowski Grafik (Eukaliptus - Ga- 
skonia), którego na sezon 2007 wybra
ła litewska stadnina państwowa Vil
nius Stud.

• Nowe reproduktory
W lutym, na sezon do SK Niewierz 
przyjechał słynny wychowanek stad
niny, Młodzieżowy Wiceczempion 
Świata - Girlan-Bey (Pesal - Gracja- 
-Bis). Wiosną urodziły się tam jego 

lan-Bey został zaoferowany szersze
mu gronu polskich hodowców.
W tym samym czasie Tomasz Tar
czyński i Andrzej Wojtowicz importo
wali z Włoch młodego ogiera PS Pacos 
(Lucky Dream - Petreena) o egipsko- 
-rosyjskim rodowodzie, który począ
tek kariery reproduktora połączył 
z treningiem wyścigowym.
Dzierżawiony przez Macieja Mali
nowskiego (SK Olszany) niemiecki 
ogier Sansal (Santhos - Salinka) po
szerzył ofertę dla hodowli o profilu 
wyścigowym.
W kwietniu do grona reproduktorów 
w Polsce wszedł Wiceczempion Świa
ta, czempion USA i Scottsdale - FS 
Bengali (Kubinec -Om El Sanadwa), 
który został zakupiony przez Czesła
wa Witko. Trzeci w tym roku - i zara
zem najbardziej znaczący - nabytek 
SK Kielnarowa wywołał duże zainte
resowanie hodowców.
Wybór poszerzyły również ogiery Psy- 
tadel (Padrons Psyche - Bint Bey 
Shah) oraz jego syn El Amin (od RA 
Cool Elygance), których nasienie 
mrożone oferuje Minnesota Arabians 
(M. i J. Pietrzakowie).

• Znacząca sprzedaż
Do USA sprzedana została Galia-Bis 
(Pamir - Gracja-Bis), półsiostra Gir- 
lan-Beya, wyhodowana przez Kata
rzynę i Michała Bogajewiczów. Podob
ne temu przypadki miały miejsce po
nad 20 lat temu. Pierwszym koniem 
prywatnej hodowli w powojennej Poi- 
sce, który trafił do USA był Ben Comet 
(Czardasz - Murcja) Zygmunta Braura, 
zakupiony w 1973 roku przez Doris 
i Leona Rubinów. Z tej samej stadniny 
pochodziła też pierwsza klacz prywat
nej hodowli eksportowana do USA - 
sprzedana w 1982 roku Megara (Bra- 
nibor - Murcja). W latach 1984-85 
do USA wyjechały klacze hodowli An
ny Dębskiej - pełne siostry: Mewa 
(Mokan - Murhejka), Murkana. Mięta 
i Mgiełka oraz Mgła (Banał - Mgieł
ka). Wcześniej z rąk prywatnych 
za ocean trafiły pochodząca z Nowego 
Dworu Murcja (Comet - Muszkatela) 
oraz albigowska Maciejka (Sędziwój - 
Mira).

pierwsze polskie źrebięta (od klaczy 
wysianych rok wcześniej do stanówki 
do Szwecji). Dzięki przyjazdowi Gir- 

program, as well as Michaiow’s Grafik (Eukaliptus - 
Gaskonia), who was chosen for the 2007 season by Vilnius 
Stud of Lithuania.

• New sires
In February Niewierz Stud welcomed its most famous pupil, 
World Junior Reserve Champion Stallion- Girlan Bey (Pesal 
- Gracja Bis) - who will stand at his home stud for one 
season. His first foals in Poland were bom there in the 
spring (out of mares sent a year before to Sweden). Thanks 
to his arrival Girlan Bey could be offered to a wider group of 
Polish breeders.
In the same time Tomasz Tarczyhski and Andrzej Wojtowicz 
imported a young stallion from Italy - PS Pacos (Lucky 
Dream - Petreena), boasting an Egyptian-Russian pedigree, 
who currently combines his debut duties of chief sire with 
racing training.
The German stallion Sansal (Santhos - Salinka), leased by 
Maciej Malinowski (Olszany Stud), expanded the offer for 
studs with a racing profile.
In April the group of sires in Poland was enlarged by World 
Reserve Champion and US and Scottsdale Champion - FS 
Bengali (Kubinec - Om El Sanadiva), who was bought by 

Czeslaw Witko. The third acquisition by Kielnarowa Stud, 
and at the same time most significant, induced a huge 
interest among breeders.
The choice was further expanded by the stallions Psytadel 
(Padrons Psyche - Bint Bey Shah) and his son El Amin (out 
of RA Cool Elygance), whose frozen semen is offered by 
Minnesota Arabians (M. & J. Pietrzak).

• A significant sale
Galia-Bis (Pamir - Gracja-Bis), half sister to Girlan Bey, 
bred by Katarzyna and Michał Bogajewicz, was sold to the 
US. Similar events took place over 20 years ago. The first 
privately-bred horse in Post-War Poland, which was sold to 
the US, was Ben Comet (Czardasz - Murcja) bred by 
Zygmunt Braur, purchased in 1973 by Doris and Leon 
Rubin. From the same stud also came the first privately- 
bred mare exported to the US - Megara (Branibor - 
Murcja), sold in 1982. During 1984-85 mares bred by Anna 
Dębska were exported to the US - full sisters Mewa (Mokan 
- Murhejka), Murkana, Mięta and Mgiełka, as well as Mgła 
(Banat - Mgiełka). Previously that same journey was made 
by Nowy Dwór Stud’s Murcja (Comet - Muszkatela) and 
Albigowa Stud’s Maciejka (Sędziwój - Mira).

Poland's National Treasure
„The Arabian Horse - Poland’s National Treasure” written 
by Zenon Lipowicz and Jerzy „George” Zbyszewski made its 
premiere at the Scottsdale show. Published in a limited
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0 Polscds National Treasure 
Podczas pokazu w Scottsdale swoją 
premierę miała książka poświęcona 
polskim koniom arabskim „The Ara
bian Horse - Poland’s National Tre
asure” autorstwa Zenona Lipowicza 
i Jerzego Zbyszewskiego, wydana w li
mitowanej serii przez Arabian Horse 
Times. Bogato ilustrowane dzieło 
obejmuje okres od początku hodowli 
koni arabskich na ziemiach polskich 
aż do pierwszych lat XXI wieku. Uzu
pełnienie omawianych okresów i stad
nin stanowią tabele wyników poka
zów, wyścigów i aukcji. Zdjęć użyczyli 
najbardziej znani autorzy ubiegłego 
50-lecia, głównie związani z rynkiem 
amerykańskim. Książkę opatrzyła 
wstępem Izabella Pawelec-Zawadzka.

• Wystawy
Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa 
zorganizowało wystawę „Magia konia 
w fotografii Urszuli Sawickiej”. Autor
ka, obecna niemal na każdej imprezie 
z udziałem koni arabskich, z nie 

mniejszą pasją fotografuje konie in
nych ras. Jej prace, również wcześniej 
niepublikowane, oglądać można w Ła
zienkach od końca kwietnia do paź
dziernika.

* * *
Muzeum Woli zaprasza na wystawę 
„Bomba w górę”, poświęconą historii 
wyścigów konnych w Warszawie, po- 
czynąjąc od pierwszej gonitwy w 1777 
roku, przez dzieje dawnych stadnin 
i wyścigów na Polach Mokotowskich, 
do historii nowszej, toczącej się wokół 
jednego z najpiękniejszych obiektów 
wyścigowych w Europie, jakim jest tor 
na Służewcu. Otwarta 18 mąja ekspo
zycja będzie dostępna do 31 sierpnia.

• Pożegnania
13 kwietnia holenderska stadnina Vla- 
sakker Arabians pożegnała wyhodo
wanego w Janowie Podlaskim 24-let- 
niego ogiera Alegro (Probat [SE] - Al
geria). Dzierżawiony przez stadniny z 
Danii i Holandii doczeka! się tam spo
rej grupy potomstwa. W kraju, użyty 
w Janowie, Biaice, Kurozwękach oraz

przez hodowców prywatnych, w blisko 
setce potomków zostawił m. in.: wice- 
czempionów Polski Eurola (od Euro
pa) i Angora (od Angola) oraz staw
kę wartościowych klaczy, jak Pi- j
kardia (wiceczempionka Blom- 4
meród i wiceczempionka Wiel- 
kiej Brytanii), Pelargonia, Cel- H
na i Wanilia. ■

* * * r
Bolesną stratę odniosła Mar- 11
sha Parkinson - 19 kwietnia
w jej stadninie Canterbury M
Farms w wieku 21 lat odszedł wy- '
hodowany w Michałowie Wojsław 
(Tallin [RU] - Wilejka). Czempion 
Polski ‘91 od 2002 roku zajmował boks 
czołowego w Canterbury, gdzie ostat
nie lata życia spędziła również jego 
matka Wilejka. W Polsce, szeroko uży
ty w Michałowie i Janowie, zostawił 
120 sztuk potomstwa, na czele z feno
menalnym na wyścigach Druidem 
(od Dalida) i słynnym Emanorem 
(od Emancja) - Czempionem Polski 
i USA, a także oaksistkami Estelką 
(od Estela) i Salsą (od Sarmacja), 
oraz ogierami czołowymi Werbum 
(od Wer da) i Monar (od Mitręga).

LAR

V

and dedicated tonumber by the Arabian Horse Times
Polish Arabian horses, it is richly illustrated and 
encompasses a period from the beginnings of Arabian 
breeding on Polish soil to the beginning of the 21st century. 
Excellent additions to the presented topics are tables with 
show, racing and auction results. The photographs are 
courtesy of renown authors of the last half-century, mainly 
connected with the American market. The book is enriched 
by an introduction by Izabella Pawelec-Zawadzka.

• Exhibitions
The Museum of Hunting and Horsemanship in Warsaw 
organized an exhibition titled „The magic of the horse in the 
photography of Urszula Sawicka”. The author, present at 
nearly every event where Arabian horses can be found, 
photographs other breeds with not less passion. Her works, 
also those previously unpublished, can be seen in the 
Łazienki Park in Warsaw from the end of April until October.

* * *
W)la Musuem invites everyone for the exhibition of 
” omb's UP 1 dedicated to the history of horse racing in 
Warsaw, beginning from the first race in 1777, through the 

istory of the old-time stables and races at the Pola 
o otowskie, until the more recent history, rotating 

around one of the more beautiful racing structures in 
urope, which is the Służewiec Racetrack. The exhibition, 

°n ttie 18111 01 May 136 available for visitors 
until the 31st of August.

• Farewells
On the 13th of April the Dutch stud of Vlasakker Arabians 
bid farewell to 24-year-old stallion Alegro (Probat (SE) - 
Algeria), bred by Janow Podlaski Stud. Leased by Dutch 
and Danish studs, he came to have a rather large group of 
progemy. In Poland, used at Janow, Biaika and Kurozweki 
studs as well as by private breeders, among almost 100 
offspring he left: Polish National Reserve Champions Eurol 
(out of Europa) and Angor (out of Angola), as well as 
a group of valuable mares including Pikardia (Blommeród 
and UK Reserve Champion Mare), Pelargonia, Celna and 
Wanilia.

* * *
Marsha Parkinson suffered a painful loss on the 19th of 
April, when the Michalów-bred stallion Wojsław (Tallin 
(RU) - Wilejka) passed away at the age of 21 at his home in 
Canterbury Farms. Polish National Champion Stallion of 
‘91, he was chief sire at Canterbury, where also his dam, 
Wilejka, spent the last years of her life until 2002. In Poland, 
used on a large scale in Michałów and Janów, he left 120 
offspring, including the phenomenal racehorse Druid (out of 
Dalida) and the famous Emanor (out of Emanacja) - US 
and Polish National Champion, as well as Oaks winners 
Estelka (out of Estela) and Salsa (out of Sarmcja) and chief 
sires Werbum (out of Werda) and Monar (out of Mitręga). Kr

on
ik

ę p
rz

yg
ot

ow
ał

a L
id

ia
 Pa

w
ło

w
sk

a

9



-- -------------------------------------------- |
HODOWLA

Artykuł sponsorowany

fo
t. J

av
an

r

if W *

o/izbaiki
■ ■ ' -■ ' tł- ’ li

Historia ogiera Ecaho to w dużej mierze 
opowieść o połączeniu legend - znamienitej 

matki, powszechnie cenionego rodu męskiego, 
zasobnego w światowej-sławy reproduktory, 

, ' ’•s
mistrzów hodowli i zasłużonej, 

międzynarodowej stadniny - nadzwyczajnej 
kombinacji niezwykłych koni, liudfej j
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O
powieść niniejsza ma swój 
początek w Stadninie Ko
ni w Janowie Podlaskim, 
od dawna stanowiącej 

swoistą Mekkę dla hodowców i ka
mień węgielny międzynarodowej ho
dowli koni arabskich czystej krwi. Wio
sną 1989 roku podjęto decyzję o połą
czeniu aktualnej Czempionki Polski 
Klaczy Starszych ze sławnym, polskim 
wyścigowcem. Tą klaczą była Etruria, 
ogierem Pepton, który właśnie powró
cił z dzierżawy z Ameryki Północnej, 
a wybitnym hodowcą stojącym za tym 
mistrzowskim połączeniem - nieżyją
cy już Andrzej Krzysztaiowicz. 
Po dwóch latach jałowienia, Etruria 
zaźrebila się już na początku sezonu. 
Wydarzenie to zakończyło niezrówna
ną karierę pokazową Etrurii i zapo
czątkowało jej erę matki stadnej. Z ko
lei Pepton, osiągnąwszy już znaczne 
sukcesy w Michałowie, Kurozwękach 
i w Stanach Zjednoczonych, dopiero 
rozpoczynał działalność jako repro
duktor w swojej macierzystej stadni
nie. Latem tego samego roku Pepton 
uzyskał tytuł Czempiona Polski Ogie
rów Starszych.

Pierwszego marca następnego roku 
Etruria wydala na świat kapitalnego, 
siwego ogierka - w znakomitym typie, 
bardzo szlachetnego, o modelowym 
pokroju, obdarzonego fenomenalnym 
ruchem, z przyciągającą, niezwykłą

prezencją. Oceniany przez wielu jako 
najlepsze źrebię w, i tak już bogatej ka
rierze hodowlanej Etrurii, siwy ogierek 
stal się sensacją rocznika 1990 i był po
wszechnie uznany jako najbardziej ; 
obiecujący przedstawiciel cenionego 
na świecie rodu ogiera Ibrahim or. ar. 
w Polsce. W następnych miesiącach I 
para najbardziej zasłużonej klaczy po- 
kazowo-stadnej i jej wyjątkowego 
ogierka była głównym punktem każde
go pokazu hodowlanego w Janowie 
Podlaskim.

Tej wiosny Polska była gospoda
rzem corocznego kongresu ECAHO 
(Europejska Organizacja Konia Arab
skiego). Program konferencji zawie
rał między innymi wizytę w Stadni
nie Koni Janów Podlaski. Izabella 
Pawelec-Zawadzka, będąca w tam
tym czasie inspektorem do spraw 
hodowli koni arabskich, wspomi
na, że wizytę w Janowie prześlado
wała wyjątkowo zimna, szara, wil
gotna i całkowicie niegościnna pogo
da, czego efektem była raczej niezbyt 
entuzjastyczna reakcja zmarzniętych 
i zmokniętych dystyngowanych gości 
na prezentację ogierów czołowych. 
One również były przygaszone żywio
łami i nie zachwycały najlepszą formą, 
będąc nadal okrytymi grubym, zimo
wym włosem. Beznamiętna atmosfera 
oficjalnej prezentacji szybko jednak 
rozproszyła się podczas przechadzki

Z lewej / left: James Ferlita i / and Ecaho 

z prawej / right: Czempionka Świata / World Champion - Emanda

Ecaho
• Narodowy Czempion Polski Ogierów Starszych (1995)

• zwycięzca klasy Pucharu Narodów (1995)

• Międzynarodowy Czempion Ogierów Starszych - Poznań (2002)

• Czempion Regionu II Ogierów Starszych - USA (2005)

• Czempion Ogierów Starszych - Santa Barbara, USA (2005)

• „Top Ten” Narodowego Czempionatu USA Ogierów Starszych (2005)

• Czołowy kontynuator rodu ogiera Ibrahim or. ar. w Polsce, ojciec światowej klasy potomstwa:
- Emanda - Czempionka Świata Klaczy Starszych
- Palmeta - Czempionka Europy Klaczy Starszych
- Olita - wielokrotna czempionka międzynarodowa, Top Five Breeders World Cup, Las Vegas 2007
- Salar - dwukrotny wiceczempion pokazów ogólnokrąjowych
- Milton - zwycięzca młodzieżowy, nadzieja hodowców.
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po stajniach, w których staiy klacze ze 
źrebiętami. Zwyczajowo kilka najlep
szych klaczy zaprezentowano go
ściom na wybiegach przylegających 
bezpośrednio do stajni. W tej elitarnej 
grupie klaczy znajdowała się oczywi
ście Czempionka Świata Klaczy Star
szych Etruria, ulubienica Dyrektora 
Krzysztalowieża, jak również wielu 
uczestników kongresu.

Ku miłemu zaskoczeniu wszystkich, 
Etruria wyłoniła się ze stajni ze wspa
niałym ogierkiem u boku, ciemnosi- 
wym, jakby oszronionym, pewnym sie
bie, dumnym, z magnetyczną prezen
cją oraz nadzwyczajną głową i szyją. 
Puszczony luzem ze swoją matką, po
trafił dotrzymać tempa jej wyjątkowo 
wydatnemu ruchowi w kłusie. Szepty 
podekscytowania na widok zarówno 
matki, jak i syna szybko przerodziły się 
w entuzjastyczny i spontaniczny 
aplauz gości, którzy jednogłośnie 
uznali, że tak wyśmienity ogierek wy
maga niezapomnianego, szczególnego 

imienia, gdyż jego przyszłość jako ko
nia pokazowego i reproduktora wyda
wała się niezaprzeczalna. Jako wyraz 
uznania dla wyjątkowego wydarzenia 
Dyrektor Krzysztaiowicz pozwolił 
Kongresowi zaproponować imię dla 
ogierka. Przewodnicząca Brytyjskiego 
Towarzystwa Hodowców Koni Arab
skich, Joan Ratcliff, zaproponowała 
„Ecaho”, skrót nazwy organizacji. Za
chowując idealną zgodność z polską 
tradycją nazywania źrebiąt na pierw
szą literę imienia matki, nazwa Ecaho 
została jednogłośnie zatwierdzona 
przez szacowne grono.

Jako, że Ecaho urodził się 
przed 1993 roku, kiedy to rozpoczęto 
rozgrywanie Wiosennego Młodzieżo
wego Pokazu i corocznego Narodowe
go Czempionatu Ogierów Młodszych 
w Michałowie, a później w Biaice, wraz 
z grupą roczniaków i dwuletnich ogier- 
ków wiódł zwykłe życie w Pożarach 
(gospodarstwo Janowa Podlaskiego), 
nie doświadczając światła reflektorów 

na ringu pokazowym jako miody ogier. 
Jako trzy- i czterolatek spełniał swe 
powinności na warszawskim torze wy
ścigowym, biorąc udział w 20 goni
twach podczas dwóch sezonów, dwu
krotnie triumfując oraz 13 razy plasu
jąc się na miejscach płatnych.

Podczas tych wczesnych lat roz
wój Ecaho był uważnie obserwowany 
przez Amerykanina Raymonda Mazzei, 
odnoszącego sukcesy hodowcę i trene
ra, który był od dawna związany z pol
skimi końmi arabskimi i darzył je 
szczególną sympatią. Będąc od zawsze 
fanem Peptona, Mazzei importował 
z michaiowskiej hodowli ogiera Elston, 
od Czempionki Polski Klaczy Star
szych Ekstazy i był bardzo zaintereso
wany potencjałem drzemiącym w ko
lejnym synu światowej klasy klaczy, ta
kiej jak Etruria, z janowskiego progra
mu hodowlanego. Wiedząc, że wszyst
kie negocjacje z Polakami wymagają 
zarówno wytrwałości, jak i cierpliwo
ści, Mazzei zaczął subtelnie dawać
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Powyżej / above: Czempionka Europy / 
European Champion - Palmeta 

z prawej / right: Wielokrotny czempion / a'"
multichampion - Salar

do zrozumienia wszystkim, od których 
zależała przyszłość Ecaho, że jest zain
teresowany tym ogierem.

Wielce oczekiwany debiut Ecaho 
w roli reproduktora miał odbyć się 
w Michałowie w 1995 r. Stadnina Koni 
w Michałowie, po doskonałych rezulta
tach użycia ogierów Nabór i Negatiw, 
szukała następnego ogiera z tej linii.

Uzyskanie ogiera takiego jak Ecaho 
było wydarzeniem powitanym z rado
ścią przez polskich hodowców, jako że 
od dawna dążono do uzyskania kon
tynuatora rodu ogiera Ibrahim or. ar. 
w Polsce. Ród Ibrahima, założony 
w Stadninie Koni w Antoninach, 
skał uznanie na świecie dzięki jego sy
nowi wyhodowanemu w Polsce - nie
śmiertelnemu Skowronkowi, po
wszechnie uznanemu za najbardziej 
wpływowego ogiera czystej krwi arab
skiej XX wieku. Krew Skowronka 
można odnaleźć na każdym konty
nencie, na którym hodowane są konie 
arabskie.

Ostatecznie powróciła do Polski po
przez ogiera Naseem, sprzedanego



do Stadniny w Tiersku i używanego 
tam z powodzeniem przez kilka lat. 
Tam spotkał on „zarekwirowaną” 
przez Sowietów, janowskiej hodowli 
klacz Taraszcza. Efektem tego połą
czenia byl ogier Negatiw, najlepszy 
z jego synów urodzonych w Tiersku. 
Zwycięzca (spośród wszystkich ras) 
Wystawy Wszechzwiązkowej w Mo
skwie, Negatiw cieszy! się statusem 
czołowego ogiera w Związku Radzieckim 
ponad 10 lat, dopóki w wieku 17 lat nie 
został pozyskany przez Polskę. Wraz 
z zakupem Negatiwa, jego odnoszący 
w Polsce duże sukcesy syn Nabór zo
stał sprzedany do Stanów Zjednoczo
nych, a sam Negatiw złapał „drugi od
dech” jako reproduktor zarówno w Ja
nowie Podlaskim, jak i Michałowie. 
Wielce ceniony za przepiękne, żeńskie 
i płodne córki, miał dać następcę pod
czas swojego drugiego sezonu rozpło
dowego, od samej „Królowej Polski” - 
Bandoli. Bandos stal się reprodukto
rem o międzynarodowym znaczeniu 
poprzez tuziny wyjątkowego potom
stwa, a w wieku 19 lat ustanowił nie po
bity dotychczas rekord janowskiej au
kcji kwotą 806 000 USD. Bandos pozo
stawił w Polsce dwóch znaczących sy
nów, którzy mieli przejąć jego dziedzic
two - Czempiona Polski Ogierów Star
szych, ogiera Eukaliptus, slynnącego 
na świecie ze swych wyjątkowych có
rek, oraz ogiera Pepton, wybitnego 
atletę i ojca Ecaho.

Ecaho jest doskonałym przykładem 
tego, co hodowcy nazywają „Diamond 
Cross” - połączenie krwi ogiera Nega
tiw z krwią innego importa - ogiera Pa
tos. To skrzyżowanie było wielce uda
nym połączeniem w polskim progra
mie hodowlanym w ciągu ostatnich 
30 lat, czego rezultatem była niezliczo
na ilość międzynarodowych czempio- 
nów i bezcenne osobniki hodowlane. 
Tak jak Negatiw, Palas był również im
portowany z Tierska, głównie w celu 
dolania krwi cennych linii egipskich 
poprzez ogiery Nazeer i Nil („Nahr El 
Nil“). Nazeer był dziadkiem Palasa 
przez ogiera Aswan (pierwotnie zna
nego pod imieniem Raafat), daru 
Egiptu dla władzy radzieckiej, jako po
dziękowanie za finansowe wsparcie 
przy budowie Wielkiej Tamy Asuań

skiej na Nilu. Używany z powodzeniem 
w Tiersku, Aswan do końca życia po
został najbardziej poważanym repro
duktorem w Rosji. Połączony z klaczą 
Panel, córką kolejnego egipskiego im
porta, ogiera Nil i legitymującej się po
chodzeniem polsko-francusko-angiel- 
skim, klaczy Platina, dal ogiera Palas. 
W Polsce Palas, uznany za najlepszego 
syna Aswana, spełnił swoje zadanie 
dając nie tylko kontynuatora rodu, ale 
stawkę wspaniałych klaczy, w tym 
matkę naszego bohatera, Etrurię. Ta 
utytułowana klacz - Czempionka Salo
nu Konia Klaczy Młodszych, Czem
pionka Polski i Świata Klaczy Star
szych, jak również Wiceczempionka 
Europy Klaczy Starszych, jest matką 
pięciu międzynarodowych czempio- 
nów.

Właśnie to prestiżowe dziedzictwo 
Michałów pragnął wcielić do swojego, 
światowej klasy programu hodowlane
go i z tego powodu wiele najlepszych 
klaczy stadniny oraz kilka wybranych 
z Janowa Podlaskiego zostało pokry
tych ogierem Ecaho w latach 1995 
i 1996. Po swoim pierwszym sezonie 
hodowlanym Ecaho zadebiutował 
na arenie pokazowej, został zaprezen
towany na Polskim Narodowym Poka
zie Koni Arabskich Czystej Krwi 
w 1995 r. Rywalizując o najwyższe laury 
na rodzimym gruncie, Ecaho w sposób 
zdecydowany wygrał tytuł Narodowe
go Czempiona z wysoką punktacją 
46,33 (na 50 punktów możliwych), 
w tym czterema najwyższymi notami 
(„10”) za typ oraz głowę i szyję, dwie
ma „10” za kłodę, jak również najwyż
szymi ocenami za nogi pośród startu
jących koni. Tej samej jesieni Ecaho 
wzbudził międzynarodową sensację 
na Pucharze Narodów w Aachen, po
kazie znanym z największej rywalizacji, 
łatwo wygrywając klasę 4-6 letnich 
ogierów, zyskując kilka kolejnych naj
wyższych not za typ, jak również 
za głowę i szyję, oraz wywołując za
chwyt międzynarodowej publiczności.

Na początku stycznia następnego 
roku pierwsze źrebięta po Ecaho zo
stały przywitane z dużym entuzja
zmem, jako że każde pojawienie się ich 
na świecie ujawniało wyjątkowe zdol
ności ogiera jako reproduktora. Tam

tego roku urodziło się kilka modelo- 
wych źrebiąt, ale wyróżniającą się mię. 
dzy nimi była Emanda. Oszałamiająco 
piękna, uosabiała wszystkie najbar
dziej pożądane cechy ojca, znakomicie 
połączone z cennymi walorami matki, 
Emanacji. Od urodzenia „skazana”! 

na status gwiazdy, Emanda już jako 
dwulatka odniosła niezrównane sukce
sy w ringu pokazowym, zyskując tytuł 
Wiceczempionki Klaczy Młodszych 
Wiosennego Pokazu w Bialce oraz Wi- ¡ 
ceczempionki Polski Klaczy Młod
szych na Pokazie Narodowym, Między
narodowej Czempionki Klaczy Młod
szych w Babolnie, jak również najbar
dziej prestiżowy tytuł Czempionki Kla
czy Młodszych Pucharu Narodów. 
Piękniejąc wraz z wiekiem, Emanda 
po ukończeniu prób dzielności na to- 
rze wyścigowym, ponownie wkroczyła 
na areny pokazowe w roku 2001 podbi
jając Europę jako Wiceczempionka 
Klaczy Starszych Europy i Pucharu 
Narodów, jak również zdobywając „po
kazowy szczyt” - Czempionat Świata 
Klaczy Starszych na Salonie Konia 
w Paryżu.

Podczas gdy tej pierwszej wiosny 
Michałów pozostawał pod urokiem 
Emandy, Janów Podlaski świętował 
narodziny Olity, stanowiącej znakomi
ty dowód zdolności Ecaho do kolosal
nego poprawiania cech klaczy-matki. 
Nadzwyczajna Olita cechuje się prze
pięknym rysunkiem długiej łabędziej 
szyi, nadzwyczajnym typem i szlachet
nością oraz eleganckim i energicznym 
kłusem. To właśnie te cechy przyniosły 
jej tytuł Czempionki Klaczy Starszych 
Skandynawii i Najlepszego Konia Po
kazu na słynącym z dużej rywalizacji 
pokazie w Blommeród oraz mocną po
zycję Top Ten na Czempionacie Świa
ta w 2002 r. Ceniona w Janowie Podla
skim, jako jedna z elitarnego stada ma
tek, Olita, podobnie jak Emanda, zy
skuje na urodzie i szlachetności z każ
dym mijającym rokiem. Niedawno Oli
ta, wydzierżawiona do Stanów Zjedno
czonych, ponownie udowodniła swój 
potencjał zyskując tytuł Czempionki 
Klaczy Starszych Wiosennego Pokazu 
RCAHA w Burbank, Kalifornii i tytuł 
Top Five Pucharu Świata Hodowców 
w Las Vegas w kwietniu 2007 roku.

14



Sukcesy zarówno Emandy, jak i Oli 
ty nakłoniły Janów do ponownego sko
rzystania z potencjału Ecaho w jego 
rodzimej stadninie w sezonie hodowla
nym 1999. Pierwszy rocznik źrebiąt 
przyniósł jednego z najlepszych synów 
Ecaho - Salara, ogiera w bardzo pięk
nym typie i harmonijnej budowy. Wy
wodząc się z legendarnej wyścigowej 
rodziny klaczy Sabellina poprzez mat
kę Sabę („Top Five” Polskiego Narodo
wego Pokazu), Salar udowodnił, że 
oprócz urody, ma również uzdolnienia 
sportowe, zwyciężając na torze wyści
gowym jako trzylatek. Poprzedzając 
wyczyny na torze, Salar odnosił sukce
sy na ringu pokazowym, zwyciężając w 
klasie ogierów rocznych na Wiosennym 
Pokazie w Białce (będącym jednocze
śnie Narodowym Czempionatem Pol
ski Ogierów Młodszych), zyskując ty
tuł Wiceczempiona Ogierów Młod
szych Letniego Pokazu w Warszawie 
jako dwulatek i Wiceczempiona Ogie
rów Starszych na pokazie w Falborku 
w 2004 r.

Urodzona w 2002 r., wyjątkowo pięk
na klaczka Palmeta, przyćmiła atrak
cyjność Salara. Opisana przez Dyrek
tora Janowa Podlaskiego Marka Trelę 
jako „najpiękniejsze i najbardziej żeń
skie stworzenie w stadninie“ Palmeta 
jest klaczą charakteryzującą się nad
zwyczajnym typem, jakością, pokro
jem i możliwościami ruchowymi. Te 
wyjątkowe cechy przyczyniły się 
do zdobycia znaczących tytułów naro
dowych i zagranicznych, w tym Czem
pionki Klaczy Młodszych na Wiosen
nym Pokazie w Białce, nąjwyższych 
laurów na Pokazie Narodowym w Ja
nowie Podlaskim - Czempionki Polski 
Klaczy Młodszych i Nąjlepszego Konia 
Pokazu, jak również Top Ten Czempio- 
natu Świata Klaczy Młodszych. Te 
znaczące młodzieżowe osiągnięcia zo
stały ukoronowane w 2005 r. tytułem 
Czempionki Europy Klaczy Starszych.

Wielce obiecującym synem Ecaho 
okazał się zwycięzca mocnej klasy

Czempion / champion Milton 

na Wiosennym Pokazie Młodzieżo
wym w Białce w 2004 roku, roczny Mil
ton, hodowli Małgorzaty i Józefa Pie
trzaków, wybrany Młodzieżowym 
Czempionem Polski Hodowli Prywat
nej. Rok 2005 przyniósł dwuletniemu 
Miltonowi tytuły Top Five na poka
zach w Bełżycach i Falborku.

Sukcesy Ecaho jako reproduktora 
zostały zauważone przez Ray
monda Mazzei, który po zobaczeniu 
pierwszych jego źrebiąt w Michałowie 
w 1996 r. zaczął coraz gorliwiej dopyty
wać się o możliwość zakupu lub przy
najmniej wydzierżawienia ogiera. Tak 
jak w przypadku zarówno jego ojca, 
jak i matki, wyjazd Ecaho z Polski byl 
„niemożliwy”. Pomimo odmowy, Mazzei 
nie ustawał w staraniach zakupu Eca
ho dla dobra amerykańskiego rynku, 
gdyż ogier ten reprezentował wciele

nie modelowych cech arabskich, zbu
dowanych na fundamencie liczącego 
ponad dwa stulecia polskiego progra
mu hodowlanego. Mazzei był przeko
nany, że ogier ten zostanie przywitany 
powszechnym zachwytem przez Ame
rykanów. Co więcej, jego sprawdzona 
zdolność płodzenia wyjątkowych źre
biąt od klaczy reprezentujących szero
ki zakres zróżnicowanych typów i ro
dzin żeńskich oznaczał, że jego sukces 
jako reproduktora w tej największej 
arabskiej puli genowej na świecie jest 
pewny.

W 2002 roku, długoletni klient Ma- 
zzei’go i partner w interesach, dr James 
Ferlita, zasygnalizował Raymondowi 
swoje zainteresowanie pozyskaniem 
światowej klasy ogiera dla swojego 
programu hodowlanego. Trwający już 
drugie dziesięciolecie program „Ferli
ta Arabians“ miał na swym koncie 
znaczące sukcesy, takie jak uzyskane



Mrożone nasienie Ecaho jest dostępne 
w Partita Ecaho Arabians w cenie USD 4.000.- 

(cena zawiera pobranie i mrożenie nasienia, 
jak również transport w przypadku zakupu 

co najmniej 3 stanówek)
James A. Ferlita DC 

www.ecaho.com
4051 Morningstar Dr. 

Huntington Beach CA 92649 
714-743-8036 Fax 714-840-3507 

Kontakt: James Ferlita, D. C. - Właściciel 
email:jflita(« aol.com 

tel. komórkowy: (+001) 714.743.8036 
fax: (+001) 714.840.3507 
4051 Morning Star Drive 

Huntington Beach, CA 92469 USA

tytuły: wielokrotnego narodowego 
czempiona w kategoriach English 
i Pleasure Driving - Kool Fire, wielo
krotnego czempiona regionalnego, 
Czempiona Scottsdale i Młodzieżowe
go Narodowego Top Ten - Oso Alliste, 
jak również wielokrotnego regionalne
go i narodowego zwycięzcy w ręku 
i pod siodłem - TF Totally Kool. 
Współpraca z Mazzeim spowodowała, 
że Ferlita zaczął podróżować do Polski 
pod koniec lat 80., a podczas swoich 
wizyt poważnie zainteresował się pol
skimi arabami. Te wyprawy doprowa
dziły do importu z Polski kilku obiecu
jących młodych klaczy, która to kolek
cja obejmowała między innymi klacz 
Edinę - późniejszą regionalną czem- 
pionkę, zdobywczynię Top Ten Czem- 
pionatu USA oraz Narodową Czem- 
pionkę Kanady Klaczy Starszych.

Ośmielony zainteresowaniem Ferlity 
w pozyskaniu wybitnego reprodukto
ra, Mazzei rozpoczął poszukiwania 
ogiera łączącego idealny fenotyp, zna
mienity rodowód ze sprawdzoną karie
rą hodowlaną. Po wielu dalekich po
dróżach i licznych telefonach okazało 
się, że na liście potencjalnych kandyda
tów znajduje się tylko jeden - Ecaho. 
Kolejny telefon do Janowa Podlaskiego 
- szczęśliwie prośba o sprzedaż spo
tkała się z bardziej optymistyczną od
powiedzią: „jesteśmy otwarci na nego
cjacje”. Był to stosowny moment dla 
Janowa Podlaskiego, bowiem Ecaho 
wchodził w pełnię wieku jako repro
duktor. Mając zapewnienie, że mrożo
ne nasienie pozostałoby w Polsce, dy
rektor Marek Trela byi przekonany, że 
Ecaho powinien dostać szansę osią
gnięcia sukcesu na większą skalę. Po
zytywny odzew byi zachętą, jakiej Jim 
i Raymond potrzebowali. W ciągu paru 
dni znaleźli się w samolocie do Warsza
wy, by ponownie zobaczyć swojego, 
jakże wielce pożądanego, ogiera i by 
sfinalizować szczegóły transakcji. 
Umowa została zawarta, a niegdyś 
„niemożliwy do kupienia” ogier znalazł 
się w drodze do południowej Kalifornii, 
by rozpocząć drugi pomyślny etap 
swojego życia. Tak jak w przypadku 
każdego kolejnego, od sześciu pokoleń, 
ogiera z tej linii, Ecaho był przeznaczo
ny do odegrania wybitnej roli w swoim 
nowym domu.

Janów Podlaski z żalem żegnał Ecaho; 
dla większości osób w stadninie, sta
nowił on kwintesencję konia arab
skiego. Zarówno jako koń pokazowy 
jaki i reproduktor, nie tylko sprostał, 
ale całkowicie przewyższył nadzieje, 
jakie z nim wiązano w dniu narodzin. 
Wraz z takimi końmi jak Emanda, Oli- 
ta, Palmeta, Salar, Alhambra i wiele 
innych obiecujących synów i córek 
pozostawionych w rodzimym kraju, 
jego niezrównane dziedzictwo pozo- 
staje zabezpieczone dla przyszłych 
pokoleń.

Dla Raymonda Mazzei Ecaho jest 
niezaprzeczalnie najlepszym i najważ
niejszym koniem, jakiego kiedykolwiek 
importował. Będąc pełnym oczekiwań 
i nadziei, jednocześnie jest przekonany, 
że Ecaho stanie się ikoną rasy arab
skiej oraz wybitnym ambasadorem 
polskich koni arabskich na zachodnim 
wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. 
Ecaho jest idealnym połączeniem 
sprawdzonej przeszłości z obiecującą 
przyszłością - współczesny koń arabski 
z najbardziej pożądanymi atrybutami 
rasy, ze zdolnością konsekwentnego 
dawania źrebiąt wykazujących te same 
cechy przy łączeniu z różnorodnymi li
niami żeńskimi.

Kontynuując tradycję swojego pra- 
-pra-pradziadka Skowronka, Ecaho 
jest gotów, by wprowadzić rasę koni 
czystej krwi arabskiej w XXI wiek. •

/tłum. J. K./

E c a h o - the fairy tale horse
The tale of Ecaho is very 

much the intermingling of le
gends - an illustrious dam, an 
universally celebrated sire line 
rich with world-renown sires, 
master breeders and a venera
ble international stud - a re
markable combination of 
extraordinary horses, humans 
and environments. The story 
began in the hallowed stables 
of Janow Podlaski Stud - long 
the beacon and cornerstone of 
international Arabian breeding 
- in the spring of 1989, when the 
decision was made to breed the 
reigning Polish National Cham
pion Mare to a Polish racing le
gend just returned from North 

American lease. That mare was 
Etruria, the stallion was Pep- 
ton, and the brilliant breeder 
behind the masterful mating 
was the late Director Andrzej 
Krzysztalowicz. After two bar
ren years of production, Etruria 
caught early in the season, an 
event, which marked an end to 
an unparalleled show career 
and full-time duties as a brood
mare of supreme status. Pep- 
ton, on the other hand, was just 
beginning a siring career at his 
maternal stud, after considera
ble success at Michalow, Kuro- 
zweki and in the United States; 
on home turf later that sum
mer, Pepton would be crowned

Polish National Champion 
Stallion.

The following March 1st, 
Etruria delivered a stunning 
grey colt - exotically typey, 
exquisitely refined, enthusiasti
cally upright, perfectly confor
med and abundantly athletic 
with a magnetic, majestic pre
sence and the unmistakable „lo
ok of kings’’. Praised by many as 
the best produce of Etruria’s al
ready distinguished breeding 
career, the grey colt was the sen
sation of the 1990 foal crop and 
was widely regarded as the 
most promising heir apparent 
to the internationally celebra
ted sire line of Ibrahim in Po

land. In the ensuing months, 
the indomitable pair of the 
Stud’s most accomplished show 
/ broodmare and her exemplary 
young colt were the highlight of 
each Janow Podlaski breeding 
presentation. Inevitably, it was 
during the most distinguished 
occasion of the season that the 
young colt would earn his di
stinctive name.

Later that spring, Poland ho
sted the Annual General me
eting of the European Conferen
ce of Arabian Horse Organiza
tions. The conference schedule 
included visit to Janów Podlaski 
State Stud and breeding parade 
of the finest stock. Izabella Pa
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welec-Zawadzka, the Polish In
jector of Arabian Horses at 
the time, recalls that the Janow 
visit was plagued by particularly 
cold grey, damp and wholly in
hospitable weather; the effect of 
which was a rather indifferent 
response of the distinguished 
guests to the presentation of 
the chief sires, who themselves 
were rather subdued by the ele
ments and not at their best, still 
robed in thick winter coats. The 
impassive aura of the formal 
presentation quickly dissipated 
however, during the stroll thro
ugh the stables in which the ma
res and foals were housed. As is 
customary, several of the best 
mares with foals at side were 
presented for the guests in pad
docks directly adjacent to the 
stables. This select collection of 
mares of course included World 
Champion Etruria, the paragon 
of the Janow Podlaski breeding 
program and a favorite of Direc
tor Krzysztalowicz as well as 
many of the conference partici
pants. To the pleasant surprise 
of all, Etruria emerged from the 
stable with a magnificent colt at 
side, a confidently charismatic, 
upright and enchanting „frosty- 
-grey” with tremendous presen
ce and an extraordinary head 
and neck, who when turned lo
ose with his dam, managed to 
keep pace with her powerful, 
animated trot stride for stride. 
The murmurings of excitement 
at the charm of both mother 
and son quickly broke into en
thusiastic and spontaneous ap
plause from the crowd, who we
re in unanimous agreement that 
a superior colt such as this war
ranted a memorable, world- 
-class namesake, as his future as 
a show horse and sire of merit 
were irrefutably foreordained. 
As a tribute to special event, Di
rector Krzysztalowicz agreed to 
allow the Congress to propose 
a name for the colt. In a mo
ment of inspiration, the Arabian 
Horse Society of England’s Pre
sident Joan Ratcliff suggested 
Ecaho, in honor of the Confe
rence’s acronymic designation. 
Perfectly conforming to Polish 
tradition of naming foals in ho
nor of their dams by prescribing 
the first letter of the dam’s na
me to that of the foal’s, the ap
pellation of ECAHO was unani
mously approved by the este
emed gathering with more ap
plause.

Having been bom prior to the 
mception of the Polish Spring 
Show and the annual Polish Na
tional Junior Championships 
mr colts (initiated in 1993), 
Ecaho led a simple herd life 
amongst the group of yearling 
and two-year old colts at Janow 
Podlaski satellite farm of Poza- 

ry, never to see the limelight in 
the show ring as a junior colt. At 
three and four, he performed ob
ligatory racehorse duties on the 
Warsaw track, competing in 
twenty races over two seasons 
with a pair of wins and thirteen 
placed finishes.

During these early years, the 
evolution of Ecaho was careful
ly watched by American Ray
mond Mazzei, a successful bre
eder and trainer, who has a long 
history with and considerable 
passion for the Polish Arabian 
horse. Having always been 
a fan of Pepton, Mazzei had im
ported the Michaldw-bred El
ston, out of Polish National 
Champion Mare Ekstaza, and 
was very interested in the po
tential of another son out of 
a world-class mare like Etruria 
from the Janow breeding pro
gram. Knowing that all nego
tiations with the Poles require 
both perseverance and patien
ce, Mazzei began to subtly ma
ke his interest in Ecaho known 
to those with the authority to 
control his destiny.

The much anticipated debut 
of Ecaho as a sire was to take 
place at Michałów in 1995, the 
Polish stud famed for its glorio
us mares. Michałów had long 
been looking for the opportuni
ty to incorporate the genetic 
value of Etruria into the herd, 
as well as the invaluable contri
bution of another esteemed 
descendant of the Ibrahim sire 
line, an infusion which, had 
brought the Stud tremendous 
success.

The realization of a colt em
bodying the superior characte
ristics of Ecaho was a welcome 
event by all Polish breeders, as 
all had been focused on cre
ating a successor to the Ibra
him sire line in Poland. Original
ly established outside of Arabia 
at the Antoniny Stud in Poland, 
the Ibrahim sire line has gained 
recognition around the world 
through one Polish-bred son - 
the immortal Skowronek. Now 
universally acknowledged as 
the most influential Arabian 
stallion of the 20th century, the 
blood of Skowronek can be fo
und in abundance on every con
tinent within which Arabian 
horses are bred.

The blood of Skowronek 
eventually found its way back to 
Poland via Naseem, Skowro- 
nek’s heir at Crabbet, who was 
sold to Russia later in life and 
used successfully for several 
years. He was there bred to 
a Polish confiscate, the Janów 
Podlaski-bred Taraszcza, to give 
Negatiw, the best of his sons 
born at Tersk. An All-Union 
Exhibition winner amongst all 
breeds in Moscow, Negatiw en

joyed chief sire status for well 
over a decade in Russia until he 
was finally secured by the Poles 
at age 17. With his purchase, his 
highly successful son Nabor was 
sold to the United States, and 
Negatiw began his second wind 
as sire in both Janow Podlaski 
and Michałow. Highly valued for 
producing beautifully feminine 
and prolific daughters, Negatiw

Ecaho - the show horse
• Polish National Champion Stallion 1995
• All Nations Cup Class Winner 1995
• Poznan International Champion Stallion 2002
• Region II Champion Stallion 2005
• Santa Barbara Champion Stallion 2005
• US National Top Ten Stallion 2005

Ecaho - the sire
• Leading progenitor of the Ibrahim d.b.Sire Line in Poland
• World Class Get includes:
- World Champion EMANDA
- Europe Champion PALMETA
- International Champion OLITA
- National Champion SALAR (twice Reserve Champion SALAR]

would sire his eventual replace
ment during his second year at 
stud, out of none other than the 
„Queen of Poland” herself - 
Bandola. Bandos would become 
a sire of international significan
ce through dozens of exceptio
nal get and at age 19, would set 
the Polish auction record as all- 
-time high seller for the royal 
sum of $806,000. He would leave 
behind two important sons in 
Poland to carry on his legacy - 
Polish National Champions Eu
kaliptus, world-renown for his 
extraordinary daughters, and 
Pepton, athlete extraordinaire 
and sire of Ecaho.

Ecaho is a sterling example of 
what the Poles proudly refer to 
as the „Diamond Cross” - the 
mating of the blood of Negatiw 
with that of another Polish im
port - Palas. This cross has been 
an enormously successful nick 
within the Polish breeding pro
gram over the last three deca
des, resulting in scores of inter
national champions and invalu
able bloodstock. Like Negatiw, 
Palas was also imported from 
Tersk, primarily as an outcross 
stallion designed to introduce 
the blood of Nazeer in the bre
eding program. Nazeer was the 
grandsire of Palas via Aswan 
(originally named Rafaat), a gift 
to the Russian government 
from Egypt as a token of appre
ciation for financial support in 
the construction of the mighty 
Aswan High Dam along the Ni
le. Hugely successful at Tersk, 
Aswan remained in Russia for 
his entire life as the most este
emed of sires. There he was 
bred to Panel, daughter of yet 
another Egyptian import, Nil, 

and the Polish-French-Crabbet 
cross Platina to sire Palas. In 
Poland, Palas would establish 
himself as the greatest of the 
Aswan sons, an honor due in lar
ge part to his crowning achieve
ment as a sire - the ethereal 
Etruria. An aristocrat dam of fi
ve international champions, 
Etruria is also a dual winner at 
the World and European Cham

pionships as both a Junior and 
Senior Mare, the only mare in 
the history of the breed to be so 
honored. [Salon du Cheval Ju
nior Champion Mare, Polish Na
tional and World Champion Ma
re, as well as European Reserve 
Champion Mare]

It was this prestigious herita
ge that Michałow greatly desi
red to incorporate into its 
world-class breeding program, 
and to that end, many of the 
Stud’s best mares and a select 
few from Janow Podlaski were 
bred to Ecaho in 1995 and 1996. 
Following his first season at 
stud, Ecaho made his show ring 
debut in the capable hands of 
the Michałów training staff at 
the Polish National Show in 
1995. Vying for the ultimate ho
nor on home turf, Ecaho decisi
vely claimed the National 
Championship with a whopping 
46.33 (out of 50), including four 
perfect scores of ten for type 
and head and neck, an almost 
unheard of two tens for body as 
well as the highest leg score 
amongst all his competitors. 
That same fall, Ecaho would 
make an international splash at 
the All Nations Cup in Aachen, 
home to Europe’s most compe
titive Arabian exhibition, han
dily winning an impressive class 
of Four-to-Six Year Old Stal
lions by scoring several more 
perfect scores for type as well as 
head and neck and overwhel
ming Arabian breeders and en
thusiasts with his extraordinary 
phenotype.

Early the next January, the 
first foals of Ecaho were greeted 
with great enthusiasm, as each 
arrival ignited the realization of
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superior siring ability. Several 
exemplary foals were bom that 
year, but chief among these was 
the enrapturing Emanda. Stun
ningly gorgeous, wonderfully 
complete and impressive in 
both size and construction, 
Emanda embodies all of 
Ecaho’s most desirable charac
teristics in splendid combina
tion with the precious qualities 
of her famous dam. Destined for 
international stardom from 
birth, Emanda became a consi
derable force in the show ring 
as a two-year old, earning the 
Reserve Junior Female Cham
pionships at the Polish Spring 
Show and the Polish Nationals, 
Junior Champion honors at the 
Babolna International, as well 
as the most prestigious title of 
Junior Champion Filly at the All 
Nations Cup. Growing ever mo
re glorious with age, Emanda 
reentered the show ring follo
wing her racing career, conqu
ering Europe in 2001 as Reserve 
Senior Champion Mare at both 
the All Nations Cup and Euro
pean Championships as well as 
earning the pinnacle achieve
ment as World Champion Mare 
at the Salon du Cheval.

While Michałów was enamo
red with Emanda that first 
spring, Janów Podlaski was ce
lebrating the birth of the allu
ring Olita, remarkable proof of 
Ecaho’s ability to vastly im
prove the virtues of the dam. 
Extreme in all areas, Olita po
ssesses extravagant length 
and shape of neck, extraordi
nary type, refinement and cha
risma and a bold, exhilarating 
trot. It is these qualities that 
earned her the Senior Mare 
Championship and Best in 
Show honors at the highly 
competitive All Scandinavian 
Championships in Sweden as 
well as solid Top Ten status at 
the World Championships in 
2002. Prized by Janow as one 
of their most cherished elite, 
Olita, like Emanda, is destined 
for additional honor and glory 
in the future, as she continues 
to grow more beautiful and re
fined with each passing year.

Semen is awaiable for Ecaho at Ferlita 
Ecaho Arabians and Flrrioso Bloodstock 
for $ 4 000 US including collection and 

freezing.. Transportation included is if you 
purchase 3 or more breedings.

Frozen semen is available 
Contact: 

James A.Ferlita, D.C. 
e: jflita@aol.com 

c: 714.743.8036 
f: 714.840.3507 

4051 Morning Star Drive 
Huntington Beach, CA 92469

Just recently Olita proved her 
potentials when being named 
the Champion Mare at RCA- 
HA Annual Spring Show in 
Burbank, California.

The success of both Emanda 
and Olita prompted Janow to 
insist on Ecaho standing at his 
maternal stud beginning in 
1999. That first foal crop the fol
lowing year produced one of his 
best sons, the decidedly ma
sculine and well-built Salar. 
Tracing to the legendary racing 
family of Sabellina through his 
Polish National Top Five win
ning dam Saba, Salar is proving 
to be considerably athletic as 
well as beautiful, with wins on 
the racecourse at three. Prior 
to his track endeavors, Salar 
was very successful in the show 
ring winning the yearling colt 
class at the Bialka Spring Show 
(the Polish National Cham
pionships for colts), Reserve 
Junior Champion at the War
saw Summer Show at two and 
Reserve Senior Champion at 
Falborek All-Arabian Horse 
Show in 2004.

The appeal of Salar from the 
first Ecaho foal crop gave way 
to overwhelming enthusiasm 
for an extraordinary filly in 
2002 - the incomparable Pal
meta. Described by Janów 
Podlaski Marek Treia as the 
most beautiful and feminine 
creature at the stud Palmeta is 
an ultra-exotic mare of remar
kably complete type, quality, 
cpnformation and athleticism. 
These exceptional qualities ha
ve earned Palmeta significant 
national and international ti
tles including Junior Cham
pion Filly at the Bialka Spring 
Show, the ultimate honour of 
Polish National Junior Cham
pion Mare and Best in Show as 
well as World Top Ten Junior 
Mare. Her significant junior 
show records were crowned in 
2005 with the title of Senior 
Champion Mare of Europe.

The success of Ecaaho as 
a sire did not go unnoticed by 
Raymond Mazzei, who, upon 
witnessing the first of his foals 
at Michaiów in 1996, began to 
inquire more fervently about 
the possibility of purchasing or 
at least leasing the stallion. As 
was the case with both his dam 
and grandam, the departure of 
Ecaho from Poland was unequ
ivocally „impossible”. Despite, 
the rebuttal, Mazzei remained 
determined to pursue Ecaho for 
the greater good of the North 
American market, as Ecaho re
presented the most appealing 
incarnation of ideal Arabian 
characteristics built upon the 
solid foundation of the most hi
ghly esteemed and consistently 
prepotent horses in the centu

ries-old Polish Arabian bre
eding program. Mazzei was 
confident that his captivating 
phenotype would be greeted 
with universal admiration by 
Americans; moreover, his pro
ven ability to sire exceptional 
foals with mares representing 
a broad range of diverse types 
and dam families meant his 
success as a sire in the largest 
Arabian gene pool on the planet 
was inevitable.

In 2002, a longtime client and 
business partner of Mazzei’s, 
Dr. James Ferlita, indicated to 
Raymond his interest in secu
ring a world-class stallion for 
his breeding program. Well into 
its second decade, the Ferlita 
Arabians program had already 
had considerable success as the 
source of multi-National En
glish and Pleasure Driving 
Champion Kool Fire, multi-Re- 
gional, Scottsdale and Youth 
National Top Ten Champion 
Oso Alliste, as well as multi-Re- 
gional and National halter and 
performance winner TF Totally 
Kool. His early partnership with 
Mazzei led Ferlita to begin tra
veling to Poland in the late 
1980’s, during which he develo
ped a keen interest in the Polish 
Arabian. These excursions 
eventually led to the importa
tion of several promising young 
mares from Poland, a collection 
which, included Edina - an 
eventual Regional Champion, 
US Top Ten and Canadian Na
tional Champion Mare.

Emboldened by Jim’s inte
rest to acquire a superlative si
re, Mazzei commenced a worl
dwide search for a stallion with 
that rare triple-threat combina
tion of perfect phenotype, a ve
nerated pedigree and a proven 
siring record. Several long-di
stance inquiries and cross-con
tinental trips later, Mazzei di
scovered that the horse he had 
highly valued and long admired 
in Poland for over a decade sto
od alone at the top of his list of 
choice stallions. So the phone 
call to Janow Podlaski was once 
again made; to the good fortune 
of Mazzei and Ferlita, the requ
est to sell was met with the 
much more optimistic ,,we wo
uld be open to negotiation”. 
The timing was right for Janow 
Podlaski, as Ecaho was entering 
his prime as a sire; with the re
assurance that frozen semen 
could remain behind in Poland, 
Director Marek Treia was co
nvinced that Ecaho should be 
granted the opportunity to 
achieve success on a grander 
scale. The affirmative response 
was all the encouragement Jim 
and Raymond needed; within 
days, they were on a plane to 
Warsaw to see their much desi

red stallion once again and to fi. 
nalize the details with the Po- 
les. With the frozen semen secu- 
red, the deal was done and the 
once „impossible” to purchase 
stallion was on his way to So
uthern California to begin the 
second successful stage of his li- 
fe. As with every successive sire 
in his past for six generations, 
Ecaho was destined to make his 
mark in his new home.

Janow Podlaski expressed 
bittersweet sadness at the de
parture of Ecaho; for most at 
the stud, like the emblem of the 
organization after which he was 
named, Ecaho was the quintes
sential symbol of the Arabian 
horse in Poland. As both a show 
horse and sire, he had not only 
met, but wholeheartedly exce
eded the expectations heaped 
upon him at birth. With the li
kes of Emanda, Olita, Palmeta, 
Salar, Alhambra and scores of 
other promising sons and dau
ghters left behind, his incompa
rable legacy remains secure for 
generations to come.

For Mazzei, Ecaho is irrefu
tably the best and most impor
tant horse he has ever impor
ted. With the highest of expec
tations, he is confident Ecaho 
will be a brilliant ambassador 
for the Polish Arabian horse in 
the West, as well as an icon for 
the Arabian breed. As promi
sed, Ecaho delivers on all 
fronts: phenotypically - as 
a sterling example of the Ara
bian stallion with extraordina
ry type, superb conformation 
and dynamic athleticism; and 
more importantly, genotypical
ly - with an impressive siring 
record of champion get in the 
toughest international compe
tition and a heritage represen
ting the best and most prepo
tent Arabian bloodlines. In all 
ways, Echo is the perfect blend 
of proven past with promising 
future - a contemporary Ara
bian with the most desirable 
attributes of the breed with 
the ability to consistently sire 
foals exhibiting those same qu
alities across a broad cross sec
tion of bloodlines.

It is there that Dr. Ferlita 
expects the Arabian horse com
munity to discover what he has 
always known - the Ecaho is 
a superior equine of perfect 
conformation and versatile ath
letic ability representing the 
upper echelon of the Arabian 
breed, by demonstrating the hi
ghest level of quality, refine
ment, presence and ideal type. 
In the tradition of his great-gre
at-great-grandsire Skowronek, 
Ecaho stands poised with enor
mous potential to propel the 
breed forward into the 21st cen
tury to the benefit of us all.
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WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO...
The Horse Wor/d’s Most Trusted Name"

be Mr i Muter
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Tradycja. Innowacja. Zaufanie.
Innowacyjność w ochronie zdrowia 

zwierząt od 1892 roku

PIELĘGNACJA WŁOSA 
7 I SIERŚCI
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ShowSheen® - Hair Polish & Detangler - preparat 
nabłyszczający i ułatwiający rozczesywanie
• Świetny .pokazowy" połysk
• Sprawia, że włosy grzywy i ogona nie plączą sie
• Podkreśla odcień sierści
• Chroni przed kurzem, brudem oraz plamami
• Opakowanie - butelka wielokrotnego użytku 

z rozpylaczem 946 ml oraz butelki 473 ml, 
946 ml i 3,81

ShowCIean7 Manę & Taił Whitener 
- preparat rozjaśniający ogon i grzywę
• Ultrafioletowy rozjaśniacz do wszystkich maści
• Nie zawiera niebieskiego barwnika - nie pozostawia 

fioletowego zabarwienia
• Nie zawiera wybielaczy ani wody utlenionej
• Stosować po myciu szamponem
• Opakowanie 946 ml

ShowSheen® Moisturizing Detangler
- nawilżający żel ułatwiający rozczesywanie
• Profesjonalny żel o silnym działaniu przeciw płataniu się włosów
• Nawilża i odbudowuje silny włos
• Utrzymuje włosy w zdrowiu, nadaje piękny połysk
• Do użytku na sucho lub mokro, nie pozostawia tłustego osadu
• Zawiera elementy nawilżające, a także witaminę E
• Opakowanie 236,5 ml

SuperPoo® Conditioning Shampoo
- szampon z odżywką
• Obficie pieniący się i łatwy do spłukania
• Skoncentrowany i ekonomiczny
• Zawiera siarczany - dla głębokiego oczyszczania
• Nie wywołuje podrażnień, ma neutralne pH
• Opakowanie 946 ml

Miracle Groom" - „kąpiel w butelce'
• Gotowy do zastosowania spray do czyszczeni 

włosa i sierści
• Działa bez użycia mydła i wody
• Czyści, odżywia, usuwa przykry zapach, ułatwi 

rozczesywanie oraz nabłyszcza
• Usuwa brud, trudne plamy i łupież, a także 

poprawia koloryt sierści
• Do użytku dla koni, psów, kotów, owiec i bydła
• Opakowanie 946 ml lub 5,81

Absorbine*1 Special Care™ Shampoo
- delikatny szampon (superkoncentrat)
• Można używać na Środek odstraszający 

owady - UltraSpot
• Bardzo delikatny szampon na bazie wody, 

idealny dla wrażliwej skóry
• Przygotowany, aby chronić przed spłukaniem 

punktowo podawanychpreparatów przeciwko 
muchom, pchłom i kleszczom

• Delikatnie usuwa brud bez naruszania naturalnej 
warstwy tłuszczu znajdującej się na skórze

• Super skoncentrowany, daje po rozcieńczeniu 
94,5 litra gotowego preparatu

• Opakowanie 473 ml

Medicated Twin Pack -zestaw leczniczy
- szampon + płyn odkażający
• Szampon czyści, odkaża oraz zabija drobnoustroje
• Spray działa odkażająco oraz chroni przed infekcjami
• Pierwsza linia obrony przeciw dermatofilozie, 

grzybicy i innym infekcjom bakteryjnyrn
• Likwiduje swędzenie spowodowane uządleniami 

lub odparzeniami
• Wzbogacony w chloroksylenol i olejek 

z drzewa herbacianego
• Oba opakowania po 473 ml

Importer i dystrybutor w Polsce:
Firma Stopa - Wiesław Stopa 

Skrzeszewo Żukowskie 152, 83-330 Żukowo 
tel,: (058) 684 95 35, (058) 685 81 09, fax: (058) 685 81 10 

www.absorbine.pl



K
onie, ich silą, szybkość i wy
trzymałość od zarania dziejów 
wpiywaiy na losy narodów 
i państw, nie mogły się bez nich obyć 

ani armia, ani przemysł, ani tym bar
dziej rolnictwo. Stanowiły one główną 
silę odpowiedzialną za szybkość 
i sprawność transportu, za powodze
nie na polach bitewnych.

Wojny poprzedzające utratę pań
stwowości polskiej i następujące 
po nich kampanie napoleońskie wy
niszczyły pogłowie koni na ziemiach 
Królestwa Polskiego powstałego 
po Kongresie Wiedeńskim i w pełni 
podległego Moskwie. Konieczne stały 
się wówczas natychmiastowe działania 
na rzecz odbudowy hodowli krajowej. 
Powstające na terenie Europy ośrodki 
hodowlane, finansowane z kasy pań
stwowej, gromadzące najcenniejszy 
materiał hodowlany stanowiły dla 
władz Królestwa Polskiego przykłady 
skutecznej ingerencji państwa w ten 
podstawowy w owym czasie dział go
spodarki.

Ażeby w pełni zrozumieć, czym była 
w owych czasach hodowla koni należy 
zdać sobie sprawę z tego, że dziewięt
nastowieczne wynalazki, które spowo-

Wśród wielu skarbów kultury 
europejskiej, Stadnina Koni 

w Janowie Podlaskim, ze swoją 
190-letnlą historią 

i wspaniałym dorobkiem 
hodowlanym, zajmuje 

poczesne miejsce...

Aleksander Nieroth 
kierownik państwowej stadniny 

w Janowie Podlaskim 
w latach 1881-1913

Aleksander Nieroth manager of 
Janów Podlaski stud in 1881-1913 

dowaiy rewolucję przemysłową, były 
jeszcze zupełnie nieznane.

Parowóz Stephensona ruszyć miał 
w roku 1829, pierwszy odcinek Kolei War- 
szawsko-Wiedeńskiej oddano do użyt
ku w 1845 roku, a samochody Daimlera 
i Benza dopiero w 1886 roku wyruszyły 
w drogę, zapoczątkowując stopniowe 
eliminowanie koni jako środka trans
portu.

W 1816 roku Komisja Spraw We
wnętrznych i Policji Królestwa Polskie
go opracowała projekt odbudowy ho
dowli koni. Projekt ten obejmował za
łożenie państwowej stadniny i organi
zowanie wystaw hodowlanych.

Wystawy, poprzez fachową ocenę 
zwierząt i finansowe premiowanie zwy
cięzców, miały pobudzać wzrost zain
teresowania hodowców podnoszeniem 
jakości hodowanych przez nich koni.

Stojący na czele Komisji minister 
Tadeusz Mostowski, ten świeżo po
wstały projekt przedstawił cesarzowi 
Aleksandrowi I podczas jego pobytu 
w Warszawie jesienią 1816 roku. Ce
sarz, znany miłośnik koni odniósł się 
do sprawy z przychylnością i dnia 6 paź
dziernika 1816 roku podpisał dekret 
ustanawiający w Królestwie Polskim
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Manez stajni Woroncowskiej ! Manège of the Woroncowska stable

Rządowe Stado Koni i jednocześnie 
orientując się w trudnej sytuacji finan
sowej Królestwa, ofiarował na założe
nie stada 50 ogierów i 100 klaczy ze 
stad dworskich w Rosji. Do bardzo 
istotnych powodów tego cennego ge
stu zaliczyć należy chęć poprawienia 
wizerunku cara w społeczeństwie 
i próbę zyskania sobie przychylności 
ludności polskiej, niezadowolonej z ist
nienia jedynie namiastki państwowo
ści, jaką było Królestwo Polskie.

Zgodnie ze wspomnianym dekre
tem, dyrektorem stada miał być Ko
niuszy Wielki Koronny, a zatem pierw
szym dyrektorem stada stal się wów
czas ten urząd piastujący Aleksander 
hr. Potocki.

Komisja nie zwlekając podjęła na
tychmiastowe działania wysyłając 
do Rosji Jana Ritza, koniuszego rodzi
ny Rzewuskich, Niemca, absolwenta 
Szkoły Weterynaryjnej w Berlinie, w ce- 
lu wybrania i sprowadzenia ofiarowa
nych przez cesarza ogierów i klaczy. 
Jednocześnie rozpoczęto gwałtowne 
Poszukiwania miejsca odpowiedniego 
na ulokowanie stadniny.

Początkowo brano pod uwagę dobra 
narodowe Kolodziąc, lecz ostatecznie 
na podstawie opinii Radcy Stanu, Anto
niego Sumińskiego na posiedzeniu Ra
dy Administracyjnej w dniu 17 maja 
1817 roku wybór padł na „Ekonomię Ja
nowską”, będącą wówczas w dyspozycji 
Dyrekcji Generalnej Dóbr Rządowych.

Ażeby zdążyć przed przyjściem wy
branych przez Ritza koni, przystąpio
no do budowy stajen w sąsiedztwie pa
łacu biskupiego w Janowie. Po prawie 
półrocznej podróży, przez Petersburg, 
Kaługę, Orzeł, Kijów, Taraszczę, Hu
mań, Machnówkę, Berdyczów, Stary 
Konstantynów, Dubno, Łuck, Lubomi 
i Włodawę, zawitał Ritz z całym trans
portem dnia 18 grudnia 1817 roku 
do Janowa.

Przybyły: 54 ogiery, 100 klaczy i 33 
sztuki trzyletniej młodzieży, prowa
dzone przez 13 masztalerzy. Rosyjscy 
masztalerze, po zaangażowaniu i wy
szkoleniu ludzi miejscowych, zostali 
odprawieni z powrotem do stada Sko- 
pińskiego.

Spośród 54 ogierów było: 25 angiel
skich, 9 arabskich, 6 perskich, 5 turec

kich, 4 duńskie, 2 meklemburskie, 
2 górskie kaukaskie i 1 neapolitański.

Na 100 klaczy składały się: 63 duń
skie, 30 angielskich, 3 meklemburskie, 
2 arabskie, 1 turecka i 1 neapolitańska. 
Ogiery umieszczono w stajniach 
przy Zamku w Janowie, zaś klacze 
i młodzież na folwarku Wygoda.

Stado podzielone zostało na dwa 
działy: pierwszy składał się z 6-8 ogie
rów „celnych” i około 100 klaczy, drugi 
- z około 100 ogierów tzw. prowincjo
nalnych, służących do krycia klaczy 
własności prywatnej. Ogiery należące 
do działu drugiego, poza tymi, które 
stacjonowały w centrali w Janowie, by
ły wysyłane na stacje do Łomży, Siera
dza i Wilanowa. Na każdej z tych stacji 
stało po kilkanaście ogierów.

W celu uzupełnienia stada dokony
wano licznych zakupów zarówno 
w kraju, jak i za granicą, głównie w An
glii. W sumie, w latach poprzedzają
cych powstanie 1831 roku, w trzech 
ekspedycjach do Anglii zorganizowa
nych przez Aleksandra Potockiego za
kupiono 16 ogierów (w tym 5 pełnej 
krwi angielskiej) i 8 klaczy.
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Ze względu na rodzaj periodyku, 
w którym się niniejszy artykuł ukazu
je, należy chyba skupić się na orien
talnych akcentach ówczesnego stada. 
Poza nielicznymi, określonymi wcze
śniej jako „arabskie” przedstawiciela
mi stada założycielskiego, pośród naj
wcześniejszych zakupów znajdowały 
się konie określane jako orientalne. 
I tak w 1820 roku dokonano zakupu 
21 klaczy, „przeważnie orientalnego 
pochodzenia” ze stad Rzewuskiego, 
Sanguszki i Naryszkina, o których 
nieznany autor w Tygodniku Rolni- 
czo-Technologicznym z 1837 roku pi- 
sze: Klacze te od początkowo zapro
wadzonych (tj. sprowadzonych z Ro
sji przy założeniu stada) większą od
znaczały się szlachetnością, lecz 
mniejszego były wzrostu.

W 1822 roku stado Janowskie wzbo
gaciło się o dwa ogiery wyjątkowej war
tości, pochodzące z przybyłego 
w kwietniu 1820 r. do Sawrania na Po
dolu, kończącego tam wreszcie swą 
wielomiesięczną tułaczkę po Europie, 
bezcennego, pustynnego stada Emira 
hr. Wacława Rzewuskiego.

Pośród tego stada liczącego 81 
ogierów i 33 klacze znajdowały się 
ogiery Albadżak i Tuissan. Oba zosta
ły zakupione do Janowa Podlaskiego 
za bardzo poważną na owe czasy su
mę 52 000 zł. poi. Jak przyszłość po
kazała, wydatek ten się niezmiernie 
opłacił, gdyż jakkolwiek Tuissan ni
czym się specjalnym nie odznaczy! 
i krew jego w janowskim stadzie szyb
ko zaginęła, to Alabadżak pozostawił 
wiele doskonałego potomstwa. Współ
czesny mu, anonimowy autor tak te
go syna pustyni opisuje: regularną 
odznaczał się budową ciała, przytem 
ruch jego był wolny, lekki i przyjem
ny, które to przymioty i potomkijego 
odziedziczyły.

Karol Seelig, długoletni weterynarz 
stadniny, służący w Janowie od 1833 r. 
sam Alabadżaka nie poznał, a o jego 
potomstwie, chyba nie do końca spra
wiedliwie się wyrażał:

Klacze po arabskim Alabadżaku by
ły wszystkie niewielkiego wzrostu, nie 
więcej jak 1 do 2 werszków, z ładnemi 
głowami, wyrazistymi oczami, rów
nym grzbiecie, z dobrym zadem i ład

ną odsadą ogona, ożebrowaniem i sła- 
biznami prawidłowo zarysowanemi, 
piersią proporcjonalnie szeroką 
i na nizkich nogach, lecz zato o cien
kich nogach, a szczególniej cienkim 
nadpęciu, biednym podbarczu, na dłu
gich pęcinach, a większa część nawet 
z tzw. niedźwiedzią łapą, co jest po
ważnym mankamentem w budowie 
matki stadnej.

Spośród ogierów po Alabadżaku, 
używanych na punktach, jeden tylko 
Oran odznaczał się pięknością i pra
widłowością budowy. Sam Alabadżak 
czystej krwi arabskiej byt bardzo raso
wy, prawidłowo zbudowany i z dosko
nałym ruchem, lecz nie przekazywał 
potomstwu tych swoich walorów.

Pomimo tych nie najprzychylniej
szych opinii Seeliga, ogiera oceniać 
trzeba bardzo pozytywnie, gdyż córki 
jego łączone z pełną krwią angielską 
dawały doskonałe potomstwo. Ogiery 
Papageno 1836 (Sorcerer-Heba po Ala
badżak) oraz Red Boy (Redcar - klacz 
po Alabadżak) należały do nąjwybit- 
niej szych koni na torze mokotowskim 
w latach 1840-1850.

Krwi tego ogiera doszukać się można 
było w janowskich rodowodach aż 
do wybuchu pierwszej wojny światowej.

Począwszy od 1822 roku stado ja
nowskie zobowiązane było do dostar
czania koni pod wierzch do stąjen ce
sarskich w Warszawie. Zatrudniono 
więc na tę okoliczność kierownika sta
jen w Belwederze i Łazienkach oraz 
ujeżdżacza w osobie Fryderyka Trippen- 
bacha. Utworzono także w Janowie 
„szkołę weterynarii”, do szkolenia sani
tariuszy weterynaryjnych, oraz szkolę 
ujeżdżaczy i furmanów działającą we
dług specjalnie na ten cel opracowane
go dokumentu o nazwie: „Projekt 
do założenia Szkoły jeżdżenia konno, 
czyli Ujeżdżalni Królewskiej”. Konie ja
nowskie trafiały nie tylko do stąjen 
Belwederskich, lecz również na dwór 
do Petersburga, a jak były cenione po
kazuje przykład Larissy po Ludlow xx, 
ulubionej wierzchówki Mikołaja I 
w wieku 17 lat odkupionej przez Cicho w- 
skiego, o której jej szczęśliwy nabywca 
tak pisał: Kupno to zaliczam do najlep
szych jakie kiedy zrobiłem, gdyż dru
giej tak pięknej klaczy nawet już 

w stadzie (w Janowie) później nie wi- 
działem, a w parę miesięcy dała mi 
źrebicę do siebie podobną... była ma
honiowo gniada, anglezowana, na sta
lowych nogach, o łabędziej szyi, istot
nie piękna...

Znany rosyjski hipolog Bazyli Kop- 
tiew, odwiedziwszy w 1867 roku stajnie 
króla pruskiego w Berlinie, opisując 
klacz Sadową, ulubioną wierzchówkę 
Wilhelma I, dosiadaną przez niego 
w czasie bitwy pod Sadową zauważył, 
że niezwykle przypomina mu klacz ce
sarza Mikołaja I - Moskwę, pochodzą
cą z janowskiego stada.

W okresie Powstania Listopadowe
go 1831 konie z Janowa zostały ewaku
owane w kaliskie i krakowskie, skąd 
w tym samym jeszcze roku powróciły.

Powstanie zakończyło okres stosun
kowo łagodnej polityki zaborców 
- okres, kiedy językiem urzędowym był 
język polski, a zarówno zarząd, jak 
i pracownicy stadniny byli wyłącznie 
narodowości polskiej. Postępujące 
zmiany przyniosły ze sobą nasiląjące 
się prześladowania polskości i gwał
townie postępującą rusyfikację.

Po upadku powstaniu nastąpiła re
organizacja stada, rozwiązano Dyrek
cję Stad i Stacyj Stadnych, ustąpił ze 
stanowiska pierwszy dyrektor Alek
sander Potocki, a bezpośredni nadzór 
nad stadniną objął autokratycznie rzą
dzący feldmarszałek Iwan Paskiewicz. 
Ten carski namiestnik, pogromca Po
wstania Listopadowego, prowadzący 
politykę ucisku narodowego i rusyfika
cji, jak najgorzej zapisał się w naszej hi
storii, jednak jako miłośnik koni, od
czuwający do janowskiej stadniny wy
jątkową sympatię, nie szczędził fundu
szy na jej rozwój.

Do 1848 r. poza pracą hodowlaną 
nad udoskonaleniem „konia janow
skiego” wykonano w Janowie wiele 
prac budowlanych m. in. w 1841 roku 
wzniesiono murowaną stajnię dla ogie
rów czołowych, a w 1848 roku stajnię 
Zegarową. Obie te stajnie są dziełem 
znakomitego architekta warszawskie
go Henryka Marconiego. W tym okre
sie zabezpieczono stadninę wałem 
przeciwpowodziowym i połączono Wy
godę z Janowem utwardzoną drogą 
dojazdową.
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Powyżej / above: Wjazd do stadniny / Stud gate
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z prawej: Typ konia janowskiego z lat 70. XIX w. - og. Razskazczik (1872) 
trzymany przez masztalerza W. Turobińskiego
right: The Janów Podlaski bred stallion from 70th XIX c.
-Razskazczik (1872) with W Turobihski

Pracownicy stadniny w Janowie Jó
zef Dulewski i Filip Eberhardt wyko
rzystali zamiłowanie namiestnika 
do koni i zdołali przekonać go o ko
nieczności organizowania wyścigów 
konnych w Warszawie. W pierwszej go
nitwie, zorganizowanej na nowo wyty
czonym torze wyścigowym, zlokalizo
wanym na „Wojennym Polu Mokotow
skim”, za dzisiejszym Placem Unii Lu
belskiej, zwyciężyła klacz janowskiej 
hodowli Lady Stanhope po arabskim 
Alabadżaku od klaczy Georama po an
gielskim Achmet, własności Władysła
wa Wężyka. W sumie na 19 koni uczest
niczących w pierwszych dwóch dniach 
wyścigowych w Warszawie wystarto
wało 7 koni będących własnością Jano
wa. „Stajnia janowska”, biorąca udział 
w wyścigach w Warszawie, odgrywała 
tam rolę dominującą od 1841 do 1860 
roku. Po Powstaniu Styczniowym 
' Przyłączeniu stadniny do Głównego 
Zarządu Stad Państwowych w Peters
burgu, stajnia wyścigowa została zli
kwidowana, lecz reaktywowano ją 
w 1887 roku i działała do wybuchu 
Pierwszej wojny światowej.

Pomimo tragedii narodowej, jaką 
był upadek Powstania Listopadowe

go, należy stwierdzić, że lata trzydzie
ste i czterdzieste XIX wieku były 
okresem rozkwitu Janowa, konie ja
nowskie odnosiły liczne sukcesy 
na Torze Wyścigowym w Warszawie, 
powstały liczne stacje ogierów w tere
nie, wytworzył się ceniony typ „konia 
janowskiego”.

O jakości janowskich koni wypowia
dało się wiele ówczesnych autorytetów 
i wszystkie opinie były podobne do 
cytowanej opinii Gazety Rolniczej 
z 1869 r.: Cesarz Aleksander I zakłada
jąc w 1817 roku stado Janowskie, dal 
bardzo bogaty do niego materiał 
w ogierach i klaczach, sprowadzo
nych ze sławniejszych naonczas stad 
rosyjskich Choroszylowskiego, Sko- 
pińskiego, Poczynkowskiego i Gawry- 
łowskiego. Hrabia Aleksander Potoc
ki postawiony na czele tego zakładu 
jako Dyrektor Stada umiejętnie i ze 
szczególnym rezultatem spożytkował 
tak bogaty materiał i stado rzeczywi
ście pod jego zarządem stanęło na wy
sokim stopniu doskonałości. Zakład 
ten zasilany od czasu do czasu świeży
mi produktami czystej krwi angiel
skiej i arabskiej zagranicą kupowa
nych, utworzył oddzielny typ koni Ja
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nowskich z nader przyjemnymi 
kształtami. Konie te na krótkich no
gach, z szeroką piersią i krzyżem, od
znaczały się szczególniej tern, że były 
zdolne do wszelkiego użytku. Wiele 
z nich było branych na posługi Dworu 
Cesarskiego, a nawet i pod wierzch 
dla samego Cesarza, wiele także odby
ło kampanie wojenne, w czasie któ
rych odznaczały się niezwyczajną siłą 
i wytrwałością.

Fachowiec i naoczny świadek, in
spektor Stada, Karol Toliński dla 
„Encyklopedii Rolniczej” wydanej 
w 1876 roku tak opisuje dawny typ ko
ni janowskich: W ciągu też tego czter- 
dziestokilkuletniego istnienia, stado 
janowskie produkowało z początku 
bardzo dobre i piękne konie, zupełnie 
odpowiadające potrzebom miejsco
wym, a nawet doszło już do osiągnię
cia właściwego sobie typu, co było do
wodem ustalenia rasy w stadzie i tem- 
samem pewności przelewania zalet 

na potomstwo.
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Powyżej: Stajnie - ogierów czołowych i Woroncowska 
above: The chief-sire barn and Woroncowska stable

z lewej: Licytacja koni w Janowie Podlaskim, 1911 r. 
left: The sale at Janów Podlaski stud, 1911

/.../ Stado Janowskie posiadało zna
komite ogiery pełnej krwi... również 
nie mniej szacowne klacze, tak spro
wadzone, jak i własnego chowu. To też 
produkowało konie odpowiednie po
trzebom kraju, poszukiwane do chowu 
i bardzo cenione. Dostarczało ich 
do Petersburga do stajen cesarskich 
i pod siodło dla samego Najjaśniejsze
go Pana, a niektóre z tych koni były 

ulubionemi wierzchowcami Jego Ce
sarskiej Mości. /.../ Słowem, stado ja
nowskie posiadając dobry materiał 
zarodowy, obszerne i żyzne pastwiska 
i łąki, wygodne pomieszczenie w odpo
wiednich budowlach i dostateczne 
uposażenie pieniężne, a przytem zasi
lane często sprowadzanemi ogierami 
i klaczami, których wybór widocznie 
był trafny, przy umiejętnym i staran- 

nem prowadzeniu w raz obranym kie
runku, dopięto pożądanego celu utwo
rzenia właściwego sobie typu.

/.../ Konie janowskie dawnego cho
wu były dobrego wzrostu (od 3 do 51/2 
werszka, czy od 15 do 16 prawie piędzi 
tj. 156-167cm), odznaczały się kształt
ną i silną budową, pięknemi głowami, 
silnemi muskulamemi nogami na do
brych kopytach, rączością, wytrwało-

H
istoria szkoły nie 
jest tak długa i bo
gata, jak historia 
stadniny, ale warto też jej 

poświęcić kilka słów. Tuż 
po wojnie, w kwietniu 1946 
roku, została w Janowie 
utworzona Publiczna Szko
ła Dokształcąjąca Zawodo
wa. której siedzibą był bu
dynek dawnego seminarium 
duchownego, działającego 
od 1919 roku. Po wielu zmia
nach nazw i patronów, 
w obecnym kształcie - jako 
Zespól Szkól utworzony 
z Liceum Ogólnokształcą
cego i Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej - szkoła działa 

od 1 września 1978 roku. 
Od 1979 roku w skład zespo
łu wchodzi dodatkowo 
Technikum Mechanizacji

SZKOŁA W JANOWIE

Mariola Rusinek

Rolnictwa, a od września 
2004 roku - kierunek ho
dowli koni. Patronem szkoły 
jest Adam Naruszewicz, 

który w Janowie mieszkał 
wiatach 1790-1796.

Nauka w technikum, kształ
cącym w zawodzie technik

hodowca koni, daje uczniom 
tego kierunku możliwość 
zdobycia wszechstronnej 
i gruntownej wiedzy doty

czącej pracy z końmi i naby
cie umiejętności jeździec
kich. W czteroletnim cyklu 
kształcenia młodzież pozna- 
je m.in. hodowlę i użytkowa-: 
nie koni, zasady produkcji 
roślinnej i zwierzęcej, pro» 
dukcji pasz, mechanizację 
rolnictwa. Program szkoły 
umożliwia także zdobycie 
wiedzy w zakresie prowa
dzenia działalności agrotu
rystycznej.

Bezspornym atutem na
uki w janowskiej szkole jest 
możliwość odbywania prak
tyk w cieszącej się wysoką 
renomą Stadninie Koni 
w Janowie Podlaskim - nąjl
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ścią łagodnym charakterem, słowem 
zdatne do wszelkiego użytku, posiada
ły wszystkie właściwe koniom zalety 
i zachowywały je do późnej starości.

Opinie te są potwierdzeniem naj
wyższej jakości janowskich koni i ich 
znaczenia dla krajowej hodowli.

Rozpoczęto wówczas organizować 
aukcje, aby tą drogą sprzedawać zbęd
ny dla Janowa, lecz cenny dla hodowli 
prywatnej materiał hodowlany. Odna
lezione niedawno materiały dokumen
tujące jedną z takich sprzedaży, zacy
towane tutaj w całości, mimo archaicz
nego języka brzmią jednak niezwykle 
aktualnie:

Dodatek czwarty do numeru 38 
Dziennika Urzędowego 
Gubemii Mazowieckiey 

W Warszawie 
dnia 9 (21) Września 1844 r. 
OBWIESZCZENIE 

Główny Inspektor 
Stada Rządowego Koni

W zakładzie Stada Rządowego Koni 
w Janowie, Gubemii Podlaskiej, Po
wiecie Bialskim, z upoważnienia 
Kommissyi Rządowej Spraw We
wnętrznych i Duchownych, odbędzie 
się w dniu 16 (28) Października rb. 
Sprzedaż publiczna 51 sztuk koni, róż
nego wieku, przenoszących etat miej

scowy, a mianowicie: 14 Ogierów pro- 
wincyonalnych, 9 Ogierków młodych, 
15 Klacz stadnych pokrywanych 
z ogierami angielskiemi pełnej krwi 
(Vollblut) i 13 klaczek młodych. O tej 
nastręczającej się sposobności naby
cia koni poprawnego rodu, przydat
nych do ulepszenia prywatnych Stad
nin, oraz do zaprzęgu i użycia 
pod wierzch, Główny Inspektor Stada, 
interessowane osoby, zawiadamia.

Bliższą wiadomość co do maści, 
wieku, miary koni, oraz ich pochodze
nia zasięgnąć można w Komissyi Rzą
dowej Spraw Wewnętrznych w Wy
dziale Przemysłu i Kunsztów, oraz 
w Wydziale Stada Rządowego Koni 
w Janowie.

W Janowie 
dnia 13 (25) Sierpnia 1844 r.

Referendarz Stanu: Dulewski 
Sekretarz Wydziału: Welinowicz

Przytoczony tekst jest dowodem 
na to, że aukcje janowskie mają o wie
le dłuższą historię niż mogło nam się 
wcześniej wydawać.

Niestety, z czasem jednak ten pozy
tywny obraz janowskiego stada zaczął 
się zmieniać i poczęły pojawiać się ne
gatywne oznaki używania prawie wy
łącznie ogierów pełnej krwi angielskiej. 
Coraz powszechniejsze były objawy 

wydelikacenia, konie stawały się drob
ne, cienkokostne, wysokonożne. Pró
bowano temu zaradzić zarówno za po
mocą dolewu krwi orientalnej jak i nie
stety, również cięższej półkrwi.

Próby zwiększania kalibru angloara
bów innymi rasami, a szczególnie cięż
ką pólkrwią niemiecką i angielską, do
prowadziły do poważnych rozczaro
wań i stały się powodem bardzo istot
nego obniżenia jakości koni janow
skich w latach sześćdziesiątych XIX w. 
Przyczyniło się do tego również ślepe 
dążenie do podniesienia wzrostu 
za wszelką cenę w celu uzyskania ko
nia „kirasjerskiego”, czyli reprezentu
jącego typ najbardziej wówczas poszu
kiwany i ceniony. Jak zgubny był ten 
kierunek ukazuje przykład skarognia- 
dego ogiera Kolos urodzonego w 1846 
roku po Sir Harry xx od jednej z naj
lepszych janowskich klaczy Rakiety. 
Była to duma i nadzieja inspektora 
stada Filipa Eberharda, który osobi
ście nadzorował jego odchów, żywiąc 
matkę i źrebię do woli owsem i sianem. 
Koń ten w wieku lat czterech osiągnął 
wzrost 178 cm, lecz nie mógł się poru
szać bez podków nawet po miękkiej 
drodze czy po pastwisku. Ze względu 
na słabość kończyn nie wypróbowany 
na wyścigach, został jednak użyty 
na najlepszych klaczach w stadninie.

starszej państwowej stadni
nie koni w Polsce. Chętni 
uczniowie pobierają lekcje 
jazdy konnej prowadzone 
przez wykwalifikowanego 
instruktora.

Podczas zajęć praktycz
nych uczniowie pod kierun
kiem doświadczonych pra
cowników uczestniczą we 
wszystkich pracach związa
nych z obsługą koni. Z ele
mentów żywienia poznają 
mdząje i sposoby przygoto
wania pasz do skarmiania 
w zależności od wieku, rasy. 
Pici i stanu fizjologicznego 
zwierzęcia. Bardzo ciekawe 
w realizacji okazują się

Młodzi jeźdźcy na ogierach czołowych stadniny janowskiej 
Young riders from the Janów Podlaski sćhool
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Większość jego potomstwa musiala 
być wybrakowana gdyż wg. Seeliga: 
dawał potomstwo rosie, rozwlekłe, 
na wysokich nogach, które ani 
pod wierzch, ani do pociągu nie były 
odpowiednie. Krew tego konia zacho
wała się mimo tego do dzisiaj i odnaj
dujemy ją w najstarszej rodzinie klaczy 
janowskich, wywodzącej się od klaczy 
Hekla, jednej z założycielek stadniny 
i protoplastki jedynej linii żeńskiej, 
która przetrwała całe 190 lat istnienia 
stadniny. Stało się to poprzez najlep
szego syna Kolosa, jakim był ogier Kre- 
zus, ojciec klaczy Kama od Abida 1849 
po Albemarle xx.

Prawdopodobnym jest, iż nasza 
dzisiejsza janowska „miłość” do ma
ści skarogniadej i gniadej bierze się 
również stąd, że były to maści najbar
dziej cenione na dworze cesarskim 
i w elitarnych pułkach gwardii cesar
skiej oraz na dworze namiestnikow
skim w Warszawie, gdzie w całkowitej 
pogardzie były konie maści kasztano
watej. Janów wszędzie tam dostar
czał konie i chyba tradycja każę nam, 
być może podświadomie, obecnie gu
sta te kultywować.

Preferowany przez ówczesnych ho
dowców Filipa Eberharda i Karola See
liga typ koni pośrednio obrazuje ich 
stosunek do koni arabskich nabytych 

w stadzie króla wirtemberskiego w Weil 
ogieraDżelabi (Dżelaby or. ar.-BekoIII 
po Amurath) oraz klaczy Zulejki, 
Arabki i Ałmy.

Ogiera Dżelabi opisuje Seelig jako: 
konia rasowego, z piękną głową i ja
snymi oczami; szyja, kłąb, grzbiet 
i zad prawidłowe, ogon z dobrą odsa- 
dą, żebra nieźle wygięte, lecz w pier
siach jest on nieco wązki, a od tego 
ruch w podbarczy nie zupełnie swo
bodny i wykręca pędny... Potomstwo 
jego również ma długie pędny i wy
wraca je na zewnątrz. Wzrostu nie jest 
większego niż 2 do 3 werszków (151- 
156 cm). Do zaprzęgu te konie są zbyt 
małe i słabe, pod wierzch też wzrostu 
zbyt małego i niedostatecznie mocne. 
Mimo woli nasuwa się pytanie - do ja
kiego użytku nadają się one; chyba 
tylko do stada ogierów, gdyż w kraju 
tutejszym szczególnie lubią konie 
arabskie; bez względu na to czy dobre 
one są czy nie, czy nadają się do sta
da czy nie - wszystko jedno. Z trzech 
wymienionych klaczy Zulejka 1853 
(Amurath - Sady) i Arabka 1853 
(Amurath - Saya) większej roli nie 
odegrały natomiast Alma (Chaban - 
Alga) stała się założycielką cennej 
rodziny.

W czasie Powstania Styczniowego 
1863 r. konie nie były ewakuowane 

i część z nich została zarekwirowana 
przez oddział Romana Rogińskiego, 
który po zajęciu Białej Podlaskiej udał 
się do Janowa, gdzie wzmocnił swoją 
kawalerię o 40 masztalerzy i 35 koni. 
W krwawym boju pod Siemiatyczami 
oddział Rogińskiego został rozproszo
ny, a koni poszukiwano później w ca
łym kraju.

Zachowała się z tamtych czasów 
odezwa Naczelnika powiatu Gostyń
skiego o następującej treści:

Naczelnik Powiatu Gostyńskiego, 
w Kutnie 

d. 18 Lutego (2 Marca) 1863 r.
Nr. 3101

Podczas napadu na miasto Janów 
w Gubemii Lubelskiej, gdzie jest stado 
rządowych koni, powstańcy uprowa
dzili 13 ogierów i 14 klaczy.

Oprócz opisu w dołączonym wykazie 
zamieszczonego, szczególnym znakiem 
ich jest to, że każdy koń na przednich 
nogach, ma wypalony numer rodowo
du, z czego najlepiej mogą być poznane.

Załączony wykaz z nazwami, opi
sem, wiekiem, numerami i miarą mówi 
o poszukiwaniu zabranych koni ze sta
da rządowego w Janowie przez ludzi 
nieznanych i uzbrojonych w dniu 
30 stycznia oraz 3 i 4 lutego 1863 r.
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Wizyta uczniów w Topolczankach 
Visit to the national stud in Topolczanki

tematy dotyczące rozrodu. 
Uczestniczenie w badaniach 
klaczy ultrasonografem umo
żliwia lepsze poznanie i zro
zumienie cyklu płciowego, 

obserwację wzrostu pęche
rzyka jajowego i rozwoju za
rodków. Każdy uczeń potra
fi rozpoznać objawy rui 
i określić najlepszy moment 

krycia. Stanowienie klaczy 
to ważny element kształce
nia na tym kierunku. Mło
dzież poznaje sposoby do
boru ogiera do klaczy ze 
szczególnym zwróceniem 
uwagi na cechy, które byłyby 
pożądane w potomstwie ko
jarzonej pary.

Największą jednak radość 
dają uczniom narodziny źre
biąt od ulubionych klaczy. 
Ich pielęgnacja, przyzwycza
janie do obecności człowie
ka, karmienie, jak również 
obserwacja wzrostu i rozwo
ju należą do zadań kształcą
cej się młodzieży. Zajęcia 
praktyczne dostarczają 

uczniom wiele zadowolenia 
i cennych informacji o ko
niach, wyrabiając jednocze
śnie poczucie obowiązku 
i odpowiedzialności za po
wierzone zadania.

Od ubiegłego roku młode
konie są przygotowywane 
w stadninie na tory wyścigo-| 
we. Udział młodzieży w tych 
treningach jest okazją zdo
bycia nowych doświadczeń 
i doskonalenia umiejętności 
jeździeckich. Uczniowie ucze-
stniczą także w innych, licz-j
nych imprezach związanych 
z życiem stadniny. Dwa razy
w roku biorą udział w prze
glądach hodowlanych po-

26



Stajnia Zegarowa / The Clock stable

. ar
ch

, st
ad

ni
n

W sumie odnaleziono 23 konie, a 12 
zaginęło bezpowrotnie.

Po upadku powstania następuje 
trudny okres coraz większego uzależ
nienia od władz carskich, kierujących 
do Janowa swoich ludzi nie posiada
jących koniecznej wiedzy, ludzi przy
padkowych, którzy wypaczyli dotych
czasowy kierunek hodowlany. Stadni
na zostaje podporządkowana Głów
nemu Zarządowi Stad Państwowych 
w Petersburgu i tym samym kończy 
się okres względnej autonomii władz 

polskich. Dopiero nominacja Alek
sandra Nierotha w 1881 r. sytuację tę 
w pewnym stopniu poprawiła. Za
stępcą i uczniem Nierotha był Ry
szard Zoppi, który przejął od swego 
„mistrza” zamiłowanie do koni pełnej 
krwi. Do Janowa przybył Zoppi 
w 1899 r. i pozostał tu do ewakuacji 
stada w 1915r. Po odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości został kierow
nikiem stadniny koni pełnej krwi 
angielskiej początkowo w Janowie, 
a następnie w 1924 r. przeszedł wraz 

z końmi do nowo stworzonej stadniny 
w Kozienicach.

Po wybuchu pierwszej wojny świato
wej wszystkie konie janowskie zostały 
ewakuowane do guberni Charkow
skiej, gdzie w czasie rewolucji uległy 
rozproszeniu i tym samym „stare sta
do janowskie“ przestało istnieć. •

Na podstawie: Witold Pruski „Dzieje 
państwowej stadniny w Janowie Pod
laskim 1817-1939” wyd. Pozn. Tow. 
Przyjaciół Nauk, Poznań 1948.

szerzając wiedzę z zakresu 
pokroju i użytkowania. 
Wszelkie pokazy na terenie 
stadniny odbywają się 
z udziałem młodzieży - czy 
to poprzez przygotowanie 
tablic ze zdjęciami, artyku
łami informującymi o osią
gnięciach uczniów, czy po
przez pokaz umiejętności 
jeździeckich na czołowych 
ogierach czystej krwi. Dzięki 
uprzejmości Prezesa Stad
niny, Marka Treli prakty
kanci uczestniczą w zjaz
dach PZHKA, w tym w czę
ści seminaryjnej.

To dla nich wielkie wyróż
nienie i wyjątkowa okazja 

poznania wybitnych specja
listów i innych hodowców.

Przeprowadzane w nowej 
hali imprezy sportowe są 
dla młodzieży okazją do ob
serwacji i praktycznego włą
czenia się w organizację za
wodów jeździeckich w sko
kach przez przeszkody. 
Okres przygotowań do Dni 
Konia Arabskiego umożli
wia uczestniczenie w nauce 
prezentacji koni, zabiegach 
pielęgnacyjnych i upiększa
jących.

W tradycję stadniny wpi
sały się takie uroczystości, 
jak obchody Dnia św. Hu
berta, świętowanie kolej

nych rocznic utworzenia 
stadniny, spotkania wigilij
ne. Uczniowie aktywnie 
współuczestniczą w ich 
przygotowaniu. Wspólne 
starania o wysoką jakość or
ganizowanych imprez, ra
zem przeżywane uroczyste 
chwile zbliżają pracowników 
i młodzież.

Zarówno pracownicy szko
ły, jak i stadniny starąją się 
uatrakcyjniać naukę tego 
kierunku poprzez wyjazdy 
edukacyjne na zawody jeź
dzieckie, kontakt z osobami 
zajmującymi się hodowlą, 
miłośnikami koni, lekarzami 
weterynarii. Dzięki pomocy 

finansowej Stadniny oraz 
osób prywatnych młodzież 
w ubiegłym roku szkolnym 
odbyła interesującą wy
cieczkę do Słowackiej Naro
dowej Stadniny Koni w To- 
polczankach i do Stadniny 
Koni w Michałowie. Wyjazd 
był okazją do porównania 
koni i pracy w odwiedza
nych stadninach.

Dobra współpraca Tech
nikum Hodowli Koni z po
bliską Stadniną Koni w Ja
nowie Podlaskim zapewnia 
wysoki poziom wszech
stronnego przygotowania 
przyszłych pracowników 
stadnin i hodowców koni.
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Janów Podlaski Stud 1817-1914
Horses - with their strength, 

speed and stamina - have since 
the beginning of time affected 
the fate of nations and countries. 
The army, industry and most of 
all agriculture could not do wi
thout them. They were the cardi
nal force behind the speed and 
efficiency of transportation, the 
success on the battlefield.

Wars preceding the loss of Po
land’s statehood and the follo
wing Napoleonic campaigns de
stroyed the horse population in 
the Kingdom of Poland, which 
was formed after the Congress of 
Vienna as a full subordinate to 
Moscow. Immediate action for 
the restoration of the nation’s 
breeding stock was required. At 
the time breeding centers were 
emerging across Europe, accu
mulating the most valuable bre
eding material. Built from state 
funds, these facilities set an 
excellent example for the King
dom of Poland’s authorities of 
a government’s efficient inte
rvention in the then fundamen
tal branch of the industry.

In order to fully understand 
the importance of horse bre
eding back then, one has to reali
ze that the 19th century inven
tions, which caused the Indu
strial Revolution, were not yet 
known.

Stephenson’s steam locomoti
ve was to set off in 1829, the first 
segment of the Warsaw-Vienna 
railway would be opened in 1845, 
while the cars of Daimler and 
Benz wouldn’t hit the roads until 
1886, beginning a gradual elimi
nation of horses as a form of 
transportation.

In 1816 the Commission of the 
Internal Affairs and Police of the 
Kingdom of Poland developed 
a plan for the restoration of hor
se breeding. This plan included 
the establishment of a State 
Stud and the organization of 
breeding stock exhibitions.

The exhibitions, providing 
competent evaluation and finan
cial bonuses for the winners, we
re to spur the breeders” interest 
in raising the quality of the hor
ses bred by them.

Minister Tadeusz Mostowski, 
who stood at the head of the 
Commission, presented this 
newly created plan to Emperor 
Alexander I during his stay in 
Warsaw in the autumn of 1816. 
The Emperor, a known horse en
thusiast, treated the matter fa
vorably and on the 6th of Octo
ber 1816 signed a decree which 
established a State Horse Stud 
in the Kingdom of Poland. At 
the same time, being familiar 
with the Kingdom’s difficult fi
nancial situation, he offered 50 

stallions and 100 mares from 
Russia’s court herds for the fo
unding of the Stud. One of the 
reasons for this generous gestu
re was Alexander’s desire to im
prove his image among the Po
lish people, who were dissatis
fied with the mere substitute of 
statehood in the form of the 
Kingdom of Poland.

According to the mentioned 
decree, the stud’s director was to 
be the Crown Great Equerry, and 
so the first director of the stud 
became the person holding the 
office at the time - count Alek
sander Potocki.

Without delay, the Commis
sion began acting immediately 
by sending the equerry of the 
Rzewuski family, a German and 
Berlin Veterinary School gradu
ate - Jan Ritz - to Russia with 
a mission to select and bring 
back the stallions and mares of
fered by the Emperor. At the sa
me time an urgent search for 
a place suitable for establishing 
the stud was commenced.

Initially, the Crown Property 
of Kolodziąc was taken under 
consideration, but ultimately, 
upon the opinion of the State 
Counselor Antoni Sumiński at 
the meeting of the Administrati
ve Council on the 17th of May, 
1817 the choice fell on the Janów 
estate (property of the Crown), 
which was then under the dispo
sal of the General Directorate of 
State Property.

In order to be ready before the 
arrival of the horses selected by 
Ritz, work began on new stables 
adjoining the bishop’s palace in 
Janów. After a nearly six month 
journey through Sankt Peters
burg, Kaluga, Orel, Kiev, Tara- 
scha, Uman, Machnówka, Berdi- 
chev, Starokonstantinov, Dubno, 
Lutsk, Liuboml and Włodawa, 
Ritz arrived with the entire stock 
in Janów on the 18th of Decem
ber, 1817.

Among the newcomers were 
54 stallions, 100 mares and 33 
three-year-olds, led by 13 gro
oms. The Russian stablemen, 
after having engaged and trained 
the locals, were sent back to the 
Skopiński stud.

The group of 54 stallions con
sisted of: 25 „English” horses (al
though not necessarily Thoro
ughbreds), 9 Arabians, 6 Per
sians, 5 Turkish, 4 Dutch, 2 Mec- 
klemburg, 2 Caucasians and 1 
Neapolitano. The 100 mares con
sisted of: 63 Dutch, 30 „English”, 
3 Mecklemburg, 2 Arabians, 1 
Turkish and 1 Neapolitano. The 
stallions were stabled in bams 
adjoining the Castle in Janów, 
while the mares and youngsters 
at the Wygoda farm.

The stud was divided into two 
departments: the first one consi
sted of 6-8 „select” stallions and 
about 100 mares, the second of 
approximately 100 „provincial” 
stallions, which were used for 
breeding private-owned mares. 
Stallions belonging to the se
cond department, besides those 
stationed at the stud in Janów, 
were sent out to depots in Łom
ża, Sieradz and Wilanów. Each of 
those depots stationed about n- 
-teen stallions.

In order to replenish the herd 
numerous purchases were car
ried out, both in the country it
self and abroad, mainly in En
gland. Altogether, in the years 
preceding the uprising in 1831,16 
stallions (including 5 Thorough
breds) and 8 mares were bought 
during three expeditions to En
gland organized by Aleksander 
Potocki.

Taking into consideration the 
type of magazine in which this 
article is appearing, we should 
focus on the oriental accents of 
the stud at that time. Apart 
from the few described earlier as 
„Arabian” representatives of the 
founding herd, there were also 
horses defined as „oriental” 
among the first purchases. And 
so in 1820 21 mares were purcha
sed, „mostly of oriental origin” 
from the Rzewuski, Sanguszko 
and Naryszkin studs, which we
re described by an unknown au
thor in the Agro-Technological 
Weekly from 1837 as: „These ma
res distinguished themselves 
from the initially introduced (i. 
e. imported from Russia during 
the establishment of the stud) 
by more refinement, but were of 
lesser height”.

In 1822 the Janów herd beca
me enriched with two stallions of 
extraordinary value, which origi
nated from the priceless desert 
herd of Emir Count Wacław Rze
wuski - the herd that arrived in 
April of 1820 in Sawrań in the Po
dole region, where it finally en
ded its many months of wande
ring across Europe.

Among this herd, consisting of 
81 stallions and 33 mares, were 
the stallions Alabadżak and Tu- 
issan. Both were purchased for 
Janów Podlaski for the conside
rable at that time amount of 
52,000 Polish Zlotys. As future 
showed, this expense proved 
worthwhile, because although 
Tuissan did not write himself 
down in history and his blood in 
Janów’s herd quickly disappe
ared, Alabadżak on the other 
hand left many extraordinary of
fspring. An anonymous author li
ving in those times describes this 
son of the desert as: „he bore 

a proportional body, together 
with a free, light and pleasant 
movement, attributes which the 
offspring also inherited”.

Karol Seeliga, a longtime vete
rinarian of the stud, serving at Ja
nów since 1833 did not meet Ala
badżak himself, and so his opi- 
nion on the stallion’s offspring 
was probably not entirely just:

„Mares by the Arabian Alaba
dżak were all of small height, I 
not more than 1-2 vershoks, 
with nice heads, expressive ey- I 
es, a level topline, good quarters 
and a nice tail carriage, ribs and 
flanks correctly outlined, the 
chest of proportional width and 
on short, however thin legs, 
especially thin cannons, poor fo
rearms, on long pasterns, and 
the mąjority even bearing a be
arfoot, which is a serious flaw in 
the conformation of a broodma
re. Among the stallions by Ala
badżak used at depots, only 
one, Oran, presented beauty 
and correct conformation. The 
pure-blood Arabian Alabadżak 
himself was very well-bred, of 
proper conformation and with 
excellent movement, but to his 
offspring he did not pass these 
qualities.”

Despite Seeliga’s unfavorable 
opinions, the stallion has to be 
rated very positively, as his dau
ghters when mated with English 
blood (Thoroughbreds) gave 
excellent progeny. The stallions 
Papageno 1836 (Sorcerer - Heba 
by Alabadżak), as well as Red 
Boy (Redcar - mare by Alaba
dżak) belonged to the most out
standing horses at the Mokotów 
Racetrack in the years 1840-1850.

The blood of this stallion co
uld be found in Janów pedigrees 
up until the outbreak of the First 
World War.

Since 1822 the Janów stud 
was obliged to deliver riding 
horses do the tsarist stables in 
Warsaw. For that reason a direc
tor of the Belweder and Łazien
ki stables, as well as a dressager, 
was employed in the person of 
Fryderyk Trippenbach. Apart 
from that a „veterinary school” 
that trained veterinary parame
dics was established in Janów, 
as well as a school for dressagers 
and waggoners, operating on 
the basis of a specially designed 
document by the name of 
„A project for the establishment 
of a Horse Riding School, i. e. 
a Royal Manege”. Janów horses 
found their way not only to the 
Belweder stables, but also to 
the courts of Petersburg and 
how they were valued can be se
en in the example of Larissa by, 
Nicholas Ludlow” I favorite mo
unt, re-bought by Mr. Cichowski 
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at the age of 17, what her lucky 
buver reminisced as „I qualify 
this purchase as the best I have 
ever made, as I have not later 
seen such a beautiful mare even 
in the stud (in Janów), and a co- 
uple of months later she gave 
me a filly foal similar to her
self’... she was „mahogany bay, 
a rhythmical mover, on steel 
legs, bearing a swan neck, inde
ed beautiful”...

Bazyli Koptiew, a known Rus
sian horseman, visited the sta
bles of the Prussian king in Ber
lin in 1867. While describing the 
mare Sadowa, the favourite mo
unt of William I, ridden by him 
during the battle of Sadowa, he 
noticed how extremely she re
sembled the mare of Tsar Nicho
las I - Moskwa - originating from 
the Janów stud.

During the November Upri
sing of 1831 the horses were 
evacuated from Janów to the 
kaliski and pomorski districts, 
from where they returned that 
same year.

The uprising ended a period 
of relatively gentle politics of the 
occupants, a period when the of
ficial language was Polish and 
both the governing body and the 
stud employees were solely of 
Polish nationality. The proce
eding changes brought with 
them an intensification of Polish 
persecutions and a rapid growth 
of Russification.

After the fall of the uprising 
came the reorganization of the 
stud, the Directorate of Studs 
and Depots disbanded, its first 
director Aleksander Potocki resi
gned from office, and the auto
cratically ruling field-marshal 
Iwan Paskiewicz took direct su
pervision over the stud. This tsar 
regent, slayer of the November 
Uprising, conducted a politic of 
national oppression and Russifi
cation, by which he wrote him
self down in history as badly as 
he could, however as a horse lo
ver he had a deep sympathy to
wards the Janów stud, and spa
red no expense for its growth.

Up until 1848 besides impro
ving „the Janów horse” a lot of 
building work was done in Ja
nów, including a brick stable for 
the chief sires in 1841 and the 
..Clock Bam” in 1848. Both of 
these stables are the work of the 
superb Warsaw architect Henryk 
Marconi. In that period the stud 
was also secured with a flood 
embankment and Wygoda was 
connected with Janów by means 
w a hard-surfaced road.
n„?he ,Janów employees Józef 
D}fiewskianciFilipEberhartto_ 
ok the advantage of the regent’s 
pnn, °r horses and managed to 
n nce °f the necessity of 
»Tp h0rse racing in War"■ rhe first race on the newly 

demarcated race track, set up 
on the military fields named „Po
la Mokotowskie”, was won by 
the Janów-bred filly Lady Stan
hope by Arabian Alabadżak out 
of Georama by the English Ach- 
met, owned by Władysław Wę
żyk. Among the 19 horses parti
cipating in the first two-day me
et in Warsaw 7 of them were 
owned by Janów. The „Janów 
stable” participated in the races 
in Warsaw and played a domina
ting role from 1841 until 1860. 
After the January Uprising and 
the annexation of the stud to 
the Chief Council of State Studs 
in Petersburg the racing stable 
was closed down, but reactiva
ted in 1887 and operated again 
until the outbreak of the First 
World War.

Despite the nation's tragedy, 
which was the fall of the Novem
ber Uprising, the 30s and 40s of 
the 19th century were a blo
oming period for Janów, its hor
ses had numerous successes at 
the racetrack in Warsaw, many 
stallion depots were established 
in the field and the valued type of 
the „Janów horse” was formed.

Many authorities of that time 
expressed their opinions about 
the quality of Janów horses and 
all were similar to the one cited 
in the „Agricultural Paper” from 
1869: „Tsar Alexander I, establi
shing the Janów herd in 1817, 
supplied it with rich material in 
stallions and mares, imported 
from the most famous Russian 
studs of Choroszyiowski, Sko- 
pihski, Poczynkowski and Gaw- 
ryiowski. Count Aleksander Po
tocki, placed at the head of this 
establishment as the Stud Direc
tor, very skillfully and with 
exceptional result utilized this 
material and the stud indeed un
der his management achieved 
a high level of perfection. This es
tablishment, reinforced from ti
me to time with fresh products 
of pure English and Arabian blo
od bought abroad, created a se
parate type of Janów horse with 
quite pleasant shapes. These 
horses, on short legs, with a bro
ad chest and back, distinguished 
themselves especially by such 
that they were suitable for all 
uses. Many of them were taken 
to the service of the Tsar Court, 
and even under saddle for the 
Tsar himself, many also took 
part in military campaigns, in 
which they exhibited extraordi
nary strength and stamina”.

An expert and eye witness, 
the stud inspector Karol Tolihski 
for the „Agricultural Encyclope
dia” published in 1876 describes 
the older type of Janów horse:

„During forty and more years 
of existence, the Janów stud pro
duced very good and beautiful 
horses at first, completely an

swering the local needs, and it 
even came to create a type in it
self, which was proof of establi
shing the race in the herd and at 
the same time a certainty of 
transferring the qualities onto 
the offspring...”

„The Janów Stud possessed 
superb thoroughbred stallions... 
as well as not less respectable 
mares, imported from outside 
and from their own breeding. 
This also produced horses suita
ble for the country’s needs, so
ught after for breeding and very 
valued. It delivered them to Pe
tersburg to the tsarist stables 
and under saddle for the lord 
himself, and some of these hor
ses were the favorite mounts of 
His Majesty... In short, the Janów 
stud, possessing good breeding 
material, extensive and fertile 
fields and pastures, comfortable 
accommodations in proper buil
dings and sufficient financial en
dowment, at the same time be
ing reinforced by frequently im
ported stallions and mares, cho
ices of which are visibly just, ca
reful heading in the once elected 
direction, achieved the desired 
objective of creating a proper ty
pe in itself...”

„Janów horses of the old bre
eding were of good height (from 
3 to 5 1/2 vershoks, or from 15 to 
almost 16 spans) that is 156- 
167 cm, characterized by a sha
pely and solid conformation, be
autiful heads, strong, muscular 
legs on good feet, swiftness, sta
mina, gentle character, in short 
suitable for all uses, possessed all 
virtues specific to horses and re
tained them until old age"...

These opinions are a confir
mation of a high quality of Janów 
horses and their significance for 
the country’s breeding.

Auctions began to be organi
zed, as a way to sell pedigree ma
terial - redundant for Janów, but 
valuable for private breeding. 
Materials documenting one of 
such sales were lately discove
red. Cited here in full, albeit the 
archaic language, the text so
unds very modem.

Supplement IV
to the Official Journal nr 38 
of the Mazowiecka Province 

Warsaw
an the 9th (21st) of September 1844 

ANNOUNCEMENT
Chief Inspector of the State Hor
se Stud
The establishment of the State 
Horse Stud in Janów, Podlaska 
Province, Bialski District, au
thorized by the Government 
Commission of Internal and Cle
rical Affairs, will hold a public 
sale on the 16th (28th) October in 
the given year. A public sale of 51 
horses, of various age, namely: 
14 provincial stallions, 9 young 
colts, 15 broodmares bred to stal- 

lions of English blood (Thoro
ughbreds) and 14 young fillies. 
About this procuring opportuni
ty of purchasing horses of proper 
pedigrees, useful in improving 
private studs, as well as for har
ness and under saddle, The Chief 
Stud Inspector notifies all the in
terested persons.
Detailed information concer
ning the colour, age, measure
ment and pedigree can be inqu
ired at the Government Commis
sion of Internal Affairs in the In
dustry and Artistry Department 
and at the Department at the 
State Stud in Janów.

Janów 
on the 13th (25th) August, 1844.

State Official Dulewski 
Department Secretary Welinowicz

This cited text is proof that 
the Janów auctions have a much 
longer tradition than we earlier 
thought.

Unfortunately, as time passed, 
the positive image of Janów’s 
stud began to change and nega
tive signs of using almost only 
thoroughbred stallions started 
showing. More and more com
mon were the signs of delicacy, 
horses were becoming fragile, 
thin-boned, high-legged. Unfor
tunately the so-called remedy for 
this was a usage of oriental blood 
as well as heavier half-breds.

The attempts of enlarging the 
caliber of Anglo-Arabians by use 
of other breeds, especially he
avier German and English half- 
-breds, led to serious disappoint
ments and became a reason for 
a very considerable decrease of 
the quality of Janów horses in the 
60s of the 19th century. Partly re
sponsible for that was also 
a blind dash for enhancing height 
no matter the price, in order to 
achieve a cuirassier horse, which 
was a type mostly sought after 
and valued at the time. How de
structive that direction was 
shows an example of a brown 
stallion Kolos, foaled in 1846 by 
Sir Harry xx, out of one of the 
best Janów mares Rakieta. He 
was the joy and hope of the 
stud’s inspector Filip Eberhard, 
who personally supervised his ke
ep, feeding the dam and foal ad li
bitum with oats and hay. This 
horse at the age of four reached 
178 cm in height, but could not 
move without shoes even on soft 
ground or field. Due to poor legs 
he was not tried at the racecour
se, although he was used on the 
best mares at the stud. Most of 
his offspring had to be eliminated 
from the stud, because according 
to Seeliga: Jte gave big, lengthy 
offspring on high legs, which was 
not suitable under saddle or even 
for harness”. Even so the blood of 
this horse remains in the stud to
day and we can find it in the el
dest Janów family dam line, 



stemming from the mare Hekla, 
one of the stud’s founding mares 
and a progenitor of the only dam 
line, who survived through the 
entire 190 years of the stud’s be
ing. This came to be through Ko
los best son, which was the stal
lion Krezus, sire of the mare Ka
ma out of Abida 1849 by Albe
marle.

It is very probable that to
day’s affection for the brown and 
bay coat colour in Janów stems 
from the fact that these colours 
were mostly valued at the Tsar 
court, the elite tsarist regiments 
and at the governor’s court in 
Warsaw, where chestnut horses 
were held in total disregard. Ja
nów delivered horses to all these 
places and it is perhaps this tra
dition that involuntarily makes 
us maintain these tastes.

The horse type preferred by 
breeders of the past: Filip Eber
hard and Karol Seeliga is indi
rectly shown in their attitude to
wards Arabian horses bought 
from the herd of the Württem
berg king in Weil: the stallion 
Dzelabi (Dzelaby d. b. - Beko 
III by Amurath) and the mares 
Zulejka, Arabka and Alma.

Seeliga describes the stallion 
Dzelabi as: „a pure-bred horse, 
with a beautiful head and clear 
eyes; the neck, withers, topline 
and quarters correct, a good ta

il carriage, the ribs fairly curved, 
although he is a bit narrow in 
the chest, as well as his move
ment from the forearms is not 
too free and he twists his pa
sterns... His offspring also has 
long pasterns and twists them 
to the outside. He is not more 
than 2 to 3 vershoks (151- 
156cm). For harness these hor
ses are too small and weak, for 
riding also too small of height 
and not enough strong. A qu
estion forces - to what use are 
they; perhaps only to the stal
lion depot, as in this country 
they especially like Arabian hor
ses; regardless whether they are 
good or not, whether they are 
suitable for the stud or not - it 
doesn’t matter”. Out of the 3 
mentioned mares Zulejka 1853 
(Amurath - Sady) and Arabka 
1853 (Amurath - Saya) did not 
play a bigger role, however Al
ma (Chaban - Alga) became 
a founder of a valuable family.

During the January Uprising 
of 1863 horses were not evacu
ated and part of them were con
fiscated by a contingent of Ro
man Rogiński, who after conqu
ering Biała Podlaska went to Ja
nów, where he enhanced his ca
valry with 40 grooms and 35 hor
ses. In the bloody battle of Sie
miatycze Roginski’s contingent 
was dispersed, and a search for 

the horses was later commenced 
all across the country.

A proclamation from that ti
me still remains from the gover
nor of the gostyński district, sta
ting what follows:

„Governor 
of the Gostyński District,

Kutno,
18th February (2nd March) 1863

Nr 3101
During the assault on the city of 
Janów in Lubelska Province, 
where the State Horse Stud is lo
cated, the rebels stole 13 stallions 
and 14 mares.
Besides the description in the at
tached register, their distinguish 
mark is that each horse has 
a cauterized pedigree number on 
the forelegs, by which they can 
mostly be identified..
The attached register with na
mes, description, age, numbers 
and height informs about the se
arch of „stolen horses from the 
State Stud in Janów by people 
unknown and armed on the day 
of the 30th January and 3rd and 
4th February, 1863."

In all 23 horses were found 
and 12 lost forever.

After the fall of the uprising 
came a tough time of larger de
pendency from the tsarist au
thorities, who sent to Janów 
their own people, that did not 
possess the needed knowledge. 

Random people, who distorted 
the previous direction of bre
eding. The Stud was under the 
Chief Council of State Studs in 
Sankt Petersburg and with 
that ended the period of relati
ve autonomy of Polish authori
ties. Only the nomination of A. 
Nieroth in 1881 partially chan
ged this situation for the better. 
The successor and student of 
Nieroth was Ryszard Zoppi, 
who took from his „master” the 
love for Thoroughbred horses. 
Zoppi came to Janów in 1899 
and stayed until the evacuation 
of the stud in 1915. After Po
land’s regaining of independen
ce he became the director of 
the Thoroughbred stud first in 
Janów, then in 1924 he was 
transferred together with the 
horses to the newly formed 
stud in Kozienice.

After the outbreak of the First 
World War all Janów horses were 
evacuated to Charowska Provin
ce, where in the time of the revo
lution they became dispersed 
and with that the „old Janów 
herd” ceased to exist.

(based on the stud’s mono
graph: Witold Pruski „Dzieje 
państwowej stadniny w Jano
wie Podlaskim 1817-1939” wyd. 
Pozn. Tow. Przyjaciół Nauk, Po
znań 1948)

/tłum. J. K./

The School at Janów Podlaski - Education, Practice and Pleasure
The history of that school do- 

esn't trace so far back, like that 
one of Janów Podlaski Stud but is 
worth mentioning. Just after the 
World War n, in the seat of a for
mer seminary existing since 1919, 
in April 1946 the Public Professio
nal Training School was establi
shed. After many reforms and na
me changes it was transformed to 
the contemporary shape - as the 
Educational Complex, consisting 
of the Secondary School, Vocatio
nal School, and - since Septem
ber 1st of 1979 - of the Technical 
College, with two profiles. It tra
ined Farm Mechanization specia
lists, whereas since 2004 - also 
Horse Breeding specialists. The 
school is named after the Bishop 
Adam Naruszewicz, who resided 
at Janów in the years 1790-1796.

The Technical College, training 
in the Horse Breeding profile, in
troduces its pupils into all aspects 
of theoretical and practical horse
manship, including hippological 
science and riding skills. In a who
le educational cycle, lasting four 
years, given are lessons embra
cing horse breeding and use, prin
ciples of plant and animal produc
tion, fodder industry and farm 
mechanization. The school pro
gram provides also some know
ledge about the farm tourism.

The unique advantage of stu
dying at Janów school is a possi
bility of attending apprentice
ships at the world-renowned Ja
nów Podlaski Stud - the oldest 
state-owned stud farm in Poland. 
Those pupils, who are keen on ri
ding, may take part in riding les
sons given by a skilled instructor.

In the course of practical clas
ses the pupils, under supervision 
of experienced stud workers, ta
ke part in all kinds of horse care. 
They learn about different fod
ders and schemes of feeding, fit
ting the animal's age, breed, sex 
and physiological condition. 
Especially interesting are sub
jects dealing with reproduction, 
embracing also USG-testing of 
a mare, what gives the pupils 
a broad knowledge about the re
productive cycle and embryo de
velopment. After such classes 
every pupil should be able to re
cognize the heat symptoms and 
precise the optimum moment 
for mating. The trainees are 
acquainted with mating techni
ques and a proper breeding se
lection. A special emphasis is la
id upon the traits desired in the 
progeny.

Young people especially enjoy 
newly bom foals, the more, when 
they are out of thier favorite ma

res. Every birth is a great joy for 
pupils, who learn to look after fo
als, accustom them to the human 
presence, feeed them and observe 
their growth and develoment. 
Such practical training helps the 
pupils to develop a sense of duty 
and responsibility for given tasks.

Since the last year Janów hor
ses are trained for races, so the 
college pupils have an opportu
nity to achieve new experiences 
and improve their riding skills. 
They take part also in other 
events organized by Janów 
Stud, as spring and autumn bre
eding inspections, all kinds of 
shows and riding competitions. 
The young people prepare photo 
galleries, information boards or 
ride Arabian stallions at bre
eding parades. The Stud Direc
tor, Dr Marek Treia, kindly allo
wed the apprentices to attend 
the General Assemblies of the 
Polish Arabian Horse Breeders 
Society, including its seminar 
part. It gives them opportunities 
to meet outstanding breeders 
and breeding specialists.

A new riding hall created even 
more opportunities for the youth 
to get involved in organization of 
equestrian events, which, by 
chance, revealed many new riding 
talents. The period preceding the 

Arabian Horse Days enables 
them to learn handling and con
ditioning show horses.

The Janów Stud already cre
ated its own tradition, including 
St. Hubert's Day, anniversary ce
lebrations or Christmas Eve ga
therings. The pupils participate 
in organization of such events, 
what brings them closer to stud 
workers.

Both school and stud workers 
do their best to make the horse- 
-breeding education as attracti
ve, as possible. Organized are 
trips to equestrian competitions 
and meetings with horse people, 
as breeders, vet doctors or sim
ply horse lovers. Thanks to the 
financial help from the Janów 
Podlaski Stud and certain priva
te sponsors, the pupils got 
a chance to take a trip to the 
Slovak National Stud at Topol- 
cianky and to Michałów Stud. It 
enabled them to compare horses 
and methods applied in different 
breeding facilities.

A good co-operation between 
the Horse-Breeding Technical 
College and Janów Stud provides 
a high level of all-purpose training 
of future stud workers and horse 
breeders.

Mariola Rusinek 
/tłum. K. Ch./
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HODOWLA

Rozmowy...
Zenon Lipowicz

P
olska hodowla koni arabskich 
pomimo poniesionych total
nych zniszczeń podczas toczo
nych na naszych terenach wojen, a po

tem na skutek niesprzyjającego jej roz
wojowi systemu totalitarnego, zacho
wała swoja wyjątkową jakość, którą 
możemy się teraz szczycić.

Polscy hodowcy udowodnili, że po
trafią przetrwać i ratować oraz umie
jętnie odbudowywać z gruzów cenny 
materia! hodowlany.

Potrafią pokazać, że dysponujemy 
wyjątkową silą genetyczną, niespoty
kaną wśród koni arabskich hodowa
nych w innych częściach świata. Już 
P° upływie krótkiego czasu po drugiej 
wojnie światowej, polskie konie arab
skie zaczęły sięgać po najwyższe laury 
na scenach pokazów hodowlanych 

Wybitni hodowcy mówią 
o koniach, które ich zdaniem 
wywarły największy wpływ 

na polską i światową hodowlę 
koni arabskich.

Ich opinie to swoista ocena 
pracy hodowlanej 

w przeszłości oraz jej 
aktualny obraz.

Z lewej / left: Ignacy Jaworowski

z prawej / right:
Andrzej Krzysztalowicz

i na torach wyścigowych całego (arab
skiego) świata. Miarą zainteresowania 
polskimi końmi są osiągane przez nie 
rekordowe ceny na najbardziej presti
żowych aukcjach w Europie i Ameryce. 
Można śmiało stwierdzić, że koń arab
ski jest skarbem narodowym Polski.

Serie rozmów z hodowcami rozpo
czyna wywiad przeprowadzony w 1985 
roku.

Zenon Lipowicz: - Proszę wymienić 
10 najlepszych ogierów i klaczy 
w okresie po pierwszej wojnie świato
wej. Jaki wpływ wywarty one na pol
ską hodowlę?

Andrzej Krzysztalowicz: - Mówiąc 
o dziesięciu najlepszych ogierach i kla

czach, które wywarły największy 
wpływ na polską hodowlę ograniczę się 
tylko do stadniny janowskiej. W okre
sie powojennym bezsprzecznie naj
większy wpływ wywarł ogier Ofir 
po Kuhailan Haifi or. ar od Dziwa, 
urodzony w 1933 roku w Janowie. Ofir 
używany był w Janowie bardzo krótko, 
tylko dwa sezony. Ale zdążył dać dwa 
tak znakomite ogiery, jak Witraż 
od klaczy Makata i pozostający w jego 
cieniu Wielki Szlem od klaczy Elegant-
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ka. Poprzez te dwa ogiery krew Ofira 
i Kuhailana Haifi utrwaliła się w geno
typie i fenotypie dużej liczby koni żyją- 
cych dzisiaj w Polsce. Syn Witraża, Ce
lebes od klaczy Canaria, jeszcze bar
dziej przekazywał cechy ojca. Dowo
dem siły genetycznej tego rodu jest syn 
Celebesa, Etap. Ogier ten dawał konie
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o niezwykłej urodzie i szlachetności, 
niestety przedwcześnie padi. Mówiąc 
o Witrażu trudno nie wspomnieć jego 
syna, ogiera Bask, który nie użyty 
w polskiej hodowli wywar! olbrzymi 
wpływ na hodowlę konia arabskiego 
w USA. Synem Wielkiego Szlema był 
ogier Czort. Dał on szereg wybitnych 
koni wyścigowych. Potomstwo jego by
ło mało urodziwe, ale bardzo prawidło
we. Szczególnie jego córki sprawdziły 
się w hodowli jako bardzo dobre klacze 
stadne. U schyłku swej kariery Czort 
dal ogiera El Paso, który w 1976 roku 
zdobył Czempionat Stanów Zjedno
czonych.

Następnym koniem, który odegrał 
olbrzymią rolę w hodowli powojennej 
był urodzony w 1932 roku w Breniowie 
ogier Amurath Sahib (Amurath - Sahi
ba). Był on ojcem eksportowanego 
do Tierska ogiera Araw, który w połą
czeniu z krwią egipską dal znakomity 
materiał hodowlany, poszukiwany dzi
siaj na całym świecie.

Urodzony w 1953 roku ogier Comet 
po Abu Afas od Carmen miał wszelkie 
predyspozycje ku temu, by stworzyć 
nowy typ polskiego araba. Niestety 
krótko żył i nieszczęśliwie zbyt szybko 
padł. Pozostawił kilkanaście klaczy, 
które do dzisiaj wyróżniają się urodą, 
typem, fenomenalnym ruchem i ol
brzymią żeńskością, szczególnie w wy
razie głowy, w spojrzeniu, a często 
i w zachowaniu. Niestety Comet nie zo

stawił nam pełnowartościowego syna, 
który mógłby przedłużyć jego linię mę
ską. Dlatego sięgnęliśmy aż po wnuka 
Cometa - urodzonego w Szwecji ogiera 

Probat.
Ostatnim ogierem, którego chcia- 

łem wymienić jest Bandos od wspa
nialej Bandoli po Negatiwie, wnuku 
Skowronka, urodzony w 1964 roku 
w Janowie. Ogiera Bandos można po
równać na podstawie potomstwa, 
pod względem ładunku genetycznego 
do ogierów Ofir i Witraż. On też moc
no przekazywał swoje dobre, a cza
sem i złe cechy, ale to świadczy o jego 
mocnym potencjale genetycznym. 
Ogier Bandos, podobnie jak Comet 
podczas swojej działalności stadnej 
dał cały szereg doskonałych klaczy 
o niezwykłej urodzie. Miały one cza
sem wady pokrojowe, jak zbyt długi 
grzbiet i nie zawsze poprawne tylne 
kończyny. Był to ogier bardzo zasłużo
ny w Polsce. Jego linię przedłużają: 
Eukaliptus używany wiele lat w USA 

oraz Eternit.
Jeśli chodzi o klacze, to w okresie 

przedwojennym było takich kilka, któ
re dzisiaj często spotykamy w rodowo
dach czołowych ogierów i wybitnych 
klaczy. Bezsprzecznie bardzo warto
ściową klaczą była Gazella II urodzo
na w 1914 roku. Dała ona w swoim dłu
gim życiu ponad 20 źrebiąt, z tego całą 
gamę kapitalnych klaczy, które są kon
tynuatorkami tej linii żeńskiej koni 

Z lewej: Comet miał stworzyć 
nowy typ polskiego araba 

left: Comet had to create the neu 
dimentionin the Arabian horse 

breeding

poniżej: Palas dodał naszym 
koniom wiele urody

/ below: Palas added a lots of 
beauty to Polish Arabians
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długowiecznych, świetnie rodzących, 
może trochę mało szlachetnych. Dru
gą klaczą była Dziwa. Urodzona w 1922 
roku w Janowie, matka sławnego 
i wielce zasłużonego Oflra, klacz bar
dzo szlachetna, sucha i prawidłowa.

Inną matką wartościowego syna by
ła Makata wnuczka Gazelli, która 
w połączeniu z Ofirem dala ogiera Wi
traż. Rodzinę klaczy Gazella 
pod względem siły genetycznej porów
nać można do linii Kuhailana Haift 
poprzez Ofira, Witraża, Celebesa 
i Etapa. Wszystkie klacze z rodziny 
Gazelli, jej córki, wnuczki i prawnucz
ki miały łatwość rozrodu, dobry od
chów źrebiąt i dobre potomstwo, czę
sto lepsze w typie i szlachetniejsze 
od matek.

Najurodziwszą i najszlachetniejszą 
klaczą okresu międzywojennego była 
Koalicja. Potomstwo tej klaczy 
w okresie II wojny światowej zaginęło 
i poza jej synem ogierem Miecznik, 
który poważniejszej roli w hodowli nie 
odegrał, nic po tej klaczy w Polsce nie 
zostało.

Z okresu wojennego i po wojnie wy
różnić należy klacz Bałałajka. W połą
czeniu z ogierem Witraż dała ona dwie 
wspaniale klacze: Arfę i o rok młodszą
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Banddolę oraz ogiera Bask. Arfa i Ban
dola były w takim typie, do jakiego dą
żą chyba wszyscy hodowcy arabscy 
na całym świecie. Bardzo urodziwe, 
z pięknymi dużymi oczami, z bardzo 
suchymi głowami o ładnym profilu - 
były bez mała prawie ideałem urody 
konia arabskiego. Arfa nie miała wiel
kiego szczęścia w hodowli i nic po
za klaczą Arba, która rodzi pomimo 
wieku 22 lat, nie zostawiła w stadninie. 
Klacz Bandola dala 16 sztuk 
potomstwa i odwrotnie niż 
większość klaczy o których mó
wię, nie dała wybitnych córek. 
Była natomiast matką dosko
nałych synów. W hodowli koni, 
jeśli klacz urodzi w ciągu swego 
życia jednego wybitnego ogiera, 
to mówimy, że to bardzo dobra 
klacz stadna. Bandola urodziła 
ich pięciu. Największy wpływ 
na hodowlę wywarł jej najlepszy 
syn Bandos.

Inną zasłużoną dla Janowa klaczą 
była Ofirka, która uratowana w czasie 
wojny stworzyła cały ród może niezbyt 
urodziwych, ale bardzo dzielnych koni.

Powyżej / above: Wielce zasłużony 
ogier / the stallion of high merit 
- Banat

z prawej / right: Znakomity wnuk 
„wielkiego“ Ofira I precious 
grandson of „great“ Ofir - Celebes

poniżej I below: Najlepszy syn 
Bandoli I the most important son 
of Bandola - Bandos

Wielką rolę odegrała w Polsce linia 
klaczy Kewa. Urodzona w Jugosławii, 
kupiona do Janowa dala w połączeniu 
z Ofirem klacz Wlodarkę, która po-
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przez Piewicę stworzyła ród bardzo 
urodziwych koni. Z tego rodu pochodzi 
Pilarka, czempionka świata na wysta
wie w 1981 roku w Paryżu.

Należy również wspomnieć o po
chodzącej z babolniańskiej linii córce 
ogiera Pietuszok - klaczy Algonkina. 
Urodzony w Tiersku Pietuszok, zaku
piony przez polskie stadniny, pozo
stawi! kilka klaczy bardzo wartościo
wych jako matki, tak pod względem 
dobrego odchowu potomstwa, jak 
i również wielkiej urody. Bezwzględ
nie najlepszą z nich była Algonkina, 
która dala szereg bardzo dobrych 
klaczy. Z rodziny Algonkiny, która 
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niestety przedwcześnie padła, pochodzi 
czempionka polskich klaczy Algeria.

Na uwagę zasługuje bardzo pięk
na Carmen, matka ogiera Comet. Nie
stety nie zostawiła ona dużo potom
stwa.

Ostatnią klaczą, którą należy wy
mienić jest Etna, która była matką ka
pitalnego ogiera Etap. Urodziła ona 
również szereg doskonałych klaczy. 
Najlepszą z nich była bezsprzecznie 
Etruria po Patosie, czempionka świata 
z wystawy w Paryżu. Druga wspaniała 
córka Etny i Aloesa - klacz Eguitana, 
niestety na skutek wypadku nie mogła 
być pokazywana i straciła szansę 
na uzyskanie sukcesów na wystawach.

Ignacy Jaworowski zgodził się z An
drzejem Krzyształowiczem co do wpły
wu jaki wywarły na polską hodowlę 
ogiery: Ofir, Witraż, Wielki Szlem, 
Amurath Sahib, Trypolis i Comet, 
a z klaczy: Gazella II, Dziwa, Koalicja 
i Bałałajka.

I. J.: - Zasłużonym dla naszej hodow
li byl także ogier Aquinor z linii Ilderi- 
ma or. ar., a stara polska linia ogiera 
Skowronek odzyskała swoją wartość 
dopiero po wojnie, poprzez ogiery Ne- 
gatiw i Nabór. Stosunkowo mocno re
prezentowany w naszej hodowli jest 
Koheilan I z rodu Kuhailana Adjuze 
or. ar., poprzez swoich synów i córki. 
Również ogiery pochodzące z linii ogie
ra Kuhailan Zaid or. ar. poprzez ogiera 
Kuhailan Abu Urkub odegrały w ho
dowli polskiej poważną rolę.
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Piewica - założycielka dynastii „P“ / the foundress of „P“ line

W okresie powojennym do bardzo 
zasłużonych klaczy zaliczane są: War
mia - matka klaczy Wizja, Forta, która 
dała ciemnomaściste potomstwo, do
skonale biegające na wyścigach. Klacz 
Elza poprzez swoje córki Ellorę i Elżu- 
nię oraz wnuczkę - klacz Etna, miała 
wielki wpływ na polską hodowlę.

Inne wybitne klacze to: Eunice - 
matka ogiera Eukaliptus, Brda - bab
ka ogiera Arax i Carmen - matka 
ogiera Comet.

Władysław Guziuk potwierdził opi
nię swoich przedmówców, że do naj
cenniejszych zaliczyć należy ogiery: 
Witraż, Wielki Szlem i jego syna Czorta 
oraz Amurath Sahiba, ojca doskona
łych klaczy stadnych, którego linię pró
bujemy teraz odbudować.

W. G.: - Następne cenne ogiery to: 
Aquinor - ojciec wielu doskonałych sy
nów, Negatiw - ojciec pięknych klaczy, 
Celebes - który restauruje cenny ród 
Kuhailana Haifi or. ar., Bandos, który 
zostawił w Polsce jeden z najliczniej
szych przychówków, Banat - najsze
rzej po wojnie wykorzystywany ogier 
z linii Krzyżyka, no i Palas, który do
brze łączy się z naszymi klaczami w ty
pie saklavi i dodał niektórym naszym 
koniom wiele urody.

Najwybitniejsze powojenne klacze, 
które znalem, to: Bandola - matka 
licznych synów, Ellenai - matka czte
rech ogierów stadnych, Ellora - matka 
El Paso i Ellorusa, Eunice - matka do
skonałych córek oraz ogierów: Euka
liptus i Euben, Etna - matka ogierów 

Etap, Etiw, Eternit, Etnograf, a także 
wartościowych córek, Pemba - matka 
ogierów Pepi i Pepton oraz grupy do
skonałych klaczy, Algonkina, Warmia 
i importowane z Tierska: Piewica 
i Parma - matka ogierów Parys i Part
ner.

Roman Pankiewicz: - Za konie, 
które wywarły największy wpływ 
na polską hodowlę uważam ogiery: 
Abu Miecha - ojca wspaniałej Dziwy, 
która dała nam ogiera Ofir, Enwer 
Bey - który dał ogiera Trypolis i klacz 
Taraszczę, Trypolis - pozostawił sze
reg bardzo cennych matek, między 
innymi Canarię - matkę Celebesa, 
Carmen - matkę ogiera Comet, byl 
także ojcem ogierów Ariel i Faher; 
Amurath Sahib - ojciec bardzo cen
nych ogierów Arax i Gwarny. Kuha
ilan Haifi or. ar.- uwiecznił się w ho
dowli dając kapitalnego ogiera Ofir, 
który jest prawdziwą legendą. Już 
w pierwszym roczniku potrafił dać 
stawkę wspaniałych ogierów: Witraż, 
Wielki Szlem, Witeź II i Wyrwidąb, 
oraz założycielki rodzin żeńskich kla
cze Ofirka i Wilga. Witraż - zostawił 
ogiera Celebes, który przedłużył jego 
linię w Polsce oraz ogiera Bask, który 
stworzył epokę w hodowli amerykań
skiej. Największym osiągnięciem 
Wielkiego Szlema było wyrównanie 
w typie koni hodowanych w Nowym 
Dworze. W stadninie tej zgromadzo
ne były klacze prywatnych hodow
ców, bardzo różniące się typem, jako
ścią i wartością hodowlaną. Wymienić 
należy też ogiera Fetysz - bardzo ty
powego, używanego podczas wojny 
w niemieckiej stadninie Trakeny.

Jeśli chodzi o klacze, będę mówił tyl
ko o tych, które zakończyły już swoją 
działalność hodowlaną, bo tylko takie 
klacze można należycie ocenić. Są to: 
Gazella II - każda z jej córek zasłużyła 
się dla hodowli; Elegantka - w połącze
niu z różnymi reproduktorami potrafi
ła dać szereg ogierów używanych w ho
dowli; Dziwa - matka epokowego Ofi- 
ra i cenionego w Tiersku Takiego Pa
na', Koalicja - matka ogierów Enwer 
Bey i Miecznik (rysunek jej głowy 
do dzisiaj jest symbolem rasy arab
skiej); Carmen - dala szereg bardzo 
dobrych klaczy i wspaniałego ogiera
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Bandola, matka wszechczasów / broodmatron of all times

JI

Comet; Canaria - matka Celebesa i do
skonałych klaczy stadnych; Makata - 
matka Witraża, niestety zaginęła 
w czasie wojny; Bandola - matka sze
regu zasłużonych ogierów jak: Banat, 
Bandos, Bajram, Barysz; Arfa - matka 
ogierów stadnych: Ariel, Almifar, Ara
gon i klaczy Arwistawa; Ellora - matka 
ogierów El Paso i Ellorus.

Z. L: - Proszę wymienić trzy najbar
dziej typowe obecnie ogiery i trzy klacze.

I. J.: - Najbardziej typowym przed
stawicielem typu kuhailan jest moim 
zdaniem Aloes. Ogier Eternit jest naj- 
typowszym przedstawicielem saklawi 
pochodzącym z linii Skowronka. Bar
dzo typowym saklawi jest pochodzący 
z linii ogiera Ilderim or. ar. - Penitent. 
Najbardziej typowe klacze saklawi to 
Draperia i Elana. Natomiast klacz 

Wizja jest najbardziej typową kuha- 
ilanką.

W. G: - Z ogierów, które znalem, 
za najbardziej typowe uważam: Witra
ża, Amurath Sahiba i Negatiwa. Nato
miast do klaczy zaliczę: Bandolę, Es- 
tebną i Algerię.

Izabella Zawadzka: - Do najbardziej 
typowych, obecnie działających ogie
rów zaliczam: w typie kuhailana - Alo- 
esa i Seta, w typie saklawi - Partnera 
i Eukaliptusa.

Do najbardziej typowych klaczy 
w typie kuhailan zaliczę Algerię i Wi
zję, do saklawi: Europę - rodzoną sio
strę Eukaliptusa, Etrurię i Espadę.

Z. L.: - Jaki typ konia arabskiego 
najbardziej Państwo cenią i dlaczego?

I. J.: - Najbardziej cenię typ sakla- 
wvi. Przeważa on w Michałowie i uosa

bia to, co powszechnie pojmuje się 
pod mianem araba. Saklawi są końmi 
o dużej urodzie, których piękność 
i szlachetność dominują nad wszystki
mi innymi wrażeniami wzrokowymi. 
Ich budowę charakteryzuje lekkość 
i harmonijność. W ogólnej ich sylwetce 
jest coś miękkiego, szlachetnego i sub
telnego. Wygląd mają nieco żeński. Ko
nie te reprezentują przede wszystkim 
pierwiastki rasowości i szlachetności. 
Typ saklavi uwydatnia sie najbardziej 
przy maści siwej.

W. G.: - Przypuszczam, że większo
ści ludzi, związanych bezpośrednio 
pracą z koniem arabskim, bardziej 
odpowiada typ kuhailan. Zdaję sobie 
sprawę, że w dzisiejszej hodowli trud
no mówić o czystości typów i wyraź
nym ich rozdziale, ale w dalszym cią
gu utrzymują się typy urody. Mnie 
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osobiście odpowiada bardziej kuha- 
ilan - mocny, suchy, poprawnie zbu
dowany, no i oczywiście urodziwy.

R. P.: - Niewątpliwie kuhailan byl, 
jest i pozostanie najcudowniejszym 
typem araba. Pomijając jego urodę, 
wysoko cenione są takie cechy jak 
wytrzymałość, jakość i suchość tka
nek, charakter i mleczność matek. 
Typ tego konia to właśnie córki Wi
traża i Cometa - wspaniałe klacze, 
prawidłowe, harmonijne, żeńskie 
z pięknymi głowami.

I. Z.: - Nie mam specjalnych prefe
rencji. Wydaje mi się, że jednak wy
brałabym typ kuhailan. Jest on uoso
bieniem jakiejś ogromnej siły, która 
dawała człowiekowi poczucie bezpie
czeństwa. To był koń, który potrafił 

Pilarka, Czempionka Świata z Paryża, 1981 r. 
Pilarka, World Champion Marę, Paris 1981

wynieść z pola walki i współpracował 
z człowiekiem w osiągnięciu zwycię
stwa. Do dzisiaj typ kuhailan kojarzy 
się z większymi uzdolnieniami do ga
lopowania, większą odpornością i wy
trzymałością. Natomiast cudowną 
urodą konia typu saklawi, przypomi- 
nąjącą piękno porcelanowej figurynki 
można delektować się w nieskończo
ność.

Z. L.: - Na co zwracacie Państwo 
uwagę selekcjonując do hodowli ogie
ra i klacz?

I. J.: - Dobór ogiera podlega daleko 
ostrzejszej selekcji. Przede wszystkim 
zwracam uwagę na typowe cechy dla 
reprezentowanej przez niego linii mę
skiej. Na typ, prawidłową budowę, 
mocną konstytucję, dobrą tkankę, uro
dę, ruch, dzielność wykazaną na torze 
i wyraźne cechy samca.

Natomiast klacz powinna być żeń
ska, szlachetna, urodziwa, prawidłowo 
zbudowana, łatwo zaźrebiająca się, 
mleczna, o wyraźnym typie arabskim.

W. G.: - Polskie konie arabskie mają 
określone typy i mamy doświadczenie 
jak z nimi pracować. Wybór ogiera 
do hodowli jest sprawą bardzo ważną, 

konsultowaną komisyjnie. Dzięki temu 
do hodowli nie trafiają konie przypad
kowe. Stanowi to siłę polskiej hodowli. 
Wybierając ogiera mam wyraźnie spre
cyzowany cel - co przy pomocy tego 
ogiera chcialbym osiągnąć. Cel ten uła
twia mi dobór ogiera. Pomagają nam 
bardzo próby na torach wyścigowych, 
które w wielu przypadkach utwierdza
ją nas w trafnym wyborze.

Wybór klaczy często warunkują po
trzeby utrzymania pewnych rodzin 
żeńskich. W takich przypadkach cza
sami kryteria selekcyjne są łagodne. 
Zawsze wybieram do stadniny klacz 
wyraźną w typie i poprawnie zbudo
waną.

R. R: - Przede wszystkim zwracam 
uwagę na cenność matki i babki ogie
ra. Są rodziny, które nigdy nie dały do
brego ogiera. Z takiej rodziny nawet 
imponująco wyglądającego ogiera ni
gdy bym nie użył. Również w swojej 
praktyce nigdy nie użyłem linii, które 
dawały ogiery dobre, ale nie sprawdza
jące się w hodowli. Używałem jedynie 
ogiery z wypróbowanych linii, lub ta
kie, które zaczynały progresować.

Wybierając do hodowli klacz, przede 
wszystkim zwracam uwagę na prawi
dłowość jej budowy, pamiętąjąc o tym, 
jak trudno było tę prawidłowość osią
gnąć i ile to zabierało czasu. Następnie 
biorę pod uwagę typ i urodę. Klacz 
musi być wybitnie żeńska. Nigdy nie 
ceniłem klaczy o męskiej urodzie, nie 
wierząc, że mogą one dać dobre po
tomstwo.

I. Z.: - Jestem zwolenniczką doboru 
indywidualnego, dokonanego na pod
stawie analizy rodowodów łączonych 
ze sobą koni. Jest oczywistym, że ogier 
powinien być męski, poprawnie zbudo
wany i typowy, o energicznym, płyn
nym i eleganckim ruchu, a także repre
zentować cechy właściwe dla swojego 
rodu.

Klacz musi być przede wszystkim 
żeńska, szlachetna i prawidłowa, o ła
godnym usposobieniu, emanująca 
macierzyństwem i mieć cechy gwa
rantujące wysokie zdolności rozrod
cze.

Z. L.: Kto wywiera większy wpływ 
na hodowlę, wybitne ogiery czy kla
cze?

I. J.: - Jest rzeczą jasną, że ogier 
wywiera daleko większy wpływ 
na kształtowanie się rasy aniżeli 
klacz. Po prostu ze względu na to, że 
ilość potomstwa, jakie w danym roku 
otrzymujemy po ogierze jest o wiele 
większa, aniżeli możemy uzyskać 
od jednej klaczy. Dlatego szybki po
stęp w hodowli możemy uzyskać 
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dzięki doskonałym ogierom, które są 
do pewnego stopnia ameliatorami ra
sy i od jakości tych ogierów zależy po
stęp hodowlany.

W. G.: - W stadach ugruntowanych, 
o wieloletniej tradycji i mocnym banku 
genetycznym, użycie ogiera nie ma de
cydującego wpływu. W stadach mało 
skonsolidowanych genetycznie użycie 
właściwego ogiera ma ogromne zna
czenie. Użycie w Kurozwękach takich 
ogierów jak Bandos i Palas umożliwiło 
nam szybki postęp hodowlany.

R. E: - Niewątpliwie większy wpływ 
na hodowlę mają ogiery, gdyż dają wię
cej potomstwa aniżeli klacze.

Z. L.: Dlaczego Janów Podlaski sły
nie z hodowli wspaniałych ogierów, 
a Michałów z doskonałych klaczy?

I. J.: - Wydaje mi się, że przyczyną 
tego jest to, że sam typ saklawi, który 
dominuje w Michałowie łatwiej uzy
skuje doskonałe żeńskie egzemplarze, 
tym bardziej, że cechą konia saklawi 
jest żeńskość. Ponadto z ogierami 
w tym typie saklawi pracuje się dużo 
trudniej aniżeli z ogierami typu kuha- 
ilan, po których łatwiej uzyskać dobre 
ogiery.

W. G.: Uważam, ze obie stadniny i Ja
nów i Michałów produkują doskonale 
klacze. Fakt, że Janów wychował więk
sza ilość bardzo dobrych ogierów, które 
wywierają ogromny wpływ na wszystkie 
polskie stadniny, a także na hodowlę 
światową świadczy o wyższym pozio
mie hodowlanym tej stadniny.

Cztery „gracje“ ! four „graces“: Etruria, Algeria, Europa, Borowina
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R. P.: - Zgadzam się z tym. Uważam, 
że złożyło się na to szereg czynników. 
Klacze janowskie są genetycznie sil
niejsze od michałowskich. Janów włą
czył do swego stada bardzo dobre kla
cze z Albigowej. Natomiast Michałów 
startował z dużo gorszym materiałem 
hodowlanym. Michałowskie klacze ma
ją fenotyp, ale brak im jeszcze skonso
lidowanego genotypu. Ponadto Janów 
Podlaski zawsze dysponował lepszymi 
ogierami, lub miał pierwszeństwo ich 
wyboru.

* * *
Zenon Lipowicz przeprowadził pre

zentowane wywiady przy okazji pobytu 
swoich rozmówców na pokazach i se
minariach w USA; byli to:

Andrzej Krzysztaiowicz - wieloletni 
kierownik (rozpoczął pracę w stadni
nie w 1938 roku) i dyrektor (do roku 
1990) Państwowej Stadniny Koni w Ja
nowie Podlaskim, Ignacy Jaworowski - 
kierownik i dyrektor państwowych 
stadnin w Klemensowie i Michałowie 
wiatach 1948-1998, Roman Pankiewicz 
- kierownik Państwowej Stadniny Koni 
w Albigowej w latach 1951-1958, Wła
dysław Guziuk - asystent dyrektora 
Krzysztalowicza w Janowie Podlaskim, 
a później dyrektor Stadniny Koni 
w Kurozwękach (1985-1998) i Izabella 
Pawelec-Zawadzka - inspektor i Głów
ny Specjalista ds. hodowli w Wydzielę 
Hodowli Koni w latach 1985-1998. 
(przyp. red.). •

Just Chatting...
The given series of conversa
tions with the leading Polish 
breeders of Arabian horses is 
a reflection of their plans, pas
sion and opinions on the sub
ject of breeding these horses in 
Poland. These statements pre
sent an evaluation of past bre
eding work, as well as give 
a present view and years later 
they become evidence of the ac
tions undertaken and realized 
by breeders.
In spite of suffering almost to
tal damage during the wars 
waged on our territory and la
ter sustaining unfavorable at
titude from the totalitarianism 
regime, Polish Arabian horse 
breeding retained its exceptio

nal quality, which today we can 
be so proud of.
Polish breeders proved that 
they are able to survive and sa
ve, as well as ably reconstruct 
valuable breeding material 
from scratch.
They show that we have in our 
hands an extraordinary genetic 
power, unparallel among Ara
bian horses bred in other parts 
of the world. Already a short 
while after World War II Polish 
Arabian horses began achieving 
the highest honors on the show 
arenas and race tracks of the 
whole (Arabian) world. The in
terest that Polish horses stir 
can be measured in the record 
prices achieved by them at the 

most prestigious auctions in 
Europe and America. We can 
safely say that „the Arabian 
horse is the national treasure of 
Poland”.
The series of conversations be
gins with an interview conduc
ted in 1985.

Zenon Lipowicz.: Please name 
10 of the best stallions and ma
res in the period after World 
War I. What influence did they 
have on Polish breeding?
Andrzej Krzysztaiowicz:
- Speaking about 10 of the best 
stallions and mares, that had 
the biggest influence on Polish 
breeding, I will limit myself only 
to the Janów Stud. In the Post- 

-War period the stallion Ofir was 
indisputably the most influen
tial. By Kuhailan Haiti (d. b.) 
out of Dziwa, bom in 1933 in Ja
nów, Ofir was used in his mater
nal stud for a very short period 
of time, only two seasons. But 
he managed to give two such 
superb stallions as Witraż out of 
the mare Makata and living in 
his shadow the stallion Wielki 
Szlem out of the mare Elegant
ka. Through these two stallions 
the blood of Ofir and Kuhailan 
Haiti consolidated in the geno
type and phenotype of many 
horses living today in Poland. 
Witraz’s son Celebes out of the 
mare Canaria passed on his fa
ther’s attributes even more 
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strongly. Proof of the genetic 
power of this sire line is Cele
bes” son Etap. This stallion ga
ve horses of uncommon beauty 
and refinement, but unfortuna
tely he died prematurely. When 
speaking of Witraż it is impossi
ble not to mention his son 
Bask, who although not used in 
Polish breeding had a very 
strong influence on the Arabian 
horse in the USA. Czort was the 
son of Wielki Szlem. He gave 
many superb racing horses. His 
progeny was of little beauty, but 
very correct. Especially his dau
ghters proved themselves as 
excellent broodmares at stud. 
At the end of his career Czort 
gave the stallion El Paso, who 
became US National Champion 
in 1976.
The next horse which played 
a mąjor role in Post-War bre
eding was the stallion Amurath 
Sahib (Amurath - Sahiba) bom 
in 1932 in Breniów. He was the 
sire of the Tersk-exported stal
lion Arax, who combined with 
Egyptian blood gave excellent 
breeding material, sought the 
world over until today. Bom in 
1953 the stallion Comet by Abu 
Afas out of Carmen had all pre
dispositions to create a new ty
pe of Polish Arabian. Unfortu
nately he lived shortly and died 
all too soon. He left some n-teen 
mares, who until this day distin
guish themselves by beauty, ty
pe, phenomenal movement and 
huge femininity, especially in 
the expression of the head, look 
and often in their behavior. 
Unfortunately Comet did not 
leave us a son of full value, who 
could prolong his sire line. That 
is why we reached for his grand
son, the Swedish-born stallion 
Probat.
The last stallion that I would li
ke to mention is Bandos by Ne- 
gatiw, grandson of Skowronek, 
out of the wonderful Bandola, 
bom in 1964 in Janów. Bandos 
can be compared on the basis of 
progeny and genetic potential 
to the stallions Ofir and Witraż. 
He also passed on his good, so
metimes also bad attributes, to 
his progeny very strongly, but 
that’s evidence of his powerful 
genetic potential. Bandos, simi
lar to Comet during his bre
eding career, gave many excel
lent mares of exquisite beauty. 
They sometimes had conforma
tion flaws, as in long toplines 
and not always correct limbs. 
He was a stallion of great merit 
in Poland. His line is prolonged 
by Eukaliptus and Eternit.
Regarding the mares - in the 
Post-War period there were 
a couple that we frequently find 
in the pedigrees of chief sires 
and extraordinary broodmares 
today. Undisputedly such a va

luable mare was Gazella II bom 
in 1914. During her long life she 
gave more than 20 foals, inclu
ding a whole variety of brilliant 
mares, who are the successors 
of this dam line of long-living, 
excellent-producing, although 
perhaps not too refined horses. 
Second such mare was Dziwa. 
Bom in 1922 in Janów, the dam 
of the merited Ofir, very refined, 
dry and correct. Another dam 
of a precious son was Makata, 
grandaughter of Gazella, who 
mated with Ofir gave Witraż. 
The family of Gazella, with re
gard to the genetic power, can 
be compared to the sire line of 
Kuhailan Haifi through Ofir, Wi
traż, Celebes and Etap. All ma
res from the family of Gazella, 
her daughters, granddaughters 
and grategranddaughters had 
reproduced easily, reared their 
foals well and gave good proge
ny, often better in type and refi
nement than the mothers.
The most beautiful and refined 
mare of the Post-War period 
was Koalicja. The progeny of 
this mare was lost in the time of 
World War II and apart from her 
son Miecznik, who did not play 
a larger role in breeding, no
thing was left from that mare in 
Poland.
From the war and Post-War pe
riod a special mention must be 
made about Baialąjka. In con
nection with the stallion Witraż 
she gave two excellent mares: 
Arfa and the year younger Ban
dola, as well as the stallion 
Bask. Arfa and Bandola were in 
a type that all Arabian horse 
breeders in the world strive for. 
More beautiful than words, with 
large, pretty eyes, very dry and 
dished heads - they were almost 
the model Arabian beauties. Ar
fa was not lucky at stud and 
apart from Arba, who still gives 
birth to foals in spite of 22 years 
of age, she did not leave any
thing in breeding. Bandola gave 
16 foals and contrary to most 
mentioned mares, she did not 
leave exquisite daughters.
She was however the dam of 
excellent sires. In breeding if 
a mare gives one superb stallion 
during her life, we label her as 
a very good broodmare. Bando
la foaled five of them. The big
gest influence on breeding had 
her best son Bandos.
Another distinguished mare for 
Janów was Ofirka. Saved du
ring the war, she established an 
entire dynasty of perhaps not 
too beautiful, but very athletic 
horses.
A huge role was played in Po
land by the line of the mare Ke- 
wa. Kewa, bom in Jugoslavia, 
bought for Janów, gave when 
bred to Ofir the mare Wlodarka, 
who through Piewica establi

shed a dynasty of at Janów. 
From this line stems Pilarka, 
World Champion in Paris of 
1981.
We must mention Algonkina - 
daughter of Pietuszok, origina
ting from the Babolna line. 
Tersk-bom Pietuszok, bought 
by Polish studs gave a few ma
res very valuable as broodma
trons, both with regards to the
ir rearing of progeny, as well as 
their beauty. Definitely the best 
of these was Algonkina, who ga
ve a number of splendid mares. 
From the family of Algonkina, 
who unfortunately died prema
turely, originates Polish Natio
nal Champion Mare Algeria.
The breathtakingly beautiful 
Carmen, dam of sire Comet, al
so deserves our attention. 
Unfortunately she did not leave 
many progeny.
The last mare that needs to be 
listed is Etna, who was the dam 
of the brilliant stallion Etap. 
She also gave birth to a number 
of great mares. The best of the
se was without a doubt Etruria 
by Palas, World Champion Mare 
in Paris. The second fantastic 
daughter of Etna and Aloes - 
Equitana - due to an accident 
unfortunately could not be 
shown and lost the chance for 
gaining successes at exhibi
tions.
Ignacy Jaworowski has agreed 
with Mr. A. Krzysztalowicz with 
regard to the stallions which 
mostly influented Polish bre
eding as Ofir, Witraż, Wielki 
Szlem, Amurath Sahib, Trypolis 
and Comet as well as the mares: 
Gazella II, Dziwa, Koalicja and 
Bałałajka, (from ed.)
He added: - Very merited for 
our breeding was also the stal
lion Aquinor from the line of II- 
derim (d. b.). The old Polish line 
of the stallion Skowronek rega
ined its value just after the war, 
through the stallions Negatiw 
and Nabor. Relatively strongly 
represented in our breeding is 
Koheilan I from the sire line of 
Kuhailan Adjuze (d. b.), thro
ugh his sons and daughters. Al
so the stallions stemming from 
the line of Kuhailan Zaid (d. b.), 
through the stallion Kuhailan 
Abu Urkub played an impor
tant role in Polish breeding.
In the Post-War period the most 
merited mares included: War
mia, dam of the mare Wizja, 
Forta, who gave dark-colored 
progeny proven at the race
track. The mare Elza through 
her daughters Ellora and Elżu- 
nia and her grandaughter Etna 
had a big influence on Polish 
breeding. Baialąjka was the 
dam of Bandola and Arfa, who 
gave numerous valuable of
fspring. Other distinguished 
mares are: Eunice, dam of stal

lion Eukaliptus, Brda, grandam 
of the stallion Arax and CAr- 
men, dam of the stallion Comet. 
Władysław Guziuk has confir
med the opinion of his interlo
cutors that to the most valuable 
sires belong Witraż, Wielki 
Szlem and his son Czort and al
so Amurath Sahib, whose line is 
being currently tried to recon
struct, the sire of excellent bro
odmares. (from ed.)
- Next Aquinor, sire of many su
perb sons, Negatiw, sire of be
autiful mares, Celebes, who is 
restoring the valuable strain of 
Kuhailan Haifi (d. b.), Bandos, 
who left Poland with the most 
numerous get, Banat - the most 
widely used stallion from the li
ne of Krzyżyk after the war, and 
of course Palas, who fantastical
ly mated with our Saklavi type 
mares and added some of our 
horses lots of beauty. The most 
outstanding Post-War mares 
that I knew are:
Bandola - dam of numerous 
sons; Ellenai - dam of four sires; 
Ellora - dam of El Paso and El- 
lorus; Eunice - dam of excellent 
daughters and stallions Euka
liptus and Euben; Etna - dam 
of stallions Etap, Etiw, Eternit, 
Etnograf and valuable daugh
ters; Pemba - dam of stallions 
Pepi and Pepton and a group of 
excellent mares; Algonkina, 
Warmia and imported from 
Tersk Piewica and Parma.
Roman Pankiewicz: - The stal
lions who I believe to have had 
the most influence on Polish 
breeding, are:
Abu Miech - sire of the fanta
stic Dziwa, who gave us the 
stallion Ofir; Enwer Bey - who 
gave the stallion Trypolis and 
the mare Taraszcza; Trypolis - 
left a number of very valuable 
dams, including Canaria - dam 
of Celebes, Carmen - dam of 
the stallion Comet, he was also 
the sire of Ariel and Faher; 
Amurath Sahib - sire of the ve
ry valuable stallions Arax and 
Gwamy. Kuhailan Haifi d. b. - 
who immortalized himself in 
breeding by giving allready in 
his first crop a set of fantastic 
sires: Witraż, Wielki Szlem, Wi- 
też II and Wyrwidąb, as well as 
the foundation mares of meri
ted families: Ofirka and Wilga. 
Witraż - besides Celebes, who 
prolonged his line in Poland 
produced the stallion Bask 
who created an era in Ameri
can breeding. The biggest 
achievement of Wielki Szlem 
was the equalization of type of 
the breeding horses in Nowy 
Dwór. Accumulated in this 
stud were the mares of private 
breeders, differing very much 
in type, quality and breeding 
value. Next we should mention 
the stallions Fetysz - very ty- 



pey, used during the war in the 
German stud Trakenen. Re
garding mares I will only men
tion those who have ended the
ir breeding careers, because 
only such mares can be justly 
evaluated. They are: Gazella 
II - each one of her daughters 
distinguished herself in bre
eding; Elegantka - when mated 
to different sires she gave ma
ny stallions used in breeding; 
Dziwa - dam also of the stallion 
Taki Pan, valued in Tersk; Ko
alicja - dam of the stallions En- 
wer Bey and Miecznik. The pic
ture of her head until this day 
is the epitome of the Arabian 
breed; Carmen - dam of very 
good mares and great Comet; 
Canaria - dam of Celebes and 
excellent broodmares; Makata 
- dam of Witraż, unfortunately 
lost during the war; Bandola - 
dam of numerous merited stal
lions such as Banat, Bandos, 
Bajram, Barysz; Arfa - dam of 
chief sires: Ariel, Almifar, Ara
gon and the mare Arwistawa; 
Ellora - dam of the sires El Pa
so and Ellorus.

Z. L: Please name three of to
day’s most typey stallions and 
mares.
I. J: - The most typey represen
tant of the Kuhailan type in my 
opinion is Aloes. The stallion 
Eternit is the most typey Sakla- 
vi representant originating 
from the line of Skowronek. 
A very typey Saklavi stemming 
from the line of Ilderim (d. b.) is 
the stallion Penitent.
The most typey Saklavi mares 
are Draperia and Elana, while 
Wizja is the most typey Kuha- 
ilan mare.
W. G.: - Out of the stallions that 
I knew, I regard as most typey 
the following: Witraż, Amurath 
Sahib and Negatiw.
Among the mares I rate: Ban
dola, Estebna and Algeria.
Izabella Zawadzka: - Among 
today’s active sires I qualify as 
the most typey: among Kuha- 
llans: Aloes (Celebes - Algoa) 
and Set (Etap - Sekwana), 
among Saklavis: Partner (Eleu- 
zis - Parma) and Eukaliptus 
(Bandos - Eunice).
The most typey Kuhailan ma
res I believe to be Algeria (Cele
bes - Algonkina) and Wizja (El 
Paso - Warmia), Saklavi - Euro
pa, full sister to Eukaliptus, 
Etruria (Palas - Etna) and 
Espada (Aquinor - Eskapada).

Z. L.: Which type of Arabian 
horse do you value the most and 
why?
I. J.: - I value the Saklavi type 
the most. It dominates at Mi
chałów and embodies that 
what is generally considered as 
..Arabian”, Saklavi are horses of 

immense beauty, whose charm 
and refinement dominate over 
all other visual impressions. 
Their conformation is characte
rized by lightness and harmony. 
In the overall outline there is 
something soft, noble and sub
tle. The appearance is a bit fe
minine. These horses represent 
the elements of pure-blood and 
nobleness. The Saklavi type is 
highlighted especially with the 
grey coat color.
W. G.: -1 assume that most pe
ople working directly with the 
Arabian horse prefer the Kuha
ilan type most. I am aware that 
in today’s breeding it is difficult 
to speak of pure types and a de
finite separation of the two, but 
still the different types of beau
ty are maintained. I personally 
prefer the Kuhailan more - 
strong, dry, correctly conformed 
and of course beautiful.
R. G.: Without a doubt the Ku
hailan was, is and will remain 
the most wonderful type of Ara
bian. Apart from his beauty, hi
ghly valued are also his stamina, 
quality and dryness of tissue, 
personality and lactation of the 
dams. This type of horse is em
bodied in the daughters of Wi
traż and Comet, wonderful ma
res, correct, harmonious, femi
nine and with beautiful heads.
I. Z.: -1 don’t have a special pre
ference. I think that in the end 
I would choose the Kuhailan ty
pe. It is the personification of 
a somewhat huge power, which 
gave man a feeling of security. It 
was a horse that could carry 
one away from the field of battle 
and cooperate with man in 
achieving success. Until this 
day the Kuhailan is associated 
with the bigger talent for gallo
ping, larger resistance and sta
mina. Whereas the wonderful 
beauty of the Saklavi horse, re
sembling a porcelain figure, one 
could savor without end.

Z. L.: What do you look at when 
selecting a stallion and mare to 
stud?
I. J.: - The choosing of a stallion 
undergoes a much tougher se
lection. First of all I look at the 
characteristics typical for the 
sire line that he represents - ty
pe, correct conformation, 
strong constitution, good tis
sue, beauty, movement, stami
na at the racetrack and evident 
male attributes.
Whereas a mare should be femi
nine, refined, beautiful, correc
tly conformed, easily bred to, 
with good lactation, and an evi
dent Arabian type.
W. G.: - Polish Arabian horses 
have a definite type and we are 
experienced in how to work 
with them. The choosing of a si
re to stud is a very important 

matter, collectively consulted. 
Thanks to that chance horses 
do not have an opportunity to 
perform stud duties. That is the 
strength of Polish breeding. 
When choosing a stallion I have 
a clearly precised goal - what 
would I like to achieve by using 
him? This goal facilitates the 
selection of a stallion. The trials 
at the racetrack are very helpfid 
and in many cases confirm our 
just choices.
The selection of mares is often 
determined by the needs of ma
intaining certain dam lines. In 
such cases the selection criteria 
are sometimes milder. I always 
choose a mare evident in type 
and correctly conformed.
R. P.: - First and foremost I lo
ok at the value of the dam and 
grandam of the sire. There are 
families that have never given 
a good stallion. From such 
a family I would never use even 
an impressive looking stallion. 
Also in my experience I have 
never used a line that gave go
od stallions, but which were 
unsuccessful in breeding. I ha
ve used only stallions from 
proven lines or those that sho
wed progress.
When choosing a mare to stud 
I look for a correct conforma
tion, remembering how hard it 
was to achieve this correctness 
and how long it took. Next I as
sess the type and beauty. A ma
re has to be remarkably femini
ne. I have never held in esteem 
mares with a masculine look - 
not believing that they could gi
ve good progeny.
I. Z.: -1 am a supporter of indi
vidual selection, based on the 
pedigree analysis of the mated 
horses. It is obvious that a stal
lion has to be masculine, cor
rectly conformed and full of ty
pe, with an energetic, flowing 
and elegant movement, as well 
as representing features cha
racteristic to his sire line.
A mare has the be above all fe
minine, refined and correct, of 
a gentle nature, emanating her 
motherhood and possessing fe
atures guaranteeing high repro
ductive abilities.

Z. L.:. Who has the bigger influ
ence on breeding - outstanding 
stallions or mares?
I. J.: - It is more than clear that 
a stallion has a much bigger in
fluence on the forming of the 
breed than a mare. Simply be
cause the number of progeny 
that can be acquired each year 
from a stallion is much larger 
than we could have from one 
mare. That’s why a quick pro
gress in breeding can be achie
ved by excellent sires, which are 
to a certain degree ameliorates 
of the breed and the breeding 

progress depends on the quali
ty of these stallions.
W. G.: - At established studs be
aring a long tradition and 
strong genetic pool the use of 
a certain stallion doesn’t have 
a deciding effect. In the less ge
netically consolidated studs the 
use of a proper stallion has a si
gnificant meaning. The use of 
stallions such as Bandos and 
Palas in Kurozwęki enabled us 
to achieve a quick breeding pro
gress.
R. R: - Undoubtadely stallions 
have a larger effect on breeding, 
because they give more proge
ny than the mares.

Z. L. : Why is Janów Podlaski fa
med for excellent stallions, whe
reas Michałów for exquisite 
mares?
I. J.: -1 think the reason is that 
in the Saklavi type, which domi
nates in Michałów, it is easier to 
produce a superb female speci
men, especially since a feature 
of the Saklavi horse is feminini
ty. Besides, it is much harder to 
work with Saklavi type stallions 
than with the Kuhailans, from 
which it is easier to acquire go
od sires.
W. G.: - In my opinion both 
studs - Janów and Michałów - 
produce excellent mares. The 
fact that Janów bred more qu
ality stallions that have had 
a great effect on all Polish 
studs, as well as on world bre
eding, is evidence of a higher 
breeding level of the stud.
R. P.: -1 agree. I believe that se
veral factors took part in this. 
Janów mares are genetically 
stronger that those in Micha
łów. Janów incorporated into its 
stud very good mares from Albi- 
gowa, whereas Michałów star
ted out with worse breeding 
material. Michałów mares have 
a phenotype, but they still lack 
a consolidated genotype. Besi
des, Janów always had better 
stallions or had first choice in 
their selection.

The interviews which Zenon Li
powicz conducted with Andrzej 
Krzysztalowicz, a longtime di
rector of Janów Podlaski State 
Stud, Ignacy Jaworowski, di
rector of Michałów State Stud 
for almost 50 years, Roman Pan
kiewicz - head of Albigowa Sta
te Stud, Władysław Guziuk, as
sistant to director Krzysztalo
wicz in Janów Podlaski and la
ter director of Kurozwęki State 
Stud and Izabella Pawelec-Za- 
wadzka, Inspector and Chief 
Specialist in the Horse Bre
eding Department, took place 
during visits at various shows 
and seminars in the US. (from 
ed.)

/tłum. J. KJ
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Od przeszło 40 lat konie 
z polskich linii hodowlanych 
dominują w gonitwach dla 
koni arabskich w Stanach 
Zjednoczonych.
W porównywalnych 
warunkach treningowych 
z powodzeniem konkurują 
z przeciwnikami wywodzącymi 
się z szybkich linii francuskich, 
rosyjskich czy amerykańskich.

Sambor

C
iągłość zwycięstw naszych koni 
za oceanem jest faktorem wy
różniającym i nobilitującym 
polskie linie hodowlane na światowym 

rynku podporządkowanym masowej 
promocji - i co za tym idzie - szybkiej 
fluktuacji „popytu“ czy „mody” na róż
ne typy koni arabskich. Konie o pol
skim pochodzeniu są wysoko cenione 
w USA za swój charakter, wielouży- 
teczność, krzepę fizyczną, konstytucję 
i piękno bukietu arabskiego. Rynek 
amerykański jest najostrzejszy na świę
cie pod względem konkurencji w rasie 

koni arabskich. W 2006 roku w USA ro
zegrano 500 gonitw dla koni arabskich 
na 23 torach wyścigowych. 610 koni 
czystej krwi arabskiej o najbardziej 
zróżnicowanym genotypie na świecie 
walczyło o pulę nagród w wysokości 
5 000 000 USD. Stany Zjednoczone w ran
kingu światowym są na pierwszym 
miejscu pod względem ilości zareje
strowanego pogłowia koni arabskich. 
Rok 2005 zamknął się liczbą 623 302 
sztuk, co stanowi więcej niż połowę po
głowia koni tej rasy na świecie. Hodow
cy amerykańscy zgłaszają rocznie 

do księgi stadnej ponad 7 tys. źrebiąt. 
Tymczasem w Polsce w 2006 roku sza
cuje się pogłowie koni arabskich czy
stej krwi na ok. 4 tys. w tym zgłoszo
nych do PASB 985 matek stadnych, 
571 źrebiąt i 168 ogierów używanych 
w rozrodzie.

A jednak to „nasze konie” wiodą 
prym na torach wyścigowych w Sta
nach, czy to pod względem ilości star
tów i wygranych gonitw, sum nagród, 
czy rekordów szybkości na różnych 
dystansach. Również najwyżej cenio
ne doroczne nagrody „Darley Awards” 
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(Nagrody Koni Roku) porównywalne 
do Nagród Eclipse nadawanych wybit
nym koniom wyścigowym pełnej krwi 
angielskiej, przyznawane od 1987 
przez hodowców, właścicieli, trenerów 
i dżokejów zrzeszonych w utworzo
nych w 1983 przez Dr. Sama Harrisona 
i grupę hodowców - organizacjach 
„Arabian Jockey Club” i „Arabian Ra- 
cing Club”, nadzorowanych przez „Pu- 
rebred Arabiain Trust” szczególnie 
często stawały się udziałem koni z pol
skich linii żeńskich i rodów męskich. 
Ogiery reprezentujące polskie Unie 
męskie od 40 lat należą do najbardziej 
cenionych reproduktorów, ojców zwy
cięzców gonitw i ojców matek koni 
biegających. Dominują one w rankin
gu najbardziej zasłużonych koni wy
ścigowych, zwanym „Racing Hall of 
Famę and Tent of Honor” - uchwala
nym przez największe autorytety sku
pione od 1995 roku w „Arabian Horse 
Trust”. W latach osiemdziesiątych mi
nionego stulecia potomstwo polskiego 
ogiera Sambor do tego stopnia zdomi
nowało gonitwy, że od jego imienia la
ta osiemdziesiąte nazywane są w hi
storii wyścigów koni arabskich „Deka
dą Sambora”. A wpływ tego dzielnego 
i urodziwego ogiera z unikatowymi 
predyspozycjami wyścigowymi, wyraź
nie odczuwa się po dziś dzień w wielu 
renomowanych stadninach hodowli 
koni arabskich czystej krwi, co świad
czy o jego wielkiej i wyjątkowej klasie.

Odyseja polskiego ogiera Sambor 
po epokowym ojcu - ogierze Czort 
1949 i od legendarnej klaczy Sabellina 
1954 - sprzedanego wcześnie, bo jako 
trzylatka, do USA, a wiec nie użytego 
w polskiej hodowli - pełna jest nad
zwyczajnych osiągnięć i laurów. Sam
bor rocznik 1965, hodowli Państwowej 
Stadniny Koni w Janowie Podlaskim 
,miai szlachetną i urodziwą sylwetkę 
ponadczasowego polskiego araba czy
stej krwi. Emanował pięknem i silą. 
Ogier z dużym wyrazem; jego bez
błędny pokrój, duże, kalibrowe ramy, 
lecz jakże proporcjonalne, wzbudzały 
zachwyt. Dużo szyi, ładna głowa, 
piękna kłoda na dobrym spodzie. 
Ogier o twardej i mocnej konstytucji 
był maści kasztanowatej z nieregular
ną pokaźną łysiną i białą odmianą 

do połowy nadpęcia na lewej tylnej 
kończynie. Miał płynny, energiczny 
ruch i zadziwiająco łagodny tempera
ment, które to cechy dobrze szły 
w parze z jego atletyczną, lecz pełną 
bukietu arabskiego, dostojną sylwet
ką. Tego wspaniałego ogiera charak
teryzowała ufność, ciekawość i olim
pijski spokój. Dosiadali go nie tylko 
najlepsi dżokeje wyścigowi, ale jak 
wieść niesie, również mali wnukowie 
jego amerykańskiego właściciela, Le
ona Kubina, dla których był pierw
szym w życiu wierzchowcem.

Tak „po mieczu“ jak i „po kądzieli“, 
Sambor wywodził się z iście arystokra
tycznego rodu i linii hodowlanych pol
skich arabów czystej krwi o nieprze
ciętnych predyspozycjach wyścigo
wych. Jego ojciec, to epokowy Czort 
1949 (Wielki Szlem x Forta po Kuhai- 
lan Abu Urkub) z rodu męskiego Ku- 
hailan Haifi or. ar., uważany za wzo
rzec konia arabskiego, był najlepszym 
synem Wielkiego Szlema, a jego matka 
ciemnogniada Forta 1943, to założy
cielka innej sławnej rodziny biegającej 
z linii żeńskiej Ukrainka. Czort, jako 
pierwszy w swoim roczniku, wykazał 
się wybitną dzielnością na wrocław
skim torze 4/19 (13-6-0) 2xP+7. Po 14 
latach kariery hodowlanej zostawił 
3 oaksistki, 5 derbistów i 3 zwycięzców 
Nagrody Porównawczej, jak również 
dal godnych siebie następców w kraju 
i zagranicą.

Matka Sambora była piękną, pełną 
żeńskiego uroku, siwą i jakże dzielną 
klaczą rocznika 1954, o romantycznym 
imieniu Sabellina (Abu Afas - Sabda 
po Miecznik) wywodząca się z linii żeń
skiej Miecha or. ar. Z kolei siwa klacz 
Sabda 1940, matka Sabelliny nie prze
szła, z powodu wojny, próby dzielności 
na torze. Jednak matka Sabdy, jedno
cześnie prababka Sabelliny kasztano
wata Safta, miała dobrą karierę wyści
gową 3/23 (5-4-4) w okresie międzywo
jennym. Ojcem Sabelliny był gniady 
Abu Afas 1947 z rodu Kuhailan Afas 
or. ar. W historii zapisał się jako dzielny 
koń wyścigowy z dynamicznym ru
chem. Odszedł z toru z wynikiem 2/13 
(4-3-4) 1. W hodowli czystej krwi w Pol
sce użyty bardzo skąpo, pomimo tego 
dal bardzo cenne 4 córki, włącznie 

z wybitną czempionką i matką czem- 
pionów - Sabelliną. Jednak wszystkie 
jego córki, po krótkiej karierze w pol
skiej hodowli zostały sprzedane za gra
nicę. Dziś ogiera Abu Afas głównie 
wspominamy jako ojca epokowego Co- 
meta. W roku 1955 Abu Afas został 
sprzedany na czołowego reproduktora 
do ZOO w Rostocku, prowadzącego 
jedyną w owym czasie w NRD pań
stwową stadninę koni czystej krwi 
arabskiej. Używano go tam jeszcze 
przez wiele lat i obecnie w rodowodach 
koni arabskich w Niemczech, pocho
dzących z terenów dawnego NRD, od
najdujemy krew tego zasłużonego 
ogiera.

Sama Sabellina, fantastycznie za
prezentowała się na torze. Pod wzglę
dem dzielności była pierwsza w swoim 
roczniku i też jako pierwsza klacz 
po wojnie zwyciężyła zarówno w Na
grodzie Oaks, jak i w Derby. Odeszła 
z toru jako właścicielka wyjątkowej 
statystyki wyścigowej 2/7 (5-1-1) D-O. 
Wcielona do stada rozpoczęła karierę 
hodowlaną. Okazała się niezwykle cen
ną matką - uniwersalną klaczą stadną 
o wielkiej prepotencji. W sumie Sabel
lina dala 16 źrebiąt w tym 13 użytych 
w hodowli, które dały łącznie 749 sztuk 
potomstwa (372 kl. i 377 og.), a z tego 
aż 317 wnucząt Sabelliny również uży
to w dalszej hodowli. Fenomenalna Sa
bellina założyła wielopokoleniową dy
nastię wielokrotnych zwycięzców go
nitw klasycznych po obu stronach 
Atlantyku - zarówno klaczy, jak i ogie
rów - od jej imienia zwanej „dyna
stią S”. Najbardziej dzielne potomstwo 
dala z ogierem Czort, z którym była ko
jarzona ośmiokrotnie. Po nim w Polsce 
dala siedem źrebiąt, a ósme - siwego 
ogiera Sabson - urodziła już w Sta
nach, gdzie została sprzedana źrebna 
w wieku lat 15, do hodowli państwa 
Johna i Ruth Simms ze Scottsdale 
w stanie Arizona. Tam założyła swoją 
drugą sublinię. Była aż 5 razy kojarzo
na z polskim ogierem Bask, zwanym 
„objawieniem Ameryki”. Państwo 
Simms postępowali zgodnie z zasada
mi hodowli w Polsce. Uważali, że naj
lepsze efekty hodowlane osiągną koja
rząc urodziwe ogiery z dzielnymi wy
ścigowo klaczami, gdyż produkt takich
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połączeń odznacza! się będzie wszyst
kimi cechami wymaganymi od koni 
czystej krwi arabskiej tj. poprawnym 
pokrojem i dużym bukietem, zdro
wiem, wielka dzielnością i wytrzymało
ścią. Za swoje wspaniale osiągnięcia 
i za laury jej potomstwa Sabellina we
szła do bardzo ścisłej czołówki 10 naj
bardziej epokowych koni USA dwu
dziestego wieku, wraz z polskim ogie
rem Bask i Witeź II, ale to już temat 
na zupełnie inną opowieść.

W Polsce, głównie śledziliśmy dzieje 
córek Sabelliny i ich potomstwa, po
nieważ jej synów albo nie użyliśmy 
w naszej rodzimej hodowli, ewentual
nie użyliśmy w bardzo skromnym za
kresie. Nie dziwi wiec fakt, że w kraju 
mniej znane są osiągnięcia wyścigowe, 
pokazowe i hodowlane synów Sabelli
ny po Czorcie: derbisty Sabata 1964 
i jego wnuka The Wiking 3/21 (12-4-1) 
7-5, obecnie wielce cenionego repro

duktora na Bliskim Wschodzie, epoko
wego Sambora 1965 jak też urodziwe
go Sabsona 1970 którego aż 46% po
tomstwa wygrało gonitwy. Jeszcze 
mniej wiemy o synu Sabelliny - EW 
Sabask 1972 po Basku, a przecież EW 
Sabask byi wielokrotnym zwycięzcą 
(Narodowym Czempionem i Wice 
Czempionem Ameryki) w klasach 
użytkowych, szczególnie English Park, 
Park Horse i wielokrotnie Top Ten 
w klasach pokazowych. Dal liczne po
tomstwo słynące z dzielności, wygry
wające pokazy w ręku i użyte w ho
dowli. Synowie Sabelliny świetnie wy
pełnili misję przekazując dalej talenty 
wyścigowe założycielki i zapewnili cią
głość sławy „dynastii S”. W Polsce 
utarło się mniemanie, że dzielność wy
ścigowa Sabelliny przekazywana jest 
tylko poprzez linię żeńską, głównie 
przez sublinię jej córki Santy, która 
w 1964 r. powtórzyła sukces matki wy

grywając Oaks i Derby i która przedłu
żyła z powodzeniem tę rodzinę po
przez swoją córkę - „trójkoronowaną” 
Sasankę. Dominacja Sambora i jego 
potomstwa w Ameryce Północnej 
w hodowli koni dzielnych i szybkich 
jest ogromna, a też pamiętać należy, 
że sprzedano tam również prawie całe 
potomstwo Sabelliny wyhodowane 
w Polsce, wraz z samą założycielką tej 
dynastii. W ocenie wysokiej wartości 
hodowlanej synów Sabelliny bardzo 
znaczący jest przykład postępowania 
hodowców z krajów Bliskiego Wscho
du, gdzie w latach dziewięćdziesiątych 
ubiegłego stulecia odradzała się ho
dowla, pokazy, wyścigi i rajdy długody
stansowe koni arabskich czystej krwi. 
Arabscy szejkowie masowo skupowali 
najlepsze konie z polskich linii żeń
skich i rodów męskich, w szczególno
ści należących do „dynastii S“ - 
po Samborze, Sabacie, Sabsonie i EW 
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Sabasku, gdyż ich pochodzenie pre
dysponowało potomstwo tych osobni
ków do zwycięstw na torze, w rajdach, 
na arenie pokazowej jak również było 
rękojmią sukcesów hodowlanych dla 
nowych właścicieli w ich strategii by
cia kluczowymi graczami w świato
wym biznesie koni arabskich czystej 
krwi. Tu warto przypomnieć, że to 
właśnie siwy syn Sambora - ogier 
Wrapping Up (od klaczy Kyle Tiki 
po Kontiki) 1988, był jednym z pierw
szych importowanych jego potomków 
na Bliski Wschód. Ten szybki syn Sam
bora wykazał się nie lada dzielnością, 
wygrywając w 1992 roku pierwsze ofi
cjalne gonitwy odradzających się 
na Bliskim Wschodzie wyścigów koni 
arabskich. Nadmienię, że w Polsce, po
za jedynym jego wnukiem, ogierem 
Bohun 1999 (Samsheik [US1 - Borowi
na po Etap) w Stadzie Ogierów Białka 
aktualnie nie posiadamy klasowego 
potomstwa Sambora ani w hodowla
nych programach państwowych, ani 
też w prywatnych stadninach. Odtwo
rzenie po latach rodu Sambora u nas 
w kraju przez użycie mrożonego nasie
nia ogiera Samsheik 1987 (Sambor - 
Cassels Genua po Brusally Zbruenu) 
o czysto polskim rodowodzie, na razie 
nie zostało uwieńczone znaczącym 
sukcesem.

Ale wróćmy do krótkiego zarysu hi
storii kariery wyścigowej i pokazowej 
w USA polskiego Sambora, dzielnego 
syna Sabelliny i Czorta. W Polsce, 
w roczniku trzyletnich koni na Służew
cu na końcu sezonu 1968 roku, Sambor 
był trzeci po Algorabie i Elbrusie. Tre
nowany pod okiem trenera S. Bryki 
rozpoczął swoja karierę na Służewcu 
21 lipca 1968 roku. Wygrał od razu 
pierwszą gonitwę na 1600 metrów o łeb 
w walce z ogierem Front, a dosiadał go 
dżokej Paluszkiewicz. Później starto
wał jeszcze 7 razy, w tym w jednej goni
twie imiennej o Nagrodę Amuratha ale 
na ciężkim mokrym torze był dopiero 
czwarty. Końcowy wynik Sambora 
na torze w Polsce to 8 (3-2-1). Wraz 
z Algorabem po obiecujących próbach 
dzielności, pod koniec 1968 roku zosta
ły sprzedane do Stanów, do wiodącej 
stadniny hodowlanej „Sir William 
Farm” w stanie Nowy York, własności 

Leona Rubina. Był to wielki miłośnik 
i znawca polskich koni czystej krwi. 
Importował najlepsze nasze klacze, by 
stworzyć swoją hodowlę wyłącznie 
w oparciu o polski materiał hodowlany. 
Jednocześnie Leon Rubin był wi
ceprzewodniczącym Arabian Horse 
Racing Association of America i dyrek
torem International Arabian Horse 
Association (LAHA). Wraz z ogierami 
Sambor i Algorab wyjechał do Stanów 
do pracy znany polski trener koni z So
potu i Slużewca, Zenon Lipowicz, któ
ry od lat pięknie opisuje dzieje kariery 
Sambora [3/14 (6-4-1) 2]. Gwoli przy
pomnienia Sambor, pod baczną pieczą 
właśnie Zenona Lipowicza, miał nie
zmiernie udaną karierę na amerykań
skich torach w Phoenix w Arizonie 
i Oklahoma City w stanie Oklahoma 
i z tytułem Narodowego Czempiona 
Koni Wyścigowych wrócił w 1971 do Sir 
William Farm w Hillsdale, by tam zo
stać przygotowanym do pokazów 
przez trenera Billa Bohla. Sambor, jak 
na prawdziwie urodziwego i obdarzo
nego płynnym, eleganckim ruchem 
polskiego ogiera przystało, w pełni 
sprawdził się w następnym etapie swo
jej kariery. Wygrał wiele nagród i został 
czempionem w klasach użytkowych 
Park Horse i English Pleasure. Rów
nież przez kilka lat z rzędu zwyciężał 
w wielu stanach, w pokazach regional
nych w ręku. Za wybitne osiągnięcia 
w różnych klasach pokazowych i poka- 
zowo-sportowych ogierowi Sambor 
przyznano tytuł „Legion of Merit”.

Po śmierci Leona Rubina stado ho
dowlane koni z Sir William Farm 
od 1964 roku skupowane z wielkim pie
tyzmem uległo rozproszeniu. Doris 
Rubin sprzedała Sambora w czerwcu 
1983 r do stadniny W. K. King of Kate 
w stanie Teksas. Po niespełna roku 
znów zmienił on właściciela, tym ra
zem już ostatecznie. Przybył na Flory
dę wraz ze swoją nową panią, Marthy 
Dean Thurmon, na farmę September 
Farm II. Sambor szczęśliwie dożył tam 
swych ostatnich dni. Padl w listopa
dzie 1988 roku. Pośmiertnie, w 1995 ro
ku, Sambora wraz z jego synem Sam- 
tyrem umieszczono na prestiżowej 
i bardzo selektywnej liście „Racing 
Hall of Fame” (Wyścigowa Galeria 

Sław). W roku 2000 na uroczystej cere
monii, za zasługi położone w hodowli 
biegających koni arabskich, a w szcze
gólności potomstwa Sambora, kapitu
ła Arabian Horse Trust wcieliła w po
czet „najlepszych z najlepszych” Ra- 
cing Tent of Honour (dwoje amerykań
skich właścicieli Sambora, a mianowi
cie Leona Rubina i Marthę Dean Thur
mon.

Jako reproduktor, od 1971 roku 
Sambor był używany w stanie Nowy 
York, a później w Teksasie i wreszcie 
na Florydzie. Gdy był własnością Le
ona Rubina, kryl 5 do 17 klaczy rocznie, 
w większości własności Sir William 
Farm. Ale Sambor należy do tej nielicz
nej grupy światowej sławy ogierów, 
które dały - i to już w pierwszym roku 
stanowienia - z malej grupy klaczy, naj
wyższej klasy potomków-kontynuato- 
rów swojego rodu (jak np. ogier Sam- 
tyr 1971 od klaczy Tryńcza po Trypo- 
lis). Szybko Sambor okazał się ogie
rem epokowym i prawdziwym chef-de- 
-race czystej krwi arabskiej. Mocno 
stemplował swoje potomstwo przeka
zując wybitną dzielność, silę, urodę, 
poprawną budowę, duże ramy, żelazną 
konstytucję i wspaniały charakter. Ma
ło jest ogierów, które z taką regularno
ścią - rok po roku - dało tyle wybijają
cego się potomstwa w danym roczni
ku, co świadczy tylko o wyjątkowej 
prepotencji indywidualnej tego ogiera. 
Po 17 latach stanowienia, Sambor miał 
przeszło 286 zarejestrowanych źrebiąt 
czystej krwi (129 klaczek i 157 ogier- 
ków), w większości maści kasztanowa
tej (140) i gniadej (84). Pozostawił też 
61 źrebiąt siwych i jedno... karę. Szcze
gólnie dużo dzielnego wyścigowo po
tomstwa urodziło się z kojarzeń z kla
czami importowanymi z Polski, lub ta
kimi, które miały polskie korzenie. Ale 
swą klasę reproduktora objawił też 
w połączeniu z klaczami z różnych linii 
żeńskich. Fakt ten nie dziwi znawców, 
gdyż wiedzą, że ogiery o wybitnej pre
potencji indywidualnej wychodzą zwy
cięsko z każdego rodzaju połączeń. 
Najwięcej zarejestrowanych źrebaków 
po ogierze Sambor, bo aż 52, przypadło 
na rok 1986, gdy był on już własnością 
Marthy Dean Thurmon, która rozre
klamowała jego karierę reproduktora.
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Ogier / stallion Samtyr

W hodowli koni wyścigowych już tyl
ko ze względu na pochodzenie proge
nitura Sambora nie miała prawa za
wieść na torze hodowców i właścicieli. 
Dzieci Sambora w większości okazały 
się osobnikami wybitnie dzielnymi, wa
lecznymi i odpornymi na stres. Sambor 
stworzył w latach osiemdziesiątych 
minionego stulecia najsilniejszą i naj
bardziej dominującą dynastię rodu 
męskiego Kuhailan Haifi or. ar. na to
rach wyścigowych w Stanach.

Spójrzmy na suche liczby dotyczące 
wyników gonitw potomstwa Sambora. 
Z 286 zarejestrowanych źrebiąt czystej 
krwi po ogierze Sambor, 95 wzięło 
udział w gonitwach. Z tego 62 (czyli 
65%) wygrało co najmniej jeden wy
ścig, a 22 (czyli 23%) zwyciężyło goni
twy pozagrupowe. Hodowcy koni arab
skich czystej krwi przyjmują, że prze
ciętny ogier daje zazwycząj 25% po
tomstwa o dobrych predyspozycjach 
wyścigowych, a tylko 5% z predyspozy

cjami wybitnymi, wygrywającego goni
twy pozagrupowe. Gdy przeanalizuje
my blisko 1000 gonitw pozagrupowych 
w USA, które rozegrano na przestrzeni 
lat 1984-2000 z pulą pieniężną powyżej 
5 tys. USD, to stwierdzimy że 25% go
nitw w tym okresie zostało wygranych 
przez progeniturę Sambora lub ich po
tomstwo. Z całkowitej liczby 640 zwy
cięskich osobników gonitw pozagrupo
wych z pulą powyżej 5 tys. USD w tym 
okresie, aż 21% było córkami i synami 
Sambora lub ich potomstwem. Pozo
stali zwycięzcy gonitw w tamtym cza
sie byli potomkami 39 innych ogierów. 
Najpoważniejszym konkurentem Sam
bora i jego syna Samtyra do tytułu naj
lepszego ogiera koni wyścigowych lat 
dziewięćdziesiątych, był również ja
nowski, gniady ogier Wiking 1979 
(Etap - Wilma po Pietuszok), ale to już 
zupełnie inna historia, (tabela: Repro
duktory koni arabskich czystej krwi 
1983-1993)

147 sztuk potomstwa Sambora 
wcielono do hodowli. Są to jego syno
wie i córki znani i cenieni w Stanach 
za plenność i długowieczność, więc 
na pewno będą jeszcze aktywni w ho
dowli przez kilka lat. Sambor pozo
stawił 129 klaczy. Wiele z nich wygrało 
gonitwy pozagrupowe, jak na przy
kład Samcherie 4/48 (20-10-7) 11-11; 
CR Samborsta 2/11 (7-1-0) 5-1; Sam- 
borette 4/27 (6-3-5) 3-3, które konty
nuowały dobre tradycje wyścigowe 
swojego ojca. W połowie lat 80. Sam
borowi nadano zaszczytny tytuł „ojca 
matek wszechczasów”, gdyż utrzy
muje się niepodzielnie od przeszło 25 
lat w czołówce na listach najlepszych 
ojców matek koni biegających. Od lat 
córki Sambora poszukiwane są i sku
powane jak „czarne perły” 
do znaczących programów hodowla
nych na świecie. Dają doskonale i wy
bitnie uzdolnione wyścigowo potom
stwo, nawet jeśli kryte są ogierami 
wywodzącymi się z bardzo różnych 
rodów męskich. Potomstwo córek 
Sambora regularnie wygrywa 3- do 4- 
krotnie więcej gonitw aniżeli potom
stwo innych ogierów. Oto przykłady 
znakomitych córek Sambora, których 
potomstwo użyte w hodowli dało ko
nie niezwykle uzdolnione wyścigowo.
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Do jednej z najlepszych klaczy ho
dowlanych córek Sambora zalicza się 
gniada Fitz Janny 1972 od polskiej 
klaczy Tryńcza po Trypolis (peina 
siostra wybitnego Samtyra, o którym 
poniżej). Klacz Fitz Janny hodowli 
Leona Rubina, sprzedana jako rocz
niak nie przeszła prób dzielności 
na torze. Dala 15 sztuk potomstwa, w 
tymiż córek, z których 5 użyto w ho
dowli zarówno koni wyścigowych, jak 
i pokazowych. Trzy jej córki po pol
skim gniadym ogierze Dunajec 1964 
(Branibor - Dyska po Wielki Szlem), 
cenionym w USA ojcu wybitnych ma
tek, założyły swoje szczególnie dziel
ne sublinie. Pierwsza - gniada Duna- 
samba 1977, kryta najlepszymi ogie
rami, tak jak jej matka dala również 
15 sztuk potomstwa. Szczególnie wy
ścigowo uzdolniony byl jej syn RW 
Country Gent 1998 po ogierze Wiking 
3/22 (8-5-5), wybrany w 2003 Koniem 
Roku. W Stanach i na Bliskim Wscho
dzie użyto dalej w hodowli koni wy
ścigowych trzy jej córki. Jej gniada 
córka RW Norwegian Star 1994 
po Wikingu dala w Stanach 5 sztuk 
potomstwa. Najdzielniejszymi dzieć
mi klaczy RW Norwegian Star okaza
ły się ogier Nordic Star 2002 po ogie
rze Tomanchie (synu Samtyra) i mło
da córka Bay Brulee 2003 po ogierze 
Sam Tiki (synu Sambora). Najlepszą 
matką dzielnego potomstwa okazała 
się Dunasamby, gniada córka PHF 
Duet 1982, po ogierze Dunabasque 
również synu ogiera Dunajec. PHF 
Duet dala zarówno w USA, jak i póź
niej na Bliskim Wschodzie, dokąd zo
stała zakupiona, osiem gwiazd toru 
m. in.: ogiera Sams Jet 1986 po Sam
bor; klacz Samborette po Sambor 4/27 
(6-3-5) 3-3, - obecnie bardzo dobra 
matka 9 źrebiąt w tym 5 córek - 
wszystkie dalej użyte w hodowli; 
klaczkę Dunajest 1988 po Casells Bru- 
czest, która obecnie jest matką stad
ną w Katarze, ogiera CR Overdrive 
1990 po Wiking który zwyciężał goni
twy pozagrupowe w Stanach, Anglii 
i Katarze, ogiera CR Charliedickens 
1992 też po Wikingu - wielokrotnego 
zwycięzcę gonitw w Stanach i Zjed
noczonych Emiratach Arabskich; 
ogiera AL Akhtal 1993 po Wikingu, 

zwycięzcę w Katarze oraz ogiera Al 
Adham 1994 po Piechur 1979 z linii 
Krzyżyka or. ar. również dzielnego 
konia wyścigowego na Bliskim 
Wschodzie.

Druga córka Fitz Janny, która zało
żyła swoją sublinię wyścigową jest 
gniada Dunasabellina 1979 po Duna
jec. Dała 9 sztuk potomstwa w tym 
3 córki, z których dwie są użyte w ho
dowli na Bliskim Wschodzie, jak pięk
na Elwira 1987 po ogierze Etiw i WF 
Wiktoria po Wiking. Trzecią córką Fitz 
Janny, która założyła swoją dzielną 
sublinię, jest kara FMR Kartagina 
1981, też po ogierze Dunjec. Sprzedana 
na Bliski Wschód dała 12 sztuk potom
stwa, w tym 6 córek - wszystkie zosta
ły użyte w dalszej hodowli.

Innym przykładem kapitalnej córki 
Sambora jest siwa klacz Amasing 1985 
od matki Biann po ogierze Bihar, wy
hodowana przez W. K. Kinga, a obec
nie należąca do Darley Stud. Urodzi
wa, z linii żeńskiej Basilisk or. ar., Ama
sing jest wnuczką gniadej klaczy Rani 
Leyna 1963, która również dala siwą 
czempionkę Rose Marie US Top Ten 
Formal Driving and Park AOTR. 
Amaysing jest matką 13 źrebiąt (7 ogie
rów i 6 klaczy). Jej syn Amaysing Son 
po Magus (synu Orła) po pięknej ka
rierze na torze 3/28 (12-5-9) 5-5 i usta
nowieniu dwóch rekordów szybkości, 
jest obecnie czołowym w znanej ho
dowli arabskich koni wyścigowych 
Mandolynn Hill Farm państwa Mickey 
i Michelle Morgan z Teksasu. Drugi 
syn Amaysing - Gotta Go 1994 po Fla
ming Streak miał bardzo udaną karie
rę na torze i jest czołowym ogierem 
w stadninie Godolphin Stabels. Tercet 
córek Amaysing jest w rękach cenio
nych hodowców arabskich koni biega
jących. Jej córka Tikis Song 1989 
po ogierze Tiki Sahiber Ku w hodowli 
w Forgotten Lane Farm dała 10 sztuk 
potomstwa. Najdzielniejszym do tej 
pory okazał się jej pierwszy syn Good 
to Go 1996 po ogierze Magus z bardzo 
dobrą karierą wyścigową 4/41 (12-7-5) 
2-3. Innym dzielnym synem klaczy 
Tikis Song jest wałach Grand Vitesse 
po ogierze FMR Grand Jet (synu Pierro- 
ta), którego końcowy rezultat na torze 
to 4/17 (6-2-3) 4-3. Klacz Tikis Song da

ła trzy urodziwe córki po synach ogiera 
Orzeł, które właściciele planują użyć 
w hodowli. Druga córka klaczy Amay
sing - kasztanowata Amaysing Grace
1993 po ogierze Magus, miała dobrą 
karierę wyścigową 3/22 (3-3-5) 0-1 
i odeszła do Trackside Farm własności 
Lorena Nicholsa - cenionego trenera 
i hodowcy biegających koni arabskich. 
Loren Nichols trenował kilku sławnych 
potomków Sambora, jak klacz Sam- 
cherie 1986, ogiera Samsheik 1987 czy 
ogiera Sideways 1993. Ten doświad
czony, wysoko utytułowany trener i ho
dowca bardzo ceni potomstwo Sambo
ra w swojej hodowli. Amaysing Grace 
dala mu 4 źrebaki, z czego dwa roz- 
poczną karierę na torze. Trzecia córka 
Amaysing, siwa Timless Song po ogie
rze Tomanchie (synu Samtyra) jest 
w rękach Darley Stables, też używana 
w hodowli.

Przykładem córki Sambora, jedno
cześnie bardzo dobrej matki stadnej, 
która dala wybitnie dzielne potom
stwo na torze jest klacz Sambordean 
1987 od Brusally Orsta po Orzeł i jej 
eksportowana do hodowli na Bliski 
Wschód pełna siostra, gniada CR Sam- 
borsta 2/11 (7-1-0) 5-1. Sambordean 
miała słabą karierę wyścigową 2/15 (0- 
4-3) 0-1, ale za to dała 6 sztuk potom
stwa. Trójka okazała się bardzo dziel
na, jak gniady ogier Sideways 1993, 
uważany za jednego z lepszych synów 
epokowego Wikinga, zszedł z toru, by 
zostać użyty w hodowli z wynikiem 
5/32 (11-3-3) 7-2. Dzielna też była cór
ka Sambordean gniada Reine Danse
1994 (trenowana i własności Lorena 
Nicholsa) również po Wikingu 3/17 (5- 
3-3) 1-2. W hodowli, Reine Danse dal 
trzech bardzo dzielnych synów, 
wszystkie po ogierach z biegających li
nii francuskich. Druga córka Sambor
dean użyta w hodowli, po krótkiej ka
rierze na torze jest A Foriegn Affair 
1998 po ogierze Bengali d’Albert. Dala 
Nicholsowi 2 źrebaki, które przygoto
wuje do wyjścia do prób dzielności 
na torze. CR Samborsta 1988 w rękach 
Sheikha Tahnoon bin Zayed, dotych
czas urodziła 4 sztuki potomstwa (3 córki 
i jednego ogierka). Całe jej potomstwo 
jest po francuskich ogierach i wszyst
kie miały dobre kariery wyścigowe.
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Wracając do potomstwa Sambora, 
które odznaczyło się wybitną dzielno
ścią na torach, należy nadmienić, że 
sama wielkość wygranych przez dane
go osobnika nagród wyrażona w dola
rach jest w poniższej analizie mniej 
znacząca i dlatego nie jest tu przyta
czana. Trzeba pamiętać, że w miarę 
wzrostu popularności wyścigów koni 
arabskich w USA, pule nagród głów
nych gonitw znacząco wzrastały 
w ostatnich 30 latach (w 1978 54 tys. 
USD, 1991 3 min. USD, a w 2006 powy
żej 5,5 min. USD). Analizując potom
stwo Sambora pod kątem wyników 
i porównując je z potomstwem innych 

ogierów, większą uwagę przywiązałem 
do ilości i jakości gonitw, w jakich da
ny koń brał udział, liczbę lat, które 
spędził na torze oraz i wyróżnień i ty
tułów, które otrzymał (np. Koń Roku). 
Do najszybszych na torze potomków 
Sambora, obsypanych najwyższymi 
tytułami za dzielność, zalicza się na
stępujące konie, wymienione tutaj we
dług daty urodzenia:
1. Samtyr og. kaszt., 1971 od Tryńcza 
po Trypolis [2/14 (11-2-1) D+5]
2. Sir WM Bogdan og. s., 1982 od Grote
ska po Banzaj [4/27 (7-6-3) 5-5]
3. Sam Tiki, og. gn., 1985 od Kyla Tiki 
po Kontiki [4/21 (10-4-3) 5-8]

4. Samcherie, kl. s., 1986 od Kyla Tiki 
po Kontiki [4/48 (20-10-7) 0+10-11]
5. Keen Edge og. gn., 1986 od Kenia 
po El Paso [7/110 (27-19-15) 1-1]
6.1 am No Fool kl. gn., 1986 od LAS Hi
lary po Nusabre [3/23 (10-3-2) 2x0-4]
7. Samantha Dahling kl. s., 1987 
od Dahling po Ni-Ga-Dat [6/38 (11-8-10) 
3-11]
8. Samsheik og. kaszt., 1987 od Cassels Ge
nua po BrusaUy Zbruenu [4/27 (6-3-5) 3-3]
9. Samborette kl. gn., 1987 od PHF Du
et po Dunabasque [4/27 (6-3-5) 3-3]
10. CR Samborsta kl. kaszt., 1988 
od Brusally Orsta po Orzel [2/11 (7-1-0) 
5-1] •

Sambor once again.... (Part 1).
The US has more than 623 

thousand pure bred Arabian 
horses registered in its stud book. 
This represents over half of the 
total world Arabian horse po
pulation. Annually American 
breeders register more than 
7000 new foals. More than 60% 
of the US Arabian horses trace 
back to their Polish origins. One 
should keep in mind that the 
US Arabian horse market with 
the depth and width of its gene 
pool is one of the largest, most 
diversified and probably most 
competitive in the world. The 
US Arabian horse racing events 
from day one, that is to say sin
ce the last 40 years, have been 
dominated by the Polish blo
odlines. In comparable training 
conditions Polish Arabians 
compete well and lead the way 
when measured against horses 
of other bloodlines like the 
French, Russian or Egyptian. 
American breeders and trainers 
of the track or show ring che
rish the proven Polish horses 
for their trainable character, 
great conformation, stamina, 
heart, beauty of type and, last 
but not least, ability to perform.

One of the giants of US ra
cing, show rings and one of the 
most important progenitors of 
the Kuhailan Haifi d. b. 1931 si
re line was the chestnut stallion 
Sambor, 1965 (Czort x Sabelli- 
na by Abu Afas) bred in Janow 
Podlaski State Stud.

His sire Czort was out of yet 
another very important racing 
mare that created its own dam 
line dynasty of racing horses, 
namely Forta by Kuhaialn Abu 
Urkub. Czort too was one of the 
best sons of Wielki Szlem (Ofir x 
Elegantka). He had an aweso
me four year racing career 4/10 

(13-6-0) 2xC+7. After 14 years of 
stud duties he left a legacy of 3 
Oaks, 5 Derby and 3 Criterium 
winners. Till today he is consi
dered a world top racehorse si
re of sires.

Sambor’s dam the very femi
nine and typy Sabellina 1954 
(Abu Afas x Sabda by Miecz
nik) was an excellent racehorse. 
She was the first filly to win 
both the Derby and Oaks after 
the Second World War in Po
land. Her final race record was 
2/5-1-0) D+O. She was an out
standing broodmare of 16 foals 
that proved to be valiant race
horses and beautiful show 
champions on both sides of the 
Atlantic. She created the world 
renowned classical race win
ning „S” dam line dynasty of 
great propotency. Her progeny 
of 16 (of which 8 with Czort and 
5 with Bask) gave 749 grand- 
-gets (372 fillies and 377 colts) of 
which 317 individuals were used 
in further breeding. Along with 
Bask and Witez II, Sabellina is 
considered one of the top ten 
most significant horses of the 20 
century in the US.

Sambor went to the race tra
ining at the Warsaw, Służewiec 
race track to Mr. S. Biyka. His 
race record after the first year of 
racing was 8/(3-2-l). In Poland 
he was considered, after the 
colts Algorab and Elbrus, third 
best racehorse of his age. In 
1968 Sambor and Algorab were 
bought at the track by the well- 
-known American Arabian hor
se breeder Mr. Leon Rubin and 
imported to his Sir William 
Farm in Hillsdale. Under the 
watchful eye of Mr. Zenon Lipo
wicz his new race trainer in the 
US Sambor proved to be a gre
at racehorse. He was honoured 

in 1971 with the title of US Na
tional Race Champion. As Sam
bor was a handsome stallion 
with lots of presence and a very 
smooth movement he went to 
Mr. Bill Bohl who prepared him 
for a show ring career. Sambor 
won both the National Park 
Horse and National English 
Pleasure Class Championship 
titles and several regional halter 
titles. For theses accomplish
ments he received the title of 
Legion of Merit.

At the death of Mr. Leon Ru
bin and with the dispersion of 
the, by then, world famous Sir 
William Farm bloodstock, Sam
bor was sold to Texas to W. K. 
King of Kate and later that year 
once again to Mrs. Marthy De
an Thurman, the owner of Sep
tember Farm II in Florida. Sam
bor lived there happily, visited 
frequently by numerous aficio
nados of Arabian horses and di
ligently fulfilling his stud duties 
to the end of his days.

In the first years of his bre
eding career Sambor was used 
for a couple of years on a limited 
number of mares (5 to 17 per 
year) from the Sir William 
Farm. In the first year at stud, 
and despite a very limited num
ber of mares covered that year, 
Sambor did give his best race
horse son Samtyr 1971 (out of 
Tryncza by Trypolis) who beca
me US National Racehorse 
Champion and is remembered 
as the stallion who in one year 
set four national race track re
cords at different distances. 
After 17 years of stud duties 
Sambor left 286 registered pure 
bred foals (129 fillies and 157 
colts) of which 147 were used in 
further breeding, a real „chef- 
-de-race”.

Of Sambor’s 286 purebred 
progeny 95 went to the race 
track, 62 were successful win
ners (i. e. 65%) and 22 (or 23%) 
of them became stakes win
ners. In the period 1984-2000 
more than 25% of all stakes ra
ces with a purse of over US$ 
5000 were won by Sambor’s 
get and grand get. The rema
ining 640 stakes winners were 
by 38 different stallions Due to 
the consistent dominance of 
his get at the racetrack and 
the show ring, the 80’s in US 
Arabian horse history are 
often called the Sambor Deca
de. His best top five racehor
ses, apart from the above men
tioned Samtyr, are:

Sir WM Bogdan 1992, (4/27 
(7-6-3) 5-5; Sam Tiki 1985, 4/21 
(10-4-3) 5-8; Samcherie 1986, 
4/48 (20-10-7) 11-11; Keen Edge 
1989, (7/110 (27-19-15) 1-1.

Sambor left 129 wonderful 
daughters most of which from 
crosses of various dam lines - 
yet most considered interna
tionally to be the world’s finest 
broodmares, like Fitz Jenny 
1972, the dam of RW Country 
Gent 1998; Amaysing 1985, the 
dam of the awesome stallion 
Amazing Son 1991; Sambore- 
dean 1987, the dam of Side
ways 1993 and Reine Danse 
1994 and many, many others. 
For these accomplishments 
Sambor received the title of 
The Best Broodmare Sire of 
All Time. In 1995 Sambor was 
honoured and induced into 
the Arab Horse Trust Hall of 
Fame and his owners Leon Ru
bin and Martha Dean Thur- 
mon were induced into the 
Arabian Horse Trust Tent of 
Honor.

/tium. autora/
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POKAZY

Las
Jerzy „George“ Zbyszewski

W
szystkie arabskie show w USA 
odbywają się pod patronatem 
Arabian Horse Association 
(AHA) i według prawideł US Equestrian 

Fédération. Tak jest od dawna. Około 
dwóch lat temu, bardzo agresywnie 
wkraczająca w „arabski” biznes grupa 
ludzi kierowana przez braci Jeffa i Ri
charda Sloanów, postanowiła zmienić 
charakter amerykańskich pokazów. 
Zmiany były konieczne, bowiem dotych
czasowe pokazy poddawano licznym re
strykcjom proceduralnym, co powodo
wało niezadowolenie wystawców.

Obowiązek wprowadzania koni 
na arenę do indywidualnej oceny... 
w stępie? Każdy, kto kiedykolwiek 
uczestniczył w pokazie koni arabskich 

wie, że znakomitą częścią uroku 
koni tej rasy jest ich kłus z „za
wieszeniem” kroku i posta
wionym do góry ogonem, 
oraz wysoko osadzona szyja. 
Wprowadzanie koni na arenę 
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Powyżej / above: Ogier / stallion Kordelas 
z właścicielem / with the owner Dick Reed

z lewej / left: Greg Gallun - najlepszy prezenter 2006 roku 
Greg Gallun - the best handler 2006
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Każdy nowy pokaz koni 
arabskich rodzi się prawie 
zawsze w ten sam sposób: 
grupa ludzi, posiadających 

konkretny koncept postanawia 
urzeczywistnić swoją wizję.

Nie inaczej stało się 
w wypadku International 

Breeders Cup Las Vegas 2007. 
Będąc świadkiem zrodzenia się 

tego pomysłu i od samego 
początku uczestnikiem 

jego realizacji, przedstawiam 
krótką relację z pokazu. 

w stępie i zakaz użycia jakichkolwiek 
pomocy „pobudzających” (jak np. bat 
z kawałkiem plastiku na końcu) obniża 
widowiskowość czegoś co w nazwie ma 
magiczne słowo „show”. Bracia Sloan 
rozpoczęli wyjazdy na główne pokazy 
w Europie (miedzy innymi Czempionat 
Polski w Janowie Podlaskim, Salon 
Konia w Paryżu czy Puchar Narodów 
w Aachen) - to co zobaczyli utwierdziło 
ich w przekonaniu, że istnieje inny spo
sób pokazania, i to w pełniejszym wy
miarze, uroku koni arabskich. Tak zro
dził się pierwotny pomysł.

W czasie trwania Narodowych Czem- 
pionatow Koni Arabskich w Albu- 



querque w Nowym Meksyku, w paździer
niku 2005 bracia Sloan zwołali zebranie 
mające na celu przedstawienie zaintere
sowanym nowej koncepcji. Spotkanie to 
nie było reklamowane w broszurach ani 
ulotkach, w Albuquerque po prostu 
o tym się mówiło. W wyznaczonym dniu 
udałem się do hotelu Marriott, gdzie 
w malej salce zgromadziły się tłumy. 
Fakt ten przekonałby nawet największe
go malkontenta, że nadszedł czas, by za
prezentować publiczności coś nowego. 
Na spotkanie stawili się wszyscy, zarów
no wielcy ludzie biznesu, jak i właścicie
le jednego konia. Dyskusja była bardzo 
burzliwa, a jej wynikiem postanowienie, 
że trzeba zorganizować pokaz, który 
byłby pokazem, a nie ciągnącym się 
przez 10 dni maratonem, jak to dzieje się 
rokrocznie w przypadku Narodowych
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Czempionatow USA. Fakt, że od 2008 
roku pokaz ten przeniesiony zostaje do 
Tulsa w stanie Oklahoma był przysło
wiowym gwoździem do trumny koncep
tu AHA. Każdy z uczestników oraz wi
dzów oglądających pokazy koni arab
skich chcialby, aby po skończeniu klas 
w danym dniu można było skorzystać 
z oferty innych niż konie atrakcji. Tulsa 
ma w tym zakresie bardzo mało do za
oferowania. Ktoś rzucił pomysł: „Las Ve
gas!” i zebrani przyjęli to owacją.

Nie będę zanudzał czytelników opi
sem wydarzeń następnego roku. Fakt 
jest faktem, komitety powołane w cza
sie zebrania w Albuquerque z wielką 
mocą ruszyły do akcji. W styczniu 2006 
roku odbyło się zebranie robocze 
w Scottsdale w Arizonie, podczas które-
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Powyżej / above: Olita 
zwyciężczyni klasy i Top Five! 

the winner of the class and Top Five

poniżej I below: Czempionka 
! the champion mare - Athenaa

go każda komisja zdała raport z dotych
czasowych poczynań. Ponad rok póź
niej koniowozy z końmi zaczęły zajeż
dżać pod stajnie ulokowane kolo ho
telu South Point w Las Vegas.

Sama lokalizacja pokazu nie 
ma sobie równych. Nieopodal 
centrum Las Vegas powstał 
kilka lat temu olbrzymi ho
tel o nazwie South Point, 
którego częścią jest 
ośrodek hipiczny, skia- 
dąjący się z olbrzymiej 
ujeżdżalni z trybuna
mi oraz stajniami 
i rozprężalnią. Jest to 
coś wręcz niebywałe
go. Goście mogą zje
chać windą do hote

lowego hallu, gdzie czeka na nich kasy
no i kilka restauracji, po czym przejść 
do następnego budynku i być... w bok
sie swojego konia.

System sędziowania różnił się od te
go co oglądamy na każdym pokazie 
pod patronatem AHA. Komisja złożo
na z pięciu sędziów wybierana była 
przez losowanie przed każdą klasą. 
W sumie sędziów było sześcioro, więc 
zawsze któryś „odpoczywał”. Losował 
ktoś przypadkowo wybrany z publicz
ności, a komisja sędziowska była iście 
międzynarodowa:
Doug Dahmen - USA 
Silvia Garde-Ehlert - Niemcy 
Nasr Marei - Egipt
Bruce McCrea - Arabia Saudyjska 
Cindy Reich - USA 
Luiz Rocco - Brazylia 
Richard Petty - USA, który sę
dziował klasy pod siodle



Kategorie punktacji (od 1 do 20 
punktów) za: typ, głowę, szyję i łopatkę, 
kłodę i linię grzbietu, nogi, ruch. Celowo 
rozdzielono ocenę za głowę i szyję wy
chodząc z założenia, że koń może mieć 
świetną szyję lecz niezbyt dobrą głowę 
(i odwrotnie) i jedna ocena nie jest 
w stanie oddać tej różnicy.

Sam proces sędziowania klas był taki 
jak w Europie. Po indywidualnej ocenie 
konie stępowały, a potem kłusowały 
„w trójkącie”.

W kategorii klaczek juniorek na uwagę 
zasługiwały gniade roczniaczki HB Violet 
(Gazal Al Shaqab - Versara) oraz EVG 
Ghiselenne (Pershahn El Jamaal - Gi- 
sele). Obie wygrały swoje klasy elimina
cyjne, a EVG Ghiselenne uplasowała się 
jako druga w Czempionacie Klaczy

Czempion / the champion - ogier / stallion Dakharo

Młodszych tuż za urodziwą, siwą dwu
latką Om El Bemadette (Om El Shah- 
maan -Om El Benedict). Bardzo cieka
wa jest historia tej ostatniej klaczki. Wy
hodowana w stadninie Om El Arabians 
w Santa Ynez w Kalifornii jest ona bar
dzo typową przedstawicielką programu 
hodowlanego państwa Constanti. Siwa, 
w dużych ramach, z dobra głową lecz 
nieco krótką szyją, jest w 100% „córką 
swojego ojca”, siwego syna Sanadika El 
Shaklan, ogiera Om El Shahmaan. Om 
El Bemadette, trenowana przez Grega 
Galluna miała być po raz pierwszy po

kazywana na show w Scottsdale w lu
tym tego roku. Tuż przed pokazem zo
stała sprzedana do Al Khalediah Sta
bles na Bliskim Wschodzie. Nowy wła
ściciel zdecydował, że debiut klaczki od
będzie się nie w Arizonie lecz w Las Ve
gas. Po wygraniu Czempionatu Klaczy 
Młodszych Om El Bernadette ma zade
biutować na pokazach europejskich.

Dzierżawiona ze Stadniny Koni Mi
chałów trzyletnia Wkra (Gazal Al Sha
qab - Wyborna) uplasowała się w swej 
klasie na drugim miejscu, ale niestety 
nie weszła do finałowej piątki.

W Czempionacie Ogierów Młodszych 
nie było niespodzianek. Wygrał ubiegło
roczny Czempion USA roczniaków 
Eden C (Emo - Silken Sable). Ten kasz
tanowaty ogier jest lustrzanym odbi

ciem swojego ojca, zarówno w pozytyw
nym, jak i negatywnym znaczeniu. Pra
widłowy i bardzo urodziwy, rusza się le
piej niż Emo, ale zarówno ojciec jak i syn 
mogliby mieć wyższe osadzenie ogona.

Wiceczampionat Ogierów Młodszych 
przypadł synowi Marwana Al Shaqab, 
gniademu Marajj. Ogierek ten wygrał 
klasę roczniaków w Scottsdale w 2005 
i został sprzedany na Bliski Wschód. 
Przebywał tam do tego roku będąc jed
nocześnie prezentowany na pokazach 
europejskich. W tym roku wrócił 
do USA by uczestniczyć w Narodowym 

Czempionacie w klasie Futurity dla 
3-letnich ogierów. Eden C i Marajj zdy
stansowały w Las Vegas dość poważne
go konkurenta, gniadego Marhaabah 
(Marwan Al Shaqab - Shelina El Ja
maal). Ogier ten nie był w szczytowej 
kondycji, co podkreślało jego nieco 
przydługą kłodę.

W klasach klaczy starszych konku
rencja była szalenie ostra. Należy tu 
podkreślić bardzo udany występ dzier
żawionej ze Stadniny Koni w Janowie 
Podlaskim siwej Olity (Ecaho - Orawa). 
Nie jest to najłatwiejszy koń, jeśli chodzi 
o utrzymanie w kondycji pokazowej, 
i kariera tej klaczy na pokazach europej
skich trochę z tego powodu ucierpiała. 
Stajnia Grega Galluna słynie z tego, że 
pokazywane przez niego konie są za
wsze w szczytowej formie fizycznej. Po
dobnie było z Olitą. Tak dobrze wyglą
dającej nie widziałem jej nigdy. Wzbu
dziła powszechny zachwyt swoją nieby
wałą wręcz szyją i pokazem pełnym gra
cji i wdzięku. Olita wygrała swoja klasę 
i weszła do pierwszej piątki w czempio
nacie. Czempionką Klaczy Starszych 
została gniada LL Beauty Dream (Bey 
Shadow TGS - Touch a Dream). Cześć 
publiczności dopingowała bardziej wi- 
ceczempionce, rodowodowo egipskiej, 
siwej klaczy Athenaa AHSB (Ashhal Al 
Rayyan - Ass-Windi), która zachwycała 
swoją żeńskością.

Wielkich emocji dostarczył Czempio- 
nat Ogierów Starszych, w którym star
towały dwie koronowane gwiazdy: Emo 
i Dakharo. Niestety, nie był to dzień En
eo (Padrons Psyche - RD Bey Shampa- 
ne). Wielokrotny czempion w Stanach 
Zjednoczonych pokazywał się bardzo 
przeciętnie, więc musiai zadowolić się 
tytułem wiceczempiona i ustąpić miej
sca gniademu i będącemu zdecydowa
nie w lepszej formie ogierowi Dakharo 
(Dakar El Jamaal - FF Kharolina).

Reasumując uważam, że świetny po
mysł rozpoczęcia pokazów w stylu euro
pejskim został przyjęty w USA z wielkim 
entuzjazmem. Lokalizacja pokazu 
w sercu żyjącego nocą Las Vegas była 
decyzją jak najbardziej trafną. Wyjeż
dżając z Las Vegas znakomita większość 
uczestników i obserwatorów rezerwo
wała już swój czas w kwietniu na Ara- 
bian Breeders World Cup 2008. •
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Las Vegas 2007
Each new Arabian horse 

show is bom almost always in 
the same way: a group of pe
ople, who have a specific con
cept, decides to execute their 
vision. It was no different in the 
case of the International Bre
eders Cup Las Vegas 2007. Be
ing an eye-witness and close 
participant of this ides from the 
beginning, I will shortly present 
the story of this show.

All Arabian shows in the 
USA are held under the auspi
ces of the Arabian Horse Asso
ciation (AHA) and under the 
rules of the US Equestrian Fe
deration. That’s the way it has 
been for years. About two 
years ago, a group of people ve
ry aggressively entering the 
Arabian business, guided by 
the brothers Jeff & Rich Sloan, 
decided to change the charac
ter of the American shows. The 
main reason for their discon
tent were numerous restric
tions in the procedure of the 
shows so far. The horses had to 
enter the arena for the indivi
dual assessment in... walk. 
Every person that has ever ta
ken part in an Arabian horse 
show knows that a major part 
of the breed’s charm is their 
trot with the suspended stride, 
highly set neck, raised tail. Le
ading the horses into the ring 
at a walk and the ban of using 
any kind of stimulating aids (i. 
e. a whip with a piece of plastic 
at the end) decreases the en
tertainment value of some
thing that has the magic word 
„show” in it. The Sloan bro
thers began visiting the major 
shows in Europe (including the 
Polish National Champion
ships in Janów Podlaski, Salon 
du Cheval in Paris and the All 
Nations Cup in Aachen). What 
they saw in Europe firmly co
nvinced them that there is 
another way of showing, on 
a full scale, the charisma of 
Arabian horses. That way the 
initial idea was bom.

During the National Cham
pionships in Albuquerque, New 
Mexico in October of 2005 the 
Sloan brothers called a meeting 
to present the new concept to 
all those who were interested. 
This meeting was not adverti
sed in brochures or leaflets in 
Albuquerque... it was just so
mething that everyone was tal
king about. On the given day 
I made my way to the Marriott 
Hotel, where in a small room... 
a crowd of people was gathered. 
This would’ve convinced even 
the biggest malcontent that the 
time has come to offer the pu
blic something new. Everybody 
turned up - from the big „kahu

nas” in the business to the 
owners of just one horse. The 
discussion was vivid and resul
ted in the decision that we need 
to organize a show, which would 
not be a 10-day lasting mara
thon, as is annually the case 
with the US Nationals. The fact 
that from 2008 the Nationals 
will be transferred to Tulsa in 
Oklahoma was the proverbial 
straw that broke the camel’s 
back in condemning AHA’s con
cept. Each of the participants, 
as well as the spectators wat
ching the Arabian shows, would 
like to have some other attrac
tion besides horses after the 
classes on a given day. Tulsa has 
little (or nothing) to offer in this 
field. Someone threw the idea 
of Las Vegas and all gathered 
welcomed this with huge ap
plause.

I will not bore the readers 
with a description of events 
that took place the following 
year. The committees appoin
ted during the meeting in Al
buquerque jumped into ac
tion... and with great force. In 
January 2006 a work meeting 
was held at Scottsdale, Arizo
na, during which each commis
sion reported its achievements 
so far. New tasks were also ap
pointed.

More than a year later horse 
trailers began arriving at the 
stables located near the South 
Point Hotel in Las Vegas.

The localization is unparalle
led. Close to the center of Las 
Vegas a couple of years ago 
a new, gigantic hotel was built - 
South Point - which includes an 
equestrian facility consisting of 
a huge riding arena with tribu
nes, as well as stables and 
a warm-up arena. It is some
thing quite unheard of. Guests 
can come down by elevator to 
the hotel lobby, where a casino 
and a couple of restaurants 
await, then walk into the next 
building and be... in the stall of 
their horse.

The judging system differed 
from what is usually seen at 
shows under the auspices of 
AHA. A commission made up of 
5 judges was chosen by draw 
before each class. Altogether 
there was 6 judges, so one was 
always „resting”. The draw was 
performed by someone ran
domly chosen from the public 
and the judging commission 
was truly international: 
Doug Dahmen - USA 
Silvia Garde-Ehlert - Germany 
Nasr Marei - Egypt 
Bruce McCrea - Saudi Arabia 
Cindy Reich - USA 
Luiz Rocco - Brazil
Richard Petty - USA, who jud

ged the performance classes 
under saddle.

Score categories (from 1 to 
20 points) : type, head, neck and 
shoulders, body and topline, 
legs, movement

The score for head and neck 
was deliberately separated, be
cause a horse might have an 
excellent neck, but not such 
a good head (or vice versa) and 
one score cannot reflect this dif
ference.

The process of judging the 
classes was the same as in Eu
rope. After an individual asses
sment the horses were led at 
a walk and later trotted in 
a triangle.

In the Junior Fillies category 
the attention went to the bay 
yearlings HB Violet (Gazai Al 
Shaqab - Versara) and EVG 
Ghiselenne (Pershahn El Jama- 
al - Gisele). Both won their eli
mination classes and EVG Ghi
selenne placed second in the 
Junior Championships behind 
the pretty, 2-year-old Om El 
Bemardette (Om El Shahmaan 
- Om El Benedict). The history 
of the latter is quite interesting. 
Bred in the stud of Om El Ara
bians in Santa Ynez, California, 
she is a very typey representant 
of the Constatai breeding pro
gram. Grey, large-framed with 
a good head, but a bit short 
neck, she is in 100% „the daugh
ter of her sire”, the grey son of 
Sanadik El Shaklan, Om El 
Shahmaan. Om El Bemardette, 
trained by Greg Gallun, was to 
be shown for the first time at 
the Scottsdale show in Febru
ary of this year. Just before the 
show she was sold to Al Khale- 
diah Stables of Saudi Arabia. 
The new owner decided that 
the filly’s debut would be not in 
Arizona, but in Las Vegas. After 
winning the Junior Female 
Championship Om El Bemar
dette will make her debut at the 
European shows.

3-year-old Wkra (Gazai Al 
Shaqab - Wyborna), leased 
from Michałów Stud, placed se
cond in her class, but unfortu
nately did not make it into the 
final five.

There were no surprises in 
the Junior Male Champion
ships, which were won by last 
year’s US National Yearling 
Champion Eden C (Enzo - Sil
ken Sable). This chestnut stal
lion is a mirror reflection of his 
sire, both in the positive and ne
gative meaning of the word. 
Correct and very beautiful, he 
moves better than Enzo, but 
both father and son could po
ssess a higher tail carriage. The 
title of Reserve went to the son 
of Marwan Al Shaqab, the bay 

Marajj. This colt won the year
ling class in Scottsdale in 2005 
and was sold to the Middle 
East. He spent a year there, 
while being at the same timé 
presented at European shows. 
This year he returned to the 
USA to participate in the Natio
nals in the Futurity Class for 3- 
year-old stallions. Eden C and 
Marąjj outdistanced a serious 
contender in Las Vegas, the bay 
Marhaabah (Marwan Al Sha
qab - Shelina El Jamaal). The 
stallion was not in top form, 
which highlighted his a bit leng
thy body.

In the older mares classes 
the competition was extremely 
fierce. I need to emphasize 
a very good performance by 
Olita (Ecaho - Orawa) leased 
from Janów Podlaski Stud. 
She is not the easiest horse 
when it comes to maintaining 
a show condition and because 
of that the mare’s career suffe
red a bit at the European 
shows. Greg Gallun’s stable is 
famed for always showing hor
ses in their top form. It was the 
same with Olita. I have never 
seen her look so good. She in
duced general admiration with 
her unprecedented neck and 
a performance full of grace and 
charm. Olita won her class and 
made the Top Five Champion
ship. The title of Senior Cham
pion Mare went to LL Beauty 
Dream (Bey Shadow TGS - 
Touch a Dream). Part of the 
public rooted more for the Re
serve Champion Mare, bo
asting an Egyptian pedigree, 
the grey Athenaa AHSB (Ash- 
hal Al Rayyan - Ass-Windi), 
which awed the onlookers with 
her femininity.

Huge emotions were delive
red courtesy of the Senior Male 
Championships, where two 
crowned stars went head to he
ad: Enzo and Dakharo. Unfor
tunately it was not Enzo’s day 
(Padrons Psyche - RD Bey 
Shampane). The multi US 
Champion presented himself 
very averagely and had to settle 
for the title of Reserve and ma
ke way for the bay and boasting 
better form Dakharo (Dakar El 
Jamaal - FF Kharolina).

Summing up I believe that 
the idea of presenting shows 
European-style was greeted 
with great enthusiasm in the 
US. The localization of the 
show in the heart of the city ali
ve at night - Las Vegas - was 
a just decision. Leaving Las Ve
gas most participants and spec
tators already reserved their ti
me in April for... Arabian Bre
eders World Cup 2008.

/tium. J. K./

51



SZTUKA

Andrzej Grzybowski

fot. ze zbiorów A. Grzybowskiego

A
ndrzej Grzybowski (ur. 1930) 
to człowiek renesansu w peł
nym tego słowa znaczeniu. 
Z wykształcenia i z zamiłowania - ak

tor, rysownik, malarz, architekt 
wnętrz, kolekcjoner, znawca sztuki he
raldycznej (członek - założyciel Pol
skiego Towarzystwa Heraldycznego), 
a nade wszystko ogarnięty pasją życia 
- koniarz, uhonorowany Złotą Odzna
ką Polskiego Związku Jeździeckiego.

Po wojnie trafił do stajni rtm. Stefa
na Jacobsona i na warszawski Służe
wiec: - Tak wpadiem po uszy, a koń

Rysunki A. Grzybowskiego 
zamieszczone na kopertach.

skie klapki na oczach leżą mi do tej 
pory! - mówi o sobie i dodaje: - Trak
tuję koniarstwo nie tylko jako pasję 
jeździecką, ale także rysowniczą. Koń 
zawsze interesował mnie pod każdym 
względem. Ciągnęło mnie do tych 
z cyrku i pracujących przy zrywce, do-

Od bez mała 60 lat konie 
arabskie zajmują w życiu 
Andrzeja Grzybowskiego 
szczególne miejsce, są dla 

Niego nieustającą przygodą, 
począwszy od pierwszych 

chwil na grzbiecie Witraża. 
Oto wspomnienia naszego 
rozmówcy z jego pobytu 
w Syrii, gdzie odbył się 

tegoroczny kongres WAHO

Andrzej Grzybowski znany j 
zdobienia kapitalnymi wizerunkami 
koni licznych książek i albumów oraz 
swojej korespondencji. Koperty przez 
niego wysyłane to prawdziwe dzieła 
sztuki. Artysta czasami tak się zapa
miętuje, że nie starcza miejsca na ko
respondencyjny adres, czasami zdarza 
mu się nawet... narysować znaczek!

- To silniejsze ode mnie - mówi - nie 
potrafię nad tym zapanować. Mam to 
od dziecka, ale nie wiem skąd się wzię
ło. W każdym razie bez pędzla, ołówka 
i porywającego galopu nie ma dla 
mnie życia!

Jako gimnazjalista, podczas wspo
mnianych, służewieckich czasów, zo
stał (za symboliczną złotówkę) właści
cielem pełnej krwi Irlandki, należącej 
do ambasadora Szwajcarii - tylko dla
tego, że to on, a nie prawowity właści
ciel potrafił niesforną klacz poskromć 
i jej dosiąść. Natomiast pierwszym ko

rożkarskich i chłopskich, i oczywiście 
do tych z różnych stadnin. Czy to ku
cyk czy shire - uwielbiam je bez wy-

niem czystej krwi arabskiej, którego 
całkiem nieoczekiwanie przyszło mu 
dosiąść był... słynny Witraż'.

Osobą, która przyczyniła się 
do pierwszego kontaktu Andrzeja 
Grzybowskiego z końmi arabskimi był 
jego profesor z Państwowej Szkoły Te-



Powyżej: Jeźdźcy syryjscy. Stoi - Khaled El Habal, Syria 1960 
above: Syrian riders. Standing - Khaled El Habal, Syria 1960

poniżej: Klacz Emira z córką Szachirą, obok - właściciel Achmet Sattuf oraz Andrzej Grzybowski, Damaszek 1963 
below: Mare Emira with daughter Szachira, besides owner Achmet Sattuf and Andrzej Grzybowski, Damascus 1963

atralnej, legenda polskiego teatru - 
Aleksander Zelwerowicz, który 
w 1948 roku zarządził studentom mie
siąc praktyk na zamku w Łańcucie. To 
właśnie wtedy, jako 18-letni student, 
Andrzej Grzybowski dosiadł przeby
wającego w pobliskiej Albigowej - Wi
traża. Z tamtego spotkania pozostało 
niezapomniane wrażenie charaktery
stycznego bukietu, rozwianego pióro
pusza ogona, rozdętych chrap - 
wszystkiego, co urzeka w koniu arab
skim. Z czasów łańcuckich pozostała 
też wieloletnia przyjaźń z rtm. Stani
sławem Gepnerem, historykiem mun
duru, również malarzem i koniarzem, 
wówczas dyrektorem muzeum w Łań
cucie. Gepner był jedną z wielu słyn
nych postaci muzealnictwa wojsko
wego i koniarstwa, z którą przyjaźnił 
się Andrzej Grzybowski.

- Całe życie chłonąłem i poczytywa
łem sobie za największy zaszczyt moż
liwość obcowania lub ocierania się 
o ludzi takich, jak: mjr Adam Królikie
wicz, pik Karol Rómmel, rtm. Stefan 
Jacobson, rtm. Stanisław Gepner, 
prof. Jan Grabowski, prof. Witold Pru

ski, dr Edward Skorkowski - aż trudno 
wszystkich wyliczyć nie pominąwszy 
któregoś z wielkich naszych koniarzy. 
Byłem, a raczej starałem się zawsze 
być blisko nich. Dużo im zawdzięczam 
i jednocześnie żałuję, że tylko tyle zdo
łałem z nich dla siebie wydobyć, nim 
odeszli. Tak czy inaczej, spowodowali, 
że zwariowałem na punkcie koni.

Jeden z wymienionych tu nestorów 
prof. Jan Grabowski, określił Andrzeja 
Grzybowskiego jako człowieka, który 
przedstawia typ rasowego koniarza, 
jednego z tych, którzy rodzą się z pasją 
do koni, a z racji swego wieku jest jak 
gdyby łącznikiem między starszymi 
koniarzami Gn de siecle’u, a młodszą 
generacją złożoną w większości
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z jeźdźców - sportowców, nie zawsze 
znających dogłębnie swojego towarzy
sza - konia. Może więc jego sztuka
przyczyni się, m.in. do przekształcenia 
ich w prawdziwych koniarzy. Prawdo
podobnie profesor miał na myśli nie 
tylko sztukę w czystej formie, ale i tę 
gawędziarską. Spędzając długie chwile 
w domu artysty - będącym prawdzi
wym muzeum topologicznym w cen
trum Warszawy - można godzinami 
słuchać jego opowieści o koniach, lu
dziach i podróżach, o pustyni, arabach, 
wieloletniej i serdecznej przyjaźni z dy
rektorem Andrzejem Krzyształowi- 
czem, odnalezieniu w cyrku słynnego 
Celebesa, o znanej niemieckiej „arabo- 
mance” Erice Schiele i janowskim 
ogierze Sedan, który dostał „bilet 
w jedną stronę do Włoch”, a potem, 
również przy udziale Andrzeja Grzy
bowskiego, został czempionem poka
zów w Niemczech... Najpierw jednak 
była wyprawa do Syrii!

- Wizytę w Syrii w 1964 r. zawdzię
czam siostrze Emilii i jej mężowi, 
prof. Jerzemu Pietrzykowskiemu 
z Polskiej Akademii Nauk, który po
jechał do Damaszku w 1963 r. w ra
mach tworzenia tam przez UNESCO 
Politechniki - zaczyna opowieść An
drzej Grzybowski.

- Moja matka namówiła mnie 
do wzięcia bryczesów, długich butów 
i toczka mówiąc, że to przecież Arabia 

Powyżej / above: Traudis Kennedy 
na ogierze / mounting stallion 

Saboug, Syria 1964 

poniżej / below: Ogier / stallion 
Massa’houd

i / and Andrzej Grzybowski

więc muszą tam być jakieś konie. 
Po tygodniowym pobycie miałem 
za sobą spotkanie tylko z jednym ko
niem - ciągną! dwukółkę z beczką ma- 
zutu. Czułem się bardzo rozczarowa
ny. Niedługo potem na przyjęciu dy
plomatycznym spotkałem panią Trau
dis Kennedy, żonę radcy kulturalnego 
USA w Damaszku, która opowiadała 
coś o klubie jeździeckim. Kiedy poje
chałem tam z wizytą, okazało się że 

nie ma dla mnie stosownego konia, 
postanowili więc go kupić.

Zakupiono wtedy od miejscowych 
Beduinów 2 ogiery: siwego Massa’ho- 
uda i kasztanowatego Sabouga. (ża
den nie miał rodowodu ani dokumen
tów) . Ten drugi kupiony byl specjalnie 
dla Andrzeja Grzybowskiego, a praw
dopodobnie służył wcześniej w konnej 
policji.

- I tak zaczęła się moja obłęd
na przygoda jeździecka - kontynuuje 
Grzybowski - jechałem do Damaszku 
na miesiąc, zostałem na dziewięć. Czu
łem się niemal jak Emir Rzewuski 
XX wieku. Zacząłem prowadzić zaję
cia z jazdy konnej dla dzieci państwa 
Kennedy i jej samej. To byl piękny 
okres w moim życiu - nastrój szybko 
zapadających nocy, konie o chodach 
jak dzikie koty... Niewątpliwie były to 
konie szlachetne, suche, ale daleko im 
do klasy naszych arabów. Oko chyba 
całkiem mechanicznie utrwaliło sobie 
pewne kształty i przyzwyczaiło się, że 
koń arabski to koń elitarny, wypielę
gnowany. Jeśli oglądamy w Polsce 

ogiera czołowego to jest on najlep
szym z najlepszych, znakomicie od
chowanym, karmionym, zażywąjącym 
zdrowotnego ruchu. A tam ogier to 
szeregowy koń, wałachów nie spotyka 
się zupełnie - wspomina swą podróż 
sprzed 40 lat Grzybowski.

- W tamtych latach w Syrii koń był 
coraz częściej postrzegany jako prze
żytek. Podczas mego tam pobytu roz
wiązywano wiele oddziałów kawalerii.
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Jedno wydawało mi się rzeczą niepo
jętą: Syria nie ma warunków sprzyja
jących hodowli koni w naszym poję
ciu. Okresy pastwiskowe, z tego co wi
działem, praktycznie nie istnieją. Po
nadto tamtejsi ludzie, przy ich nie
wątpliwym zamiłowaniu czy wręcz 
miłości do koni, zupełnie o nie, 
a zwłaszcza o źrebaki, nie dbają. 
Okres źrebięcy jest jak gdyby ziem ko
niecznym. W ogóle jakoś tam wszyst
ko inaczej. Pomimo wielkiej miłości, 
jaką darzą swoje wierzchowce, nie 
przychodzi im do głowy zadbać o do
brze dopasowany rząd. Nie przeszka
dza im, że nogi koni do krwi poobcie- 
rane są od żelaznych pęt. Natomiast 
wielką uwagę przywiązują do „ubioru” 
konia. A więc niezbędne są amulety, 
piękne wełniane ogłowia urzekające 
kolorami, pompony, chwosty, korale. 
Niemal regułą jest, że koń musi mieć 
niebieskie paciorki... od uroku. Za
bawne jest, że bardziej „zeuropeizo
wani” posiadacze koni, nie chcąc ich 
obwieszać w tak typowy sposób, przy
najmniej w grzywie lub ogonie, 
od spodu, żeby nie było widać, wpla
tają jeden czy dwa niebieskie koraliki. 
Choć coraz rzadziej, ale spotykało się 
jeszcze niezwykle piękne, jubilerskiej

Powyżej: Półtoraroczna klacz 
Sułtani z właścicielem - 

Achmedem Sattuf 
above: Yearling filly Sułtani with 

the owner - Achmed Sattuf

poniżej I below: Alexander 
Zelwerowicz i I and ogier I stallion 

Witraż, Albigowa 1948

roboty napierśniki ze srebra i stare, 
cyzelowane, a z naszego punktu wi
dzenia - niepotrzebnie niklowane, 
strzemiona. Siodła (dla nas niewygod
ne) z przesadnie wysokim przednim 
lękiem i prawie bez tylnego - pięknie 
zdobione - ale w 80% z tkaniny.

- Wspominając Syrię powinienem 
byl zacząć od trzech podstawowych 
słów w języku arabskim: malesz (od
powiednik polskiego „jakoś to bę
dzie”), bukra (jutro) i insz Allach 
(„jak Bóg da”). Te słowa dane mi było 
słyszeć szczególnie często.

- Ucząc się angielskiego, pewnego 
dnia na Technicznej Uczelni prowa
dzonej przez UNESCO, urozmaica
łem sobie czas oglądaniem źrebaków, 
które pasły się na skąpej trawce. Źre
bięta były uwiązane za nogę - żało
sny widok najpiękniejszego stworze
nia szarpiącego się jak kura na sznur
ku. Nagle widzę jak jedna źrebiczka 
położyła się i po paru minutach ani 
drgnie. Okazało się, że klaczka leżała 
spętana w niewygodnej pozycji. 
W dodatku nie byl to miękki, wełnia
ny sznur lecz zwykły ordynarny łań
cuch. Zbiegłem na dół i usiłowałem ją 
wyplątać. Wreszcie jakoś się udało. 
Scence przypatrywało się dwóch 
uśmiechniętych Arabów i na moje 
odruchy oburzenia z miłym spoko
jem odpowiedzieli: malesz. Innym ra
zem wybraliśmy się na konny spacer 
w celu znalezienia... odpowiedniego 
miejsca do wyścigów. Wytłumaczono 
mi również, że właśnie dlatego jeden
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Andrzej Grzybowski na ogierze Emir 
Andrzej Grzybowski mounting stallion Emir

ze znajomych Arabów nie daje mi 
często przedtem przeze mnie jeżdżo
nego ogiera - przygotowywał go 
do wyścigów. Nie mogiem pojąć. 
Przecież ogier stal w stajni przywią
zany za wszystkie cztery nogi do wbi
tych w ziemię haków. Robii się tak 
niebezpieczny gdy ktokolwiek wcho
dzi! do stajni, że zastosowano wła
śnie ten system wiązania. Ale to wła
śnie była ta „zaprawa” - nabierał 
ognia! Podczas spaceru mój towa
rzysz wynalazł wreszcie wymarzoną 
prostą ciągnącą się wzdłuż jakiegoś 
starego ogrodzenia z drutu kolcza
stego. Chcąc obejrzeć teren zsiadł 
z konia i odruchowo przywiązał go 
do tegoż drutu. Opowiedziałem mu 
wtedy wypadek z klaczką, którego 
świadkiem byłem kilka dni wcześniej. 
Malesz - odpowiedział mi bardzo rze

czowo i wyjaśnił: „jeśli Allach nie ze- 
chce, to koń się nie pokaleczy, a jeśli 
Allach zechce żeby się koń pokale
czył, to on nie będzie Allachowi prze
szkadzał”. Na szczęście tym razem 
Allach nie zechciał.

- Wspomniany wyścig odbywał się 
na prawie skamieniałym gruncie 
z rzadka poprzecinanym szerokimi 
pęknięciami zeschłej ziemi, gdzie nie
gdzie pokrytej kolczastą roślinnością. 
Przywykły do widoku naszych gła- 
dziutkich torów byłem pewien, że 
w cwale koń musi złamać nogę w głę
bokiej szczelinie. Gdy jednak jeźdźcy 
z krzykiem przybliżali się do mety zo
baczyłem, że konie są całe. Ale rozgo
rzała kłótnia - nie tylko między zawod
nikami, ale i kibicami. Zrozumiałem, 
że zarzucają sobie jakieś machlojki 
wjeździe. Dość, że wyścig powtórzono 

jeszcze raz i mimo zwycięstwa w tym 
biegu drugiego konia - wyścigu już 
więcej nie powtórzono. Może to ich 
pogodziło, że raz wygrał jeden, a na
stępnym razem drugi?

Potem mierzyło się ze sobą kilka 
kolejnych par i w końcu i mnie zaczę
to namawiać. Siedziałem wtedy 
na malutkim Massa’houdzie. Arabo
wie zaczęli mnie podpuszczać dając 
mi za przeciwnika śliczną 2,5 letnią 
klaczkę pod może 13-letnim chłop
cem. Zdawałem sobie sprawę, że nie 
mam szans. Kobyłka, nieco roślejsza 
od Massa’houda, a ja chyba 3-4 razy 
cięższy od jej jeźdźca. Dojechaliśmy 
na start i zaczęliśmy galopować. Mój 
konik solidnie się wyciągał, ale kobył
ka była przede mną. Upojony przewa
gą młodociany jeździec zaczął się czę
sto oglądać, wreszcie arabskim oby
czajem zerwał chustę z głowy i zaczął 
nią w euforii wymachiwać. To mnie 
uratowało! Odwracając się i robiąc 
dekoracyjne młyńce chustą, odchylo
ny do tyłu zaszarpywai biedną kobył
kę, co wydatnie skracało jej galop. Ja
kieś pięćdziesiąt metrów przed metą 
miałem już przewagę, ale jednocze
śnie poczułem, że nie panuję nad ko
niem. W mig zrozumiałem, że jakakol
wiek walka może mnie tylko skompro
mitować. A przede mną ludzie, auta, 
stragany! Przegalopowałem więc 
przez pierzchąjący tłumek udając że 
„tak mi się podoba”. Na szczęście ja
kieś dwieście metrów za metą stwier
dziłem, że koń ma już dość i dużą wol
tą zawróciłem go z powrotem. Dla fa
sonu wróciłem galopem w tłum.

- Innym razem zobaczyłem klacz. 
Była kara, z małą gwiazdką. Fama gło
siła, że była klaczą plemienia Bedu- 
inów, używającego jej do zaganiania 
wielbłądów, które jakoby od czasu 
do czasu dostają „małpiego rozumu” 
i gnają przed siebie nawet do 200 km. 
Żeby ich nie stracić Beduini trzymają 
konie - a przeważnie jednego - tego 
nąjlepszego. Poznałem ją w opłakanym 
stanie. Regularne, białe paski na przed
nich i tylnych nogach - pozostałości 
po pętach, które po obtarciach w jed
nym miejscu zakłada się nieco wyżej. 
Na kłębie nie gojąca się przetoka, żebra 
na wierzchu. Byłem pewien, że to jej 



ostatnie chwile. Ale gdzie tam! 
Po dwóch tygodniach klacz była nie 
do poznania. Tylko białe obrączki 
na nogach i dziura w kłębie pozostały. 
Żeby opisać jej urodę i czar trzeba nie 
lada pióra. Może cala historia z doga
nianiem wielbłądów to bąjka, ale w od
niesieniu do tej klaczy wierzyłem w to 
święcie. Przynajmniej na taką wygląda
ła: długa łopatka, wydatny kłąb (stąd 
pewnie nabawiła się dolegliwości) szyja 
piękna jak na starych rycinach i stalowe 
nogi. Grzywa i ogon trochę za rzadkie 
ale może to kwestia wieku. A głowa? 
Nie podejmuję się opisywać. Ta kobyła 
zrobiła na mnie największe wrażenie.

- W swym zawziętym myszkowaniu 
za końmi dotarłem do suku końskiego. 
Proszę sobie wyobrazić noc - kręte za
ułki wschodniego bazaru na tle nieba, 
wieżyczki minaretów, piękne maure
tańskie luki. Rzucamy okiem do stajni 
wielbłądów, następnie - konie. Obok 
nich stoją krowy, w kącie kilka owiec. 
W stajni dla koni piękny szczegół ar
chitektoniczny. Żłoby nie wystąją ze 
ściany ale umieszczone są w rzeźbio
nej wnęce zwieńczonej mauretańskim 
lukiem. Nie ma barier między końmi, 
aby się nie kopały - przywiązane są pę
tami za nogi do ziemi. Wchodzimy 
do centralnego pomieszczenia, w któ
rym królują dwie klacze: bielutka Emi
ra i szpaczka Malaky - obie źrebne. 
Można powiedzieć, mieszkają razem 
z ludźmi, przy nich załatwia się intere
sy, pije herbatę. Po paru dniach posze
dłem tam w dzień. Emira już się oźre- 
biia. Córeczkę nazwano Szachira. To 
tam wśród tego zgiełku i tłoku bazaru 
zobaczyłem też wzruszający widok. 
Na jednym koniu siedział chłopak lat 

około siedmiu, prowadząc swego 
wierzchowca tylko jedną wodzą idącą 
do łańcuszkowego nachrapnika, drugą 
ręką przytrzymywał siedzące 
przed nim roczne dziecko. Za nim sie
działo jeszcze dwoje dzieci może 
w wieku 4-6 lat. Manewrowali tak zna
komicie w tym tłoku, że gdybym nie 
widział tego na własne oczy pewnie 
bym nie uwierzył. Wspomniałem tu 
o jednej wodzy. Otóż podstawowe 
ogiowie arabskie składa się z policzek 
zakończonych chwościkami i podgar
dla z wełny oraz nachrapnika z łań
cuszka. Bywają rozmaite rodzaje łań
cuszka - pojedyncze, podwójne, po
trójne z różnymi wzorkami. Ma to tro
chę działanie kawecana. Tak zwa
na farrata to silniej działający łańcu
szek, który po pociągnięciu za uwiąz, 
czy też w tym wypadku - za wodzę, za
ciąga się. Ta jedna wodza służy zarów
no do powodowania koniem, gdy się 
na nim siedzi, jak również do wiązania 
go. Najczęściej widuje się tak jeżdżą
cych Arabów. Do tego nierzadko do
chodzi munsztuk. Raz udało mi się na
wet zobaczyć Araba demonstrującego 
w tego rodzaju ogłowiu zmianę nóg 
w galopie.

- W Syrii konie hodowano „przy do
mu” - nie musiaio się ich specjalnie od
wiedzać w stajni, bo towarzyszyły lu
dziom w dzień i w nocy. Koń nie jest 
tam narzędziem sportowym, tylko 
członkiem rodziny. Arabowie powta
rzają, że mogą kłamać w każdej kwe
stii, ale nie w sprawie koni. Na suku 
natomiast można spotkać wszelkiego 
rodzaju atestaty pochodzenia - rodo
wody, które nawet przed wrzuceniem 
do pralki wyglądają na jak najbardziej 

autentyczne i realnie sięgające czasów 
proroka Mahometa.

- Pewnego razu przyjechaliśmy 
do tzw. „karawan seraju” czyli zajazdu 
na pustyni. Był środek nocy, księżyc 
przepiękny, prawie jasno, usiedliśmy 
przy ogniu popijając bardzo gorącą, 
słodką herbatę. W pewnym momencie 
przyprowadzono konia, który rzeczy
wiście niezwykle mnie zafrapował. Na
zywał się mniej więcej tak poetycko, 
jak „Podmuch wiosennego wiatru” czy 
„Zorza która, zrasza stopy o poranku”. 
Szejk podarował tę klacz królowi Jor
danii, ale ponieważ miłował ją wielce, 
postanowił klacz wykraść z królew
skich stajen. Co też uczynił. W pogoń 
za nimi wysiano nawet helikoptery, 
uzbrojoną po uszy gwardię oraz profe
sjonalnych tropicieli, ale koniowi i jego 
panu szczęśliwie udało się ujść cało. 
Oczywiście wiedziałem, że nie ma ta
kiej możliwości, żeby ta ucieczka za
kończyła się powodzeniem, ale wtedy, 
w mroku pustynnej nocy, przy ciepłych 
płomieniach ogniska wszystko było 
możliwe i brzmialo wiarygodnie...

I tu nasuwa się Andrzejowi Grzy
bowskiemu taka refleksja: - Wszystko 
to piękne, słucha się z wielkim zainte
resowaniem i przejęciem. Dopóki opo
wieść trwa - wierzy się jej święcie! Czy 
inni podróżnicy w minionych wiekach 
też trochę nie ulegali tym opowie
ściom? Czy potrafili zawsze oddzielić 
prawdę od porywających, romantycz
nych opowieści? No cóż, od wieków ca
łe pokolenia zachwycały się bajkami 
z tysiąca i jednej nocy. Konie arabskie 
wciąż budzą zachwyt i tak jak te bajki 
- piękno koni arabskich przetrwa 
w następnych pokoleniach... •

Arabian Horses in the Life of Andrzej Grzybowski (part 1)
As Arabian horses played an 

important part in the life of An
drzej Grzybowski, because his 
horse adventure lasted for al
most 60 years, starting from 
stud at Albigowa and Służewiec 
Racecourse, through deserts of 
Syria, Iraq and Iran to the most 
famous European studs at Mar- 
bach, Stróhen, Janów Podlaski 
and Michałów - we'd like to in
troduce to our Readers an inte
rview with Mr. Andrzej Grzy
bowski, recorded in his Warsaw 
hospitable flat.

Andrzej Grzybowski (born 
1930), a really Renaissance hu
man, is an actor by education, 
whereas an architect, graphic 
artist, painter, collector, and 
above all- a horseman by avoca
tion. Just after the war he came 
by chance to the Służewiec ra
cecourse and then he caught 
a horse bug for the rest of his li
fe. According to his own words, 
he was interested in horses not 
only from the equestrian point, 
but also from the artist one. As 
he admitted himself: „I was 

drawn as well to circuses, cab 
drivers and farmers' carts, as to 
stud farms. I admired all horses 
without exceptions, from po
nies to Shires.”

Andrzej Grzybowski is 
known for decorating his books, 
albums and even letters with 
drawings. The envelopes of the 
letters being sent to his friends 
make real pieces of art, someti
mes there is left no space for an 
address. Moreover, the artist 
can even draw a stamp! He was 
overpowered with that passion 

since childhood and it was 
stronger than him, although he 
couldn't guess its origin. Any
how, he couldn't do without 
a pencil, a paintbrush and 
a breathtaking gallop!

While he rode at Służewiec 
racecourse, he achieved to buy, 
for only a token price, a thoro
ughbred mare Irlandka from 
the Swiss ambassador, because 
he was able to control the mare, 
who was unmanageable for her 
owner. On the other hand, the 
first purebred Arabian, whom 
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he mounted, was, surprisingly 
enough, the famous Witraż!

It was his professor from the 
Dramatic Academy, the legend 
of Polish theatre - Aleksander 
Zelwerowicz - who enabled him 
the first contacts with Arabian 
horses. In 1948 he organized for 
his students an apprenticeship 
in Łańcut castle, located close 
to Albigowa Stud. There An
drzej Grzybowski had an op
portunity to ride Witraż and im
mediately fell in love with his re
fined, Arabian type and beauty, 
expressed in his flowing tail and 
flared nostrils

During his stay in Łańcut he 
made friends with the former 
cavalry captain Stanislaw Gep- 
ner, also a horseman and a pain
ter, at that time working as a di
rector of Łańcut Museum. He 
was one of his horse acquain
tances, because Andrzej Grzy
bowski loved to make friends 
with Polish pre-war horsemen, 
as former cavalry officers Adam 
Królikiewicz, Karol Rommel 
and Stefan Jacobson, or profes
sors Jan Grabowski, Witold 
Pruski and Edward Skorkow- 
ski. He owed a lot to them and 
tried to take as a great advanta
ge of that friendship, as possi
ble, before they passed away.

One of the „oldboys”, Profes
sor Jan Grabowski, characteri
zed Andrzej Grzybowski, be
cause of his age, as a link in be
tween the ,,fin-de-siecle” horse
men and the younger genera
tion of sport riders, not always 
knowing well their horse com
panions. Professor Grabowski 
believed, that the kind of art 
practised by Mr. Grzybowski, as 
well as his talent for recounting 
tales, could turn those younger 
sportsmen into real horsemen.

In fact, Andrzej Grzybowski is 
a fantastic storyteller. At his ho
me, resembling of a real hippolo- 
gical museum, one can for hours 
listen to his memories on horses, 
horse-people, horse-trips, Ara
bians from the desert and his 
longlasting friendship with the 
Director Krzysztaiowicz... How 
he rescued the famous stallion 
Celebes from a circus and ano
ther stallion, Sedan, from his 
one way trip to Italy... How he 
met the renowned, German lo
ver of Arabian horses, Miss Erika 
Schiele, and how he helped the 
saved stallion, Sedan, to win the 
German show championships... 
But everything began from the 
trip to Syria!

„My visit to Syria in 1964 
I owe to my sister and her hus
band...” so Andrzej started his 
story. „My brother-in-law, the 
employee od the Polish Aca- 
dedmy of Sciences participated 
in establishing of the Technical 
University in Damascus by 

UNESCO. My mother made me 
to go, persuading, that there 
should be some horses in Ara
bia, so I packed two pairs of 
breeches and a riding helmet. 
Although in the beginning of 
my stay I noticed only one hor
se-drawn cart - shortly after
wards, at a diplomatic party, 
I met Mrs. Traudis Kennedy, 
a wife of the American cultural 
counsellor, who invited me to 
her riding club. They couldn't 
provide a suitable horse for me, 
so they decided to buy two Ara
bian stallions, Massa'houd and 
Saboug, from local Bedouins.”

„So it began my equestrian 
adventure” continued Andrzej. 
„1 planned to spend a month in 
Damascus, but finally I stayed 
there for nine months. I felt like 
Emir Rzewuski, mounting dry, 
refined horses moving like wild 
cats, giving riding lessons to 
Mrs. Kennedy and her chil
dren... I was only surprised, fin
ding the way of keeping and tre
ating of horses in Syria so diffe
rent than in Poland”

„The people in Syria declared 
they loved their horses, but 
they took a very little care of 
them. Poor animals had often 
their pasterns chafed to raw 
flesh with iron hobbles and sad
dle sores from badly fitted tack, 
whereas at the same time they 
are adorned with rich, orna
mented, woollen bridles, bedec
ked with charms, like blue be
ads, to ward off spells.”

„In Arab language the most 
frequently used expressions we
re the following ones: malesh (it 
will be all right), bukra (tomor
row) and insh Allah (God wil
ling). At least I heard them 
especially often. Once I obse
rved foals grazing on a meagre 
grass, tied on by a leg. I noticed, 
that one filly got entangled and 
couldn't stand up. With a great 
effort I managed to help her, 
whereas two Arabs looked at 
the accident with an indifferent 
smile. When I expressed my in
dignation, they answered di
spassionately: malesh”

„Once I saw a stallion prepa
red for races, who stood tied to 
the ground by all four legs, in 
order to make him more fiery. 
Some other day we went for 
a ride, to find a stretch suitable 
for organizing a race. My com
panion, in order to have a good 
look at the chosen spot, got off 
his horse and tied him to a wire. 
When I warned him, recalling 
the case with a filly, which I wit
nessed - he replied simply „ma
lesh, if Allah didn't wish the 
horse got hurt, it wouldn't.”

„The planned race finally to
ok place on a rock-hard surface 
of a dried-out soil, covered with 
thorny plants, cut across with 

deep fossures. Remembering 
our smooth turf, I was afraid, 
that the horses would break 
their legs. Thanks God, nothing 
of that sort happened, but the 
riders started to quarrel and 
shout at each other. They accu
sed each other for dirty tricks, 
so the race was repeated. Each 
turns were won by a different 
horse, but the riders didn't 
mind. Maybe it was that, what 
reconciled them.

„The Arabs conned me into 
taking part in a race. At that 
moment I rode a short-sized 
stallion Massa’houd, whereas 
my rival was a 13-year-old boy, 
riding a lovely, 2,5-y. o. filly. I re
alized I had no chance, because 
the boy's filly was bigger, when 
I was three or four times heavier 
than him. In fact, as soon as we 
came from the start, she led the 
race, so her satisfied rider be
gan to wave triumphally with 
his headscarf. Doing that, he at 
the same time jerked his filly's 
mouth with a bit, what shorte
ned her pace. About fifty me
ters before the finish line 
I achieved the advantage, but 
at the same time I lost the con
trol of my horse. So I galloped 
about one furlong more in a full 
pace, pretending that I was do
ing it purposefully. When I was 
able to stop my stallion at last, 
I turned him in a volt and for 
show galloped him back, 
among the crowd.”

„Some other time I saw 
a black mare marked with 
a small starlet. She was owned 
by a Bedouin tribe, which sup
posedly used her for chasing ca
mels, when they occassionally 
go into panic and run ahead 
even to 200 km. The mare was 
in a very poor condition. Her 
front and hind legs were chafed 
by hobbles, leaving white stri
pes in place of sores. Her ribs 
were protruding, whereas on 
the withers a saddle-sore tur
ned into a running fistula. I tho
ught the mare was dying, but 
after two weeks she completely 
recovered, remaining were only 
white rings on legs and a scar 
on the withers. Nevertheless, 
her beauty was indescribable. 
Maybe the tale about chasing 
camels was only a legend, but 
I believed that mare was capa
ble to do it. She had long shoul
der, prominent withers (that's 
why it was exposed to saddle- 
-sores), neck like from old dra
wings and iron legs, a little too 
thin hair in mane and tail, but it 
was probably due to her age. 
I couldn't find words to descri
be her head. This mare impres
sed me the most.”

„In search of horses I found 
a typical, oriental, horse-tra
ding suq. I visited it by night, 

when winding lanes and mina
ret turrets looked especially ro
mantic. Horses were kept toge
ther with cows and sheep, in 
a stable with beautifully sculp
tured, Moorish arches. To pre
vent kicking, they were tied to 
the ground with hobbles. In ac
commodations shared with pe
ople, kept were two mares in fo
al, milky-white Emira and dap
pled grey Malaky. When I visi
ted them once more, Emira al
ready gave birth to a filly, na
med Shachira.”

„In the crowd of bazaar visi
tors I noticed a touching scene. 
A boy, about seven years old, ro
de a horse handling it with one 
hand and one rein, attached to 
a chain noseband, holding 
a yearling baby with a loose 
hand. Behind him sitting were 
two other children, in the age of 
four or six. If I didn't see it,. 
I would never believe they ma
naged to pass through the 
crowd so skilfully.”

„1 mentioned one rein. I must 
emphasize now, that the most 
popular Arab bridle consists of 
two cheekstraps adorned with 
tassels, a woollen throat-lash 
and a chain noseband. Such no
sebands can be made of one, 
two or three chains with diffe
rent ornaments. It works in 
a way like cavesson, especially 
when a stronger kind of a chain 
is used, named farrata. Arabs 
often ride using one rein and 
a chain noseband, sometimes 
complemented by a curb bit. 
Once I saw an Arab, demon
strating a flying change of legs 
on such a bridle.”

„In Syria horses were kept 
under one roof with people, 
sharing their life and treated as 
family members, not as sports 
equipment. Arabs ensured us, 
that they never lied about the 
horses' ancestry. Nevertheless 
all kinds of pedigrees are sold at 
suq, looking authentic, at least 
as long, as they aren't thrown 
into a washing mashine.”

„Once we stayed at a „cara
vanserai” in the middle of a de
sert. We sat by the campfire, in 
a moonlit night, drinking hot, ri
chly sweetened tea. Then some
body brought a horse, who im
pressed me a lot. It was a mare, 
whose name had a poetic me
aning, something like „The gust 
of spring wind” or „The morning 
dew at dawn”. It turned out, that 
the mare was given to the King 
of Jordan by a sheikh, who loved 
her so much, that decided to ste
al her back. Of course I was sure 
he couldn't be successful in 
such a risky enterprise, but in 
that desert night, lit by the warm 
flames of a campfire, everything 
seemed quite reliable.”

/tlum. J. K./
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historia

Lidia Pawłowska

N
ajważniejszym wydarzeniem 
zjazdu byiy wybory nowych 
wiadz. Po raz kolejny, 
przy wielkim aplauzie sali, prezesem 

została wybrana Izabella Pawelec-Za- 
wadzka, która była jedynym zgłoszo
nym kandydatem i uzyskała niemal 
wszystkie glosy (85 z 90). Spośród 10 
kandydatów do zarządu PZHKA nąj- 
więcej głosów uzyskali: Krysty
na Chmiel, Edward Andraszak, Jerzy 
Białobok i Krzysztof Czarnota. 
W skład nowej komisji rewizyjnej we
szli: Agnieszka Pilecka, Marek Trela 
i Jacek Ciepluch. Członkami sądu ko
leżeńskiego zostali: Eva Günter, Mał
gorzata Pietrzak, Michał Bogajewicz, 
Bogusław Dąbrowski, Michał Macie
jewski i Andrzej Strumiłło.

Wybory poprzedziła część sprawoz
dawcza i seminaryjna. Najważniejsze 
informacje z kongresu ECAHO, który 
w lutym odbył się w Stadninie Koni 
Babolna na Węgrzech, przedstawiły 
Izabella Zawadzka i Anna Stojanow- 
ska. Prof. Krystyna Chmiel, która tym 
razem zaprezentowała własną drogę 
jako hodowcy, okrasiła wystąpienie 
licznymi ciekawostkami i zdjęciami 
z prywatnego archiwum.

Zainteresowanie wywołała projek
cja filmu dokumentalnego Marioli 
Zaczyńskiej pt. „Dlaczego koń arab
ski, czyli hodowcy o sobie”. Autorka 
zadała grupie hodowców kilka pytań. 
Chociaż nie otrzymała dwóch takich 
samych odpowiedzi, to we wszystkich 
przewijała się ta sama myśl, wyrażo
na w kilku różnych, zaskakująco pro
stych stwierdzeniach, że hodowla wy- 

W połowie marca Stadnina 
Koni w Janowie Podlaskim 
po raz jedenasty gościła 

uczestników walnego zjazdu 
PZHKA, którzy tym razem 

świętowali 10-lecie istnienia 
Związku.

Pamiątkowy 
medal z okazji 

10-lecia PZHKA

maga cierpliwości, 
uczy pokory, że nie 
ma w niej dróg na skróty, 
a nadmierne zadowolenie 
i wyciąganie pochopnych wniosków 
może być zgubne.

Prof. Marian Tischner, w wykła
dzie poświęconym inseminacji kla
czy, przypomniał podstawowe wia
domości, które uważni słuchacze po
winni pamiętać z poprzednich jego 
prelekcji, oraz przedstawił zasady 
i praktyczne wskazówki dla hodow
ców stosujących sztuczną insemina
cję, zarówno nasieniem świeżym, jak 
i mrożonym.

Zaproszeni goście - prezes Polskie
go Klubu Wyścigów Konnych, Feliks 
Klimczak oraz wiceprezes Agencji 
Nieruchomości Rolnych, Sławomir 
Pietrzak - próbowali przedstawić 

złożoną sytuację siużewieckiego toru 
i różnej natury przeszkody, uniemoż
liwiające wprowadzenie systemo
wych rozwiązań. Dziś wiemy, że se
zon 2007 ruszył, a więc przynajmniej 
doraźnie problem został załatwiony.

W dyskusji, Andrzej Wojtowicz 
zwrócił uwagę, że wyścigi w Polsce to
przede wszystkim próba dzielności 

dla koni dwóch ras, zaś swego 
rodzaju ekspansja koni 

arabskich z zagranicz
nych hodowli o pro

filu wyścigowym 
powoduje, że ro
dzimych arabów 
nie można w tej
że próbie odpo

wiednio porów
nać. Stąd wziął się 

pomysł, by zastrzec 
więcej gonitw wyłącznie
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dla koni hodowli krajowej 
wpisanych do PASB. Rada PKWK 
podjęła wcześniej taką uchwałę, któ
ra została przedstawiona do zaak
ceptowania ministrowi rolnictwa. 
Na wniosek A. Wojtowicza uczestni
cy walnego zjazdu PZHKA podjęli 
analogiczną uchwałę, której celem 
było wsparcie działań PKWK. Dziś 
wiemy, że liczba gonitw zastrzeżo
nych dla koni hodowli krąjowej wpi
sanych do PASB została zwiększo
na z 3 do 7.

Po dyskusji, prezes I. Zawadzka 
przedstawiła historię i osiągnięcia 
PZHKA. Został on założony 4 stycz
nia 1997 roku w Janowie Podlaskim 
przez grupę 18 osób związanych 
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z hodowlą koni arabskich, w tym czo
łowe jej postaci. W księdze pamiątko
wej stadniny pod tą datą widnieje 
wpis zaczynąjący się od siów: „W imię 
konia arabskiego...”, a pod nim auto
grafy: Andrzeja Krzysztaiowicza, 
Ignacego Jaworowskiego, Izabelli 
Pawelec-Zawadzkiej, Teresy Doboro- 
wolskiej, Anny Stefaniuk, Anny Sto- 
janowskiej, Anety i Władysława Bro- 
niszewskich, Jerzego Białoboka, Ma
riana Budzyńskiego, Andrzeja i Wła
dysława Guziuków, Marka Grzybow
skiego, Michała Maciejewskiego, 
Marka Treli, Jerzego Urbańskiego, 
Andrzeja Waliszewskiego i Adama 
Wąsowskiego. Po złożeniu dokumen
tów w sądzie rejestrowym związek 
rozpoczął działalność z Izabellą Za
wadzką jako prezesem. Przez kilka 
lat patronowali mu dawni dyrektorzy 
stadnin w Janowie i Michałowie. 
Pierwszym Prezesem Honorowym 
był dyrektor Krzysztaiowicz, a kilka 
miesięcy po jego śmierci walny zjazd 
powierzył tę funkcję dyrektorowi Ja
worowskiemu.

Podczas zjazdu w roku 1998 zwią
zek miał 27 członków oraz 9 członków 
wspierających. Mimo, że w kraju dzia
łało wcześniej towarzystwo o podob
nym profilu, z którego z czasem, 
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w wyniku rozłamu 
wyodrębniło się ko
lejne, to PZHKA 
przyciągnął zdecy
dowanie największą 
liczbę członków, 
która w marcu 2007
przekroczyła 160. 
Członkami wspierający
mi są aktualnie trzy stadni
ny Agencji Nieruchomości Rol
nych: Białka, Janów Podlaski i Micha
łów oraz Stadnina Koni Sowiniec. 
Do współpracy udało się zaprosić au
torytety z dziedziny nauki, sztuki 
i kultury - również poprzez członko
stwo w Związku. PZHKA ma swoich 
przedstawicieli w ECAHO, jest też 
członkiem stowarzyszonym WAHO, 
w którego Komitecie Wykonawczym 
od lat zasiada Izabella Zawadzka, 
a w ubiegłym roku dołączył M. Trela. 
Konie wyhodowane przez członków 
Związku, również prywatne, wygry
wają międzynarodowe pokazy, ważne 
gonitwy czy zawody sportowe.

O sile Związku mówią też liczby. 
Spośród 592 źrebiąt zgłoszonych 
do PASB w roku 2005, w rękach 
członków PZHKA było 375, z czego 
połowę zgłosili zrzeszeni w związku 
hodowcy prywatni.

Tendencję wzrostową udziału kla
czy prywatnych w ogólnej liczbie kla
czy zgłoszonych do PASB przedsta
wiła prof. Krystyna Chmiel. W tomie 
V wydanym w 1956 roku nie było ani 
jednej klaczy prywatnej, co było 
skutkiem dekretu z 1950 roku o na
cjonalizacji hodowli. Sytuacja zmie
niła się po likwidacji w 1961 roku 
stadnin w Nowym Dworze i Albigo
wej - przez następne 30 lat liczba kla
czy arabskich pozostających w rę
kach prywatnych urosła od 2 do 29. 
Gwałtowny rozwój zaczął się w la
tach 90. W 2001 roku liczba klaczy 
w rękach prywatnych przekroczyła 
stan w stadninach państwowych 
(357 do 247), zaś w 2006 roku doszła 
do 712 (przy 270 klaczach w stadni
nach ANR).

Najważniejszym zadaniem Związ
ku jest teraz dbałość o jakość polskiej 
hodowli. Mało jest osób, które zrobiły 
i robią dla niej tyle, co Izabella 

Zawadzka. Cenio- 
na na całym świecie, 

: niekwestionowany 
■ autorytet w dziedzi
nie hodowli koni 
arabskich, obdarzo

na zaufaniem, zawsze
■: gotowa zainteresować 
się problemami hodow- 

r ców, otwarta na nowych 
miłośników rasy, swoją wiedzą

i postawą od wielu lat promuje polską 
hodowlę na świecie.

W piękny sposób docenili to człon
kowie rodziny Aleksandra Dziedu- 
szyckiego, który znaczną część życia 
poświęcił odbudowie i rozwojowi 
hodowli koni arabskich po I wojnie 
Światowej. W liście przesłanym do 
I. Zawadzkiej (odczytanym przez An
nę Stojanowską) do gratulacji z oka
zji 10-lecia działalności PZHKA i ży
czeń dalszych osiągnięć w dziele ho
dowli koni arabskich w Polsce dla 
związku oraz pani prezes członkowie 
rodziny hrabiego Dzieduszyckiego 
dołączyli cenną pamiątkę po nim - 
znaczek Towarzystwa Hodowli Konia 
Arabskiego (fot. powyżej), którego 
byl pierwszym i ostatnim prezesem.

THKA w ciągu kilkunastu lat 
przedwojennej działalności (1926-39) 
zbudowało fundamenty dla rozwoju 
hodowli koni arabskich w Polsce, 
przede wszystkim zakiadąjąc i pro
wadząc księgę stadną, wprowadzając 
próby dzielności na wyścigach oraz 
prowadząc szeroką działalność bi
bliograficzną i propagandową. To 
głównie dzięki staraniom Aleksandra 
Dzieduszyckiego zapoczątkowano 
stały eksport naszych arabów 
do USA i wielu innych krajów, czyniąc 
je sławnymi na całym świecie. Towa
rzystwo, zlikwidowane w 1947 roku 
przez powojenne władze, stało się 
wzorem dla Polskiego Związku Ho
dowców Koni Arabskich, który sta
wia sobie te same cele.

Przekazanie prezes PZHKA pa
miątki po Aleksandrze Dzieduszyckim 
stanowi wyróżnienie dla wszystkich 
członków związku, ale także zobowią
zuje do jeszcze większych starań.

Gościem, którego obecność na ob
chodach jubileuszu Związku była wy
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jątkowo mila i miała szczególne zna
czenie, byi Andrzej Ou - prezes Pol
skiego Towarzystwa Hodowli Konia 
Arabskiego, założyciel w 1990 roku 
pierwszej w powojennej Polsce orga
nizacji zrzeszającej prywatnych ho
dowców koni arabskich. Sobotnie ob
rady i wybory zakończy! uroczysty 
wieczór, podczas którego członkom 
Związku i gościom specjalnym wrę
czone zostały pamiątkowe medale, 
zaprojektowane z okazji 10-lecia 
PZHKA przez artystkę związaną 
z końmi arabskimi, Justynę Jaszczew- 
ską. Podobnie, jak rok temu, 
przed północą odbyła się licytacja 
czterech obrazów przekazanych 
przez Justynę Jaszczewską oraz Zbi
gniewa Kotowskiego, z której dochód 
zasilił budżet związku, a także pismo 
„Araby”. Zlicytowana została także 
ozdobna tranzelka arabska.

Podczas zjazdu premierę miała 
książka prof. Krystyny Chmiel „One 
tworzyły piękno”. Nowe, poszerzone 
wydanie powstałej kilka lat temu bro
szury przygotował portal polskieara- 
by.com, a zasponsorowała firma Pol- 
turf. Estetyczna, starannie opracowa
na forma, a przede wszystkim bogata 
treść książki czyni z niej obowiązkową 
pozycję biblioteki każdego miłośnika 
polskich koni arabskich.

W niedzielę Stadnina Koni w Jano
wie Podlaskim przygotowała pokaz 
ogierów czołowych, który tym razem 
przybrał nową formę - reproduktory 
zaprezentowane zostały pod siodłem 
przez młodzież z janowskiego techni
kum hodowli koni.

Pokaz źrebiąt z rocznika 2007 był 
ostatnim punktem programu zjazdu. 
Duża grupa udanych źrebiąt po róż

nych ogierach zrobiła wrażenie na ho
dowcach. Chyba nąjczęściej chwalone 
było potomstwo Pirueta (Probat - 
Pieczęć), który rok temu przyjechał 
w dzierżawę do kraju. Podobnie, jak 
rok wcześniej podobał się przychó
wek po Eksternie (Monogramm - Er
nestyna). Zainteresowanie wzbudziły 
pierwsze w Polsce źrebięta po Enzo 
(Padrons Psyche - RD Bey Shahmpane). 
Wielu uczestników oraz gości, którzy 
przyjechali wyłącznie na pokaz, nie
cierpliwie czekało na klaczkę od Pia- 
nosy - pełną siostrę wspanialej Pia- 
nissimy. Przede wszystkim jednak 
pokaz tak dużej grupy źrebiąt byi 
wskazówką dla hodowców, którzy 
czekali z ostatecznymi decyzjami,

O

którym ogierem w tym sezonie po
kryć swoje klacze.

Odbierając jubileuszowe medale, 
uczestnicy zjazdu składali podpisy 
pod kolejnym wpisem PZHKA 
w księdze pamiątkowej janowskiej

Powyżej: Pokaz źrebiąt rocznika 2007: 
klaczka od Alamedy po Piruet 
above: This year crop -filly out of Alameda 
by Piruet

poniżej: Pokaz ogierów czołowych: og. /stall.
Alwaro pod Olgą Wajdą i og. / stall. Ganges 
pod Markiem Prokopiukiem

stadniny. Nie starczyło miejsca 
na jednej stronicy. Ile kart będzie 
można zapełnić za kolejne 10 lat, nikt 
nie wie, ale biorąc przykład z autorów 
pierwszego wpisu z pewnością doj
dziemy j eszcze dalej. •

Jubilee General Meeting of PAHBS
In mid-March for the 11th ti

me Janów Podlaski Stud ho
sted the general meeting of the 
PZHKA (Polish Arabian Horse 
Breeders Society), which also 
celebrated its 10th anniversary.

The most important event 
of the congress was the elec
tion of the new officials. Once 
again, with huge applause, Iza
bella Pawelec-Zawadzka was 
chosen as President. She was 
the only entered candidate and 
received almost all the votes 

(85 out of 90). Among the 10 
candidates to the governing 
board of the PZHKA the most 
votes were gathered by: Kry
styna Chmiel, Edward Andra- 
szak, Jerzy Bialobok and 
Krzysztof Czamota. The new 
make-up of the auditing com
mission is: Agnieszka Pilecka, 
Marek Treia and Jack Cie- 
pluch. The members of the pe
er court are: Eva Günther, Mał
gorzata Pietrzak, Michal Boga
jewicz, Bogusław Dąbrowski,

Michal Maciejewski and An
drzej Strumiłło.

The elections were preceded 
by a reports and seminaries. 
Izabella Zawadzka and Anna 
Stojanowska presented the 
most important information 
from the ECAHO General Me
eting, which took place at Ba- 
bolna Stud in Hungary. Profes
sor Krystyna Chmiel presented 
her road as a breeder and ad
ded some vivid colors to the se
minar with numerous intere

sting details and photos from 
her private archives.

Huge interest was stirred by 
the projection of the documen
tary prepared by Mariola Za- 
czyhska titled „Why the Ara
bian horse - breeders about 
themselves”. The author asked 
a set of the same questions to 
a group of breeders. Although 
she did not receive two exactly 
the same answers, in all of them 
was the same keynote, enclo
sed in a few different, surprising 
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simple statements - that bre
eding requires patience, teaches 
humility, that there are no 
shortcuts and that excessive sa
tisfaction and the drawing of ha
sty conclusions can be ruinous.

In his lecture on artificial in
semination, Professor Marian 
Tischner presented the essen
tial information, which attenti
ve listeners should remember 
from his previous lectures and 
introduced the rules and prac
tical advice for breeders using 
A. I., both with fresh and fro
zen semen.

The invited guests - Presi
dent of the Polish Jockey Club, 
Feliks Klimczak and Vice Presi
dent of the Agricultural Proper
ty Agency, Sławomir Pietrzak - 
tried to present the complex si
tuation of the Służewiec Race
track and the various obstacles, 
precluding the enforcement of 
systemic solutions. Today we 
know that racing season 2007 
has begun, so at least for the ti
me being the problem has been 
solved.

During the discussion An
drzej Wojtowicz pointed out 
that racing in Poland is first and 
foremost the trial of stamina for 
horses of two breeds, whereas 
the expansion of Arabian hor
ses boasting a racing profile 
from abroad makes the home- 
-bred Arabians not appropria
tely compared in such trials. 
Hence the idea to reserve more 
races exclusively for horses 
bred in Poland and registered in 
the PASB. The Council of 
PKWK (Polish Jockey Club) 
had previously accepted such 
a resolution, which was presen
ted for approval to the Minister 
of Agriculture. At the motion 
put forward by Mr. Wójtowicz 
the participants of the general 
meeting of PZHKA accepted an 
analogous resolution, which 
aim was to support the action 
of PKWK. Today we know that 
the number of races reserved 
for Polish-bred horses registe
red in the PASB has been incre
ased from 3 to 7.

After the discussion Presi
dent Zawadzka presented the 
history and achievements of 
PZHKA. It was established on 
the 4th of January, 1997 in Ja
nów Podlaski by a group of 18 
people connected with the bre
eding of Arabian horses, inclu
ding the most prominent per
sons. Under this date in the 
commemorative book of the 
stud appears an inscription be
ginning with the words „In the 
name of the Arabian horse...” 
and below it the signatures of: 
Andrzej Krzysztalowicz, Ignacy 
Jaworowski, Izabella Pawelec- 
-Zawadzka, Teresa Doborowol- 
ska, Anna Stefaniuk, Arma Sto- 

janowska, Aneta and Włady
sław Broniszewski, Jerzy Bialo- 
boka, Marian Budzyński, An
drzej and Władysław Guziuk, 
Marek Grzybowski, Michal Ma
ciejewski, Marek Treia, Jerzy 
Urbański, Andrzej Waliszewski 
and Adam Wąsowski. After fi
ling the documents in the regi
stering court the association 
began its activity with Izabella 
Zawadzka as President. For 
a couple of years it was patroni
zed by the late stud directors of 
Janów and Michałów. The first 
Honorary President was direc
tor Krzysztalowicz and a couple 
of months after his death this 
function was laid in the hands 
of director Jaworowski.

During the General Meeting 
of 1998 the association had 27 
members and 9 supporting 
members. Although there was 
already one active society of 
a similar profile, out of which 
another one singled out due to 
a scission, it was PZHKA that 
had decidedly the most number 
of members, which in March 
2007 surpassed 160. Currently 
the supporting members are 
the State Studs of the Agricul
tural Property Agency: Białka, 
Janów Podlaski and Michałów, 
as well as Sowiniec Stud. The 
association invited to coopera
te known and respected per
sons in the field of science, art 
and culture. PZHKA has its re
presentatives in ECAHO, is 
a member of WAHO, where Iza
bella Zawadzka has for years 
been part of the Executive 
Committee, which Marek Treia 
joined last year. The horses 
bred by the association’s mem
bers, also private, succeed at in
ternational shows, racetracks 
at sport events.

The power of the association 
can be seen in its numbers. 
Among the 592 foals registered 
in the PASB in 2005, 375 belon
ged to the members of PZHKA, 
out of which half was in the 
hands of associated private bre
eders.

The rising trend of the num
ber of private mares in the ge
neral number registered in the 
PASB was presented by Profes
sor Krystyna Chmiel. In the 5th 
volume of the stud book, publi
shed in 1956, there was no pri
vate mare, which was the effect 
of the decree from 1950 on the 
nationalization of breeding. The 
situation changed after the li
quidation of studs in Nowy 
Dwór and Albigowa in 1961 - 
during the next 30 years the 
number of Arabian mares in the 
hands of private breeders grew 
from 2 to 29. A rapid develop
ment began in the 90s. In 2001 
the number of privately-bred 
mares surpassed their number 

in the State Studs (357 to 247), 
while in 2006 it reached 712 (at 
the same time 270 listed in the 
studs of the Agricultural Pro
perty Agency).

The most important aim of 
the association is to take care of 
the quality of Polish breeding. 
There are not many people who 
have done and still do as much 
as Izabella Zawadzka. Renown 
around the world, an unqu
estionable authority in the field 
of Arabian horse breeding, tru
sted, always ready to take inte
rest in the problems of the bre
eders, open to new enthusiasts 
of the breed, with her knowled
ge and attitude she has been 
promoting Polish breeding in 
the world for years.

In a beautiful way this was 
appreciated by the members of 
the family of Aleksander Dzie- 
duszycki, who devoted part of 
his life to the restoration and 
development of Arabian bre
eding after World War I. In a let
ter sent to Izabella Zawadzka 
(read by Anna Stojanowska) 
besides the congratulations for 
the 10th anniversary of PZHKA 
and wishes of further achieve
ments in Arabian horse bre
eding for the association and 
its President the members of 
count Dzieduszycki’s family 
enclosed a valuable keepsake 
of his - a button of the Arabian 
Horse Breeding Society 
(THKA), who he was the first 
and last President of.

THKA during its n-teen 
years of activity before the war 
(1926 - 1939) built the funda
ments for the development of 
Arabian horse breeding in Po
land, establishing a stud book, 
beginning racing trials at the 
track and conducting bibliogra
phic and propaganda activity. It 
was mainly thanks to Aleksan
der Dzieduszycki that our Ara
bians were begun exporting to 
America and many other coun
tries, making them famous all 
over the world. The society, li
quidated in 1947 by the post- 
-war authorities, became a mo
del for the PZHKA, which sets 
for itself the same goals. The 
handing of the keepsake is a di
stinction for all members of the 
association, but it also commits 
them to try their best and work 
even harder.

A guest, whose presence 
was especially pleasant and 
was very significant, was An
drzej Ou, the President of the 
Polish Association of Arabian 
Horse Breeding (PTHKA), the 
founder of the first organiza
tion associating private Ara
bian horse breeders in post- 
-war Poland in 1990.

The Saturday sessions and 
elections ended with a formal 

evening, during which the asso
ciation members and special 
guests received commemorati
ve medals, designed especially 
for the 10th anniversary of PZH
KA by Justyna Jaszczewska - 
an artist connected with Ara
bian horses for a long time. Si
milar to the previous year, befo
re midnight an auction of 4 pa
intings donated by Justyna 
Jaszczewska and Zbigniew Ko
towski took place. The proce
eds of the auction supported 
the budget of the association, 
as well as the magazine „Ara
by”. An ornamented Arabian 
show halter was also auctioned.

During the congress was 
a premier of Professor Krystyna 
Chmiel’s book „One tworzyły 
piękno” („They created beau
ty”) . A new, expanded version of 
a brochure published a couple 
of years ago was prepared by 
the portal polskiearaby. com 
and sponsored by Polturf com
pany. An aesthetic, neatly devi
sed form and most of all a rich 
content of the book makes it an 
obligatory item of every Polish 
Arabian horse lover’s library.

On Sunday Janów Podlaski 
Stud prepared a chief sire pre
sentation, which this time took 
a new form - the sires were 
shown under saddle by the stu
dents from Janow’s Technical 
College of Horse Breeding.

The presentation of foals 
bom in 2007 was the last part of 
the congress. A large group of 
shapely foals by various stallions 
made a huge impression on the 
breeders. Probably the most 
often praised was the progeny of 
Piruet (Probat - Pieczęć), who 
was leased to Poland a year ago. 
Similar to last year the progeny 
of Ekstern (Monogramm-Erne
styna) appealed to all viewers. 
Interest was stirred by the first 
foals by Enzo (Padrons Psyche - 
RD Bey Shahmpane). Many 
participants and guests, who ca
me exclusively for the foal pre
sentation, waited impatiently 
for Pianosa’s filly - full sister to 
the splendid Pianissima. What’s 
important though is that a pre
sentation of such a number of 
foals was a hint for breeders 
which stallion to choose for the
ir mares.

When receiving the jubilee 
medals, the congress” partici
pants signed their names under 
another inscription of the PZH
KA in the commemorative bo
ok of the Janów Stud. There 
was not enough space on one 
page of the book. How many 
pages will be filled after the 
next 10 years? Nobody knows, 
but taking an example from the 
authors of the first inscription, 
we will surely accomplish even 
more. /tłum J. K./
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HODOWLA KONI CZYSTEJ KRWI ARABSKIEJ, KONI MAŚCI TARANTOWATEJ, 
KUCY ORAZ BYDŁA MLECZNEGO RASY JERSEY I CZARNO-BIAŁEJ.

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