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*&£siazia
Eukaliptus x Elwara by *Arbil

*CPepesza
*Eukaliptus x Pestka by *Probat

*Z/liegoria
Eukaliptus x Algora by *Probat

Eukaliptus x Albigowa by Fawor

Proud of these 
beautiful foundation mares 
sired by ^Eukaliptus who will 
begin a new journey for 
Hennessey Arabians in the 
United States.
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Klacz arabska przeniesie swego pana 
Przez ogień i wodę.
Gdyby odniósł rany, zostanie przy nim, 
Dopóki nie przybędzie pomoc.
Przyklęknie, aby mógł jej łatwiej dosiąść 
I nie lękając się niczego,
Doniesie go do domu...

To nie są bajki.
Koń arabski, z pokolenia na pokolenie
Otaczany czcią i opieką,
Jakie mu się należą,
Odgaduje myśli człowieka
I jest mu oddany jak wiemy pies...

Jak mówią, nawet w Arabii,
Koń tak rzadkich przymiotów
Jest wart więcej niż najcenniejsza perta 
I po trzykroć szczęśliwy szejk czy kalif, 
Któremu uda się posiąść taki skarb!... 
/tłum. K.Ch./
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The mare will carry her master 
through fire and water.
She will stand over her disabled lord 
till help arrives...
She will kneel for him to mount 
and bear him bravely home.

...These are not only fables.
The horse, treated as he should be, 
generation after generation, 
develops a rare intelligence and shows 
as noble an affection as the dog.

But, as said, even in Arabia, this horse 
is the pearl of great price.
Thrice happy the sheikh or caliph 
who truly claims to own one!

Theodore A. Dodge, 1893
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Gloria Bis (Wachlarz, Gloría} 
Gamia (Ganges, Gloria Bis)

(Sinus, Dziękuję)

Wadi Musa 
(Ganges, Wenessa)

Jonaira ( Poganin,-Damasccńl 
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(frbviefe of events

B)

• Telegraficznie z wyścigów 
Nagroda Cometa (kat. B) 2000 m, ko
nie 4-letnie i starsze
1. Amor Amor; 2. Eliat, 3. Orgia Fata. 
Nagroda Ofira LR (kat. A) 2400 m, ko
nie 4-letnie i starsze (PASB)
1. Sabat; 2. New Man, 3. Eliat. 
Nagroda Kurozwęk LR (kat. 
2600 m, konie 4-letnie i starsze
1. Sabat; 2. Eliat, 3. XXX (TripleX). 
Nagroda Janowa (Przychówku) 
LR (kat. A) 2600 m, 4-letnie ogiery 
i klacze (PASB)
1. Essential; 2. New Man, 3. Admin. 
Nagroda Europejczyka (kat. B) 
1800 m, konie 3-letnie
1. leb w ieb Om-Mantra i Magna S,

3. Nicol.
Derby G3 (kat. A) 3000 m, 4-letnie 
ogiery i klacze (PASB)
1. Orgia Fata; 2. Zakus, 3. Demeter.
Nagroda Figaro (kat. B) 2400 m, konie 
4-letnie i starsze
1. Eliat; 2. Tri Tra, 3. Amis.

• Rekordy toru na Służewcu
W Nagrodzie Ofira janowski Sabat 
(Wojsław - Sarmacja) czasem 2’46,0” 
ustanowił rekord toru na 2400 m, po
prawiając o 1,7” wynik swojej słynnej 
pólsiostry Sawannah z 2002 roku. 
Rekord 2’03” na dystansie 1800 m, na
leżący od 1947 roku do ogiera Grand, 
w tegorocznej Nagrodzie Druida o 0,3” 
pobił Ghazallah (Ganges - Ghaza) 
Petroniusza Frejlicha, uzyskując czas 
2’02,7”.

• Sport: rajdy...
W czerwcu, podczas zawodów 
CEI**/CEI** J-YR w rajdach długody
stansowych w holenderskim Ermelo, 
na dystansie 100 km dobrze zaprezen
towała się ekipa z Polski. Najlepszą lo
katę - 2. miejsce w konkursie CEI** - 
uzyskała Beata Dzikowska na ogierze 
czystej krwi Cyryl (Sinus - Cyrla), wy
hodowanym w państwowej stadninie 
w Kurozwękach.

• ... i skoki
Podczas Ogólnopolskich Zawodów 
w Skokach w Galkowie klacz Niniwa 
(Etogram - Niwa) Katarzyny i Grze
gorza Ostrowskich wygrała konkurs

Derby 2007, 
Orgia Fata - 
zwyciężczyni / 
the winner 

klasy N (120 cm), w którym startowa
ły 33 konie. W rozgrywce pokonała 11 
rywali. Dzień później wzięła udział 
w konkursie klasy C z jokerem (wyso
kość 130 cm) i przeszła parkur na czy
sto, zajmując 8. miejsce (na ponad 20 
koni). Klacz od początku kariery star
tuje pod amazonką Agnieszką Ol
szewską.

• Odwołane imprezy
Pokaz w Bełżycach zaplanowany 
na 10 czerwca został odwołany z po
wodu braku sponsorów. Z kolei zbyt 
mała liczb zgłoszeń była przyczyną 
odwołania pokazu towarzyskiego 
w Krynicach kolo Białegostoku.

• Pokazy regionalne w USA 
Podczas Czempionatu Regionu V, któ
ry w dniach 3-7 lipca odbył się w Mon- 
roe (WA), Czempionem Ogierów zo
stał syn michaiowskiego Emanora 
(Wojsław - Emanacja), odznacząjący 
się fenomenalnym ruchem WH Araby 
(od czysto polskiej WH Anastaz). 
Tydzień później w Reno w Newadzie 
Emandoria (Gazal Al Shaqab - 
Emanda) z Michałowa, dzierżawiona 
przez Pride of Poland Partners, zosta-

1. (dead-heat) Om-Mantra and Magna S, 3. Nicol.
Derby G3 (cat. A) 3000 m, 4 year old colts and fillies (registe
red in the PASB)
1. Orgia Fata; 2. Zakus, 3. Demeter.
Figaro St. (cat. B) 2400 m, 4 years old and up
1. Eliat; 2. Tri Tra, 3. Amis.

• Record times at the Służewiec Racetrack 
Janow’s Sabat (Wojsław - Sarmacja) set a track record in 
the Ofir St. over a distance of 2400 m with 2’46,0”, improving 
by 1,7” the result of his famous half-sister Sawannah from 
2002.

• Racing in a nutshell
Comet St. (cat. B) 2000 m, 4 years old and up
1. Amor Amor; 2. Eliat, 3. Orgia Fata.
Ofir St. LR (cat. A) 2400 m, 4 years old and up (registered in 
the PASB)
1. Sabat; 2. New Man, 3. Eliat.
KurozwQki St. LR (cat. B) 2600 m, 4 years old and up
1. Sabat; 2. Eliat, 3. XXX (Triple X).
Arabian Produce - Janow Podlaski St. LR (cat. A) 2600 m, 4 
years old and up (registered in the PASB)
1. Essential; 2. New Man, 3. Admin.
Europejczyk St. (cat. B) 1800 m, 3 years old

A record time of 2’03” over a distance of 1800 m, belonging 
to the stallion Grand since 1947, was beaten in this year’s 
Druid St. by 0.3” by Ghazallah (Ganges - Ghaza), bred 
and owned by Petroniusz Frejlich, completing the race in 
2’02,7”.

• Endurance
The Polish team presented itself very well during the 
CEI**/CEI** J-YR endurance race in June in Ermelo, Hol
land, over a distance of 100 km. The best position (2nd pla
ce) in the CEI** competition belonged to Beata Dzikowska 
atop the pure-bred Arabian Cyryl (Sinus - Cyrla), bred by 
Kurozw^ki State Stud
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la jednogłośnie wybrana Czempionką 
Klaczy Regionu III. Również jednogło
śnie Czempionem Ogierów został bia- 
leckiej hodowli Hun (Gazal Al Shaqab 
- Hula), wyeksportowany do USA nie
całe dwa lata temu. Oba konie prezen
tował Greg Gallun.

• Pokazy we Francji
W połowie maja w Bordeaux odbył się 
pokaz klasy B Arabian Masters. Wyho
dowana w Belgii, a należąca do Wojcie
cha Parczewskiego dwuletnia Bresilia 
(Psytadel - RA Cool Elygance) zdoby
ła tytuł Czempionki Klaczy Młod
szych. Wiceczempionką Klaczy Star
szych została 5-letnia Grenadynę 
(Ekstern - Grenlandia), urodzona 
w Wielkiej Brytanii kilka miesięcy 
po sprzedaży jej matki przez SK Mi
chałów. Ponadto klasę trzylatek wy
grała michaiowskiej hodowli Charuna 
(Gazal Al Shaqab - Chimera), a w kla
sie ogierów 4-6-letnich 4. miejsce zajął 
Milton (Ecaho - Mina) Małgorzaty 
i Józefa Pietrzaków oraz 2. - Midnight 
Surprise J po michałowskim Gasparze 
od czysto polskiej klaczy Moonlight.
W czerwcu w Menton michałowski 
Esparto (Ekstern - Ernestyna) był

2. w grupie ogierów 4-8-letnich. Swoje 
klasy wygrały córki czysto polskich ro
dziców - Col Córa po Wagner (IT) oraz 
Magora od Margotka (SE), która zdo
była tytuł Wiceczempionki Klaczy 
Starszych.
Podczas Czempionatu Francji w Saint- 
-Galmier (14-15 lipca) 2. miejsce w kla
sie ząjęła roczna Almeria (Ekstern - 
Alkmena), urodzona jeszcze w Polsce, 
ale już po zakupie jej matki przez Jose
pha Geenena (właściciela Pirueta). 
W finale tytuły zdobyli potomkowie re
produktorów użytych przez polskich 
hodowców - Psytadela i WH Justice.

• ... w Austrii
W maju w Weis wystartowało 8 koni 
z Polski. Najlepiej wypadły klaczki 
Agnieszki i Andrzeja Wojtowiczów - 
Garuna (Grafik - Gwarka) wygrała 
klasę roczniaczek, a trzyletnia Kashira 
(Magnum Psyche - Kahila IV) zajęła
3. miejsce w klasie, otrzymując najwyż
szą ocenę dnia za ruch.
Podczas narodowego czempionatu 
Austrii tytuł Czempionki Klaczy Młod
szych zdobyła T. M. Walentina - córka 
michaiowskiej Walijki, wyeksportowa
nej w 1998 roku do Austrii.

• ... w Niemczech
W maju, na pokazie Orientalica we 
Frankfurcie, wystartowały Ganga Ali
cji i Krzysztofa Poszepczyńskich 
(3. miejsce) i Wegaza (Gazal Al Sha- Í 
qab - Wedeta) ze stadniny Falbo- J 

rek Arabians (5. miejsce). Dobrze 
wypadli wyhodowani w Belgii sy- H 
nowie michalowskiego Eksterna - ■
roczny ASH Antares (od La Diva) ' | 

zdobył tytuł Wiceczempiona Ogie- I
rów Młodszych, a trzyletni Basz- I
kir-K. D. (od MTN Baskganna) był « 
3. w klasie. Czempionem ogierków ’ 
został syn użytego w Polsce El Ami
na - Memphis 27, zaś sam El Amin 
(Psytadel - RA Cool Elygance) został 
Czempionem Ogierów Starszych.
Dla nas znaczący okazał się lipcowy 
pokaz w Stróhen, w którym wystarto
wało aż 14 koni z Polski oraz wyhodo
wana w Michałowie Pustynna Droga 
(Laheeb - Pustynna Tarcza), repre
zentująca obecnie Emiraty Arabskie. 
Zdobyła ona jedyny tytuł „dla Polski” 
- Wiceczempionki Klaczy Starszych. 
Niemniej ekipa z kraju mocno dala się 
we znaki rywalom.
Swoje klasy wygrały, reprezentujące 
stadninę Falborek Arabians, roczny

r j
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• ... and show jumping
During the All-Polish Jumping Show in Gałkowo the mare 
Niniwa (Etogram - Niwa) of Katarzyna and Grzegorz 
Ostrowski proved to be the best among 33 horses in a class 
with 120 cm high fences. In the jump-off she bested 11 rivals. 
A day later she participated in a class with 130 cm high fen
ces with a Joker Jump and performed a clear round, placing 
8th (out of over 20 horses).
® US Regional shows
During the Region V Championships, which took place be
tween the 3rd and 7th of July in Monroe, WA, the title of 
Champion Stallion was awarded to the phenomenal mover 
WH Araby (out of the pure-Polish WH Anastaz) by Micha
low’s Emanor (Wojsław - Emanacja).
A week later in Reno, Nevada, Emandoria (Gazal Al Sha
qab- Emanda) also from Michałów Stud, leased by the Pri
de of Poland Partners, was unanimously chosen as Region 
III Champion Mare. Also a unanimous winner of the Cham
pion Stallion title was the Biaika-bred Hun (Gazal Al Sha
qab - Hula), exported to the USA nearly two years ago. Both 
horses were presented by Greg Gallun.

• Shows in France
In mid-May Bordeaux hosted the Arabian Masters B Show. 
The Belgian-bred, but Polish-owned (property of Wojciech 

Parczewski), 2-year-old filly Bresilia (Psytadel - RA Cool Ely
gance) became Champion Filly, while the title of Reserve 
Champion Mare went to the 5-year-old Grenadynę (Ekstern
- Grenlandia), foaled in Great Britain, a couple of months 
after Michałów sold her dam. While the 3-year-old fillies 
class was won by the Michaiów-bred Charuna (Gazal Al 
Shaqab - Chimera).
• ... in Austria
8 horses from Poland participated in the Weis show in May. 
The best performance came from the fillies of Agnieszka and 
Andrzej Wojtowicz - Garuna (Grafik - Gwarka) won the 
yearlings class and the 3-year-old Kashira (Magnum Psyche
- Kahila IV) placed third, noting the highest score of the day 
for movement.
During the National Championship in Austria the title of 
Champion Filly was won by T. M. Walentina - the daughter 
of Michalow’s Walijka, exported in 1998 to Austria.

Í

• ... in Germany
Strahen in July turned out to be a significant show for us, 
where 14 horses from Poland graced the show arena, as well 
as the Michaiow-bred Pustynna Droga (Laheeb - Pustynna 
Tarcza), currently representing the United Arab Emirates. 
She claimed the only title „for Poland” - Reserve Champion 
Mare.
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Altis (WH Justice - Albia) - 91,66 punk
tów (20 za typ, za głowę i 3 x 20 za ruch) 
oraz dwuletnia Eksterna (Ekstern - 
Emanta) - 92 punkty (20 za typ, 3 x 20 
za głowę). Na czwartych pozycjach, ale 
z wysokimi ocenami uplasowały się 
córki Psytadela - roczna Espiria 
(od Ekspiacja} Lecha Błaszczyka - 
z notą 90,33 punktu oraz dwuletnia 
Bresilia (od RA Cool Elygance) 
Wojciecha Parczewskiego - z notą 
91 punktów (3 x 20 za głowę). 
W klasie trzylatek 2. miejsce zdo- 

\ była Ganga (Emigrant - Grana
da) pp. Poszepczyńskich - 91 
punktów, zaś 3. zajęła Kashira 
(Magnum Psyche - Kahila IV) 

pp. Wojtowiczów (90 punktów). 
Najlepiej zaprezentowała się Prima- 
donna (Padrons Psyche - Pelargonia) 
Tomasza Tarczyńskiego, która otrzy
mała 3 x 20 za typ, 3 x 20 za ruch i w su
mie 93,33 punktu, co dało jej drugie 
miejsce w klasie - tuż za czempionką, 
Bint Al Shamal.

Dla naszych hodowców ciekawy może 
być fakt, że w pokazie wyróżniło się 
potomstwo używanego w Polsce Psy
tadela -jego roczna córka Lady Adeli
na (od czysto polskiej klaczy Mono
grammed Lady} została czempionką 
juniorek, jego syn El Amin, również 
dostępny w kraju - czempionem se
niorów, a wnuk Memphis 27 - wice- 
czempionem juniorów.

Z prawej / right: 
Pustynna Droga, 
Wiceczempionka 

Klaczy 
Starszych, 

Ströhen / Senior 
Female Reserve 

Champion

Poniżej / below: 
polska ekipa 

w Ströhen / 
Polish team 
in Ströhen

• ... w Wielkiej Brytanii
Janowski Salar (Ecaho - Saba), któ
rego wydzierżawiła Patricia Lindsay 
z Wielkiej Brytanii, został Wiceczem- 
pionem Ogierów pokazu Devon Coun
ty Show w Westpoint oraz Czempio
nem Ogierów i Wiceczempionem Koni 
Starszych pokazu Wessex Summer 
Show w Newbury. Na tej samej impre
zie wyhodowana w Michałowie Wipe- 
ra (Fawor - Wendeta), sprzedana 

Z lewej / left: Primadonna - Czempionką Klaczy 
Starszych pokazu w Drammen / Senior Champion 
Mare in Drammen

poniżej / below: Eksterna - zwyciężczyni klasy 
w Stróhen / the class winner
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na aukcji Pride of Poland 2002 zdobyia 
tytuły Czempionki Klaczy Starszych 
oraz Czempionki Koni Starszych. 
Podczas pokazu South East Arabians 
Horse Show w Ardingly michalowskiej 
hodowli Prawica (Ararat - Palmira), 
zakupiona na aukcji Pride of Poland 
2005, zdobyła laury: Czempionki Kla
czy Starszych, Czempionki Klaczy 
(Supreme Champion Female), Czem
pionki Koni Arabskich oraz Czempion
ki Pokazu (Supreme Champion of the 
Show).
Ponadto Wiceczempionem Ogierów 
Starszych został 13-letni Els po mi- 
chalowskim Eldonie od janowskiej El- 
-Ery, wyhodowany przez Wendy Carr, 
zaś Czempionem Ogierów Młodszych 
został roczny syn michalowskiej 
Chrapki (Wachlarz - Czeremcha), wy
eksportowanej w 2002 roku - Cham- 
piaan. Podczas pokazu HoCoN w To
werlands Champiaan zdobył tytuł wi- 
ceczempiona.

Czempionką Klaczy Starszych oraz 
Overall In-hand Champion pokazu 
North Staffs Group w Rodbaston Co
llege została córka michalowskiego 
Elarta i janowskiej Saszy - Saszarta.

• ... w Norwegii
Dużym sukcesem zakończył się udział 
dwóch klaczy z Polski w międzynarodo
wym pokazie w Drammen (16-17.06). 
Kashira pp. Wojtowiczów została 
Czempionką Klaczy Młodszych, zaś 
Primadonna Tomasza Tarczyńskiego 
zdobyła najwyższą ocenę (92 pkt.) 
oraz laury Czempionki Klaczy Star
szych i Nąjlepszego Konia Pokazu.

• ... w Szwecji
W maju, w Kumla, Czempionką Kla
czy Starszych pokazu Órsta Kulle zo
stała córka janowskiego Pilota - WW 
Dzoraya (od czysto polskiej klaczy 
Liana), Wiceczempionką - córka ja
nowskiego Alta i michalowskiej Pro
gnozy - Paradisia, a Wiceczempionem 
Ogierów Starszych - syn Prognozy, 
Patriarch (po czysto polskim ogierze 
Lekier).

Podczas Scandinavian Open Cham
pionship w Blommeród trofea Czem
pionki Klaczy Starszych oraz Najwy
żej Ocenionego Konia Pokazu (94 
punkty, 6 x 20) zdobyia Prognoza 
(Etogram - Palestra), zaś Wice
czempionką została jej córka 
Pacifica po michaiowskim Wa
dimie - obie ze stadniny Kulla- 
torp Arabians.
Drugą lokatę w klasie uzyskał 
Popo (Ekwist - Prokanitsa) 
Przemysława Sawickiego. Wyso
ko uplasowały się też, liczne 
w szwedzkiej hodowli, konie o pol
skich korzeniach. Córka ogiera Gir- 
lan-Bey - Fazia-B (od Flota) była 3.
w klasie roczniaczek i otrzymała taką 
samą ocenę jak 2. - Luanda (od Li
dia) . Druga w kolejnej klasie Bacarol- 
la (od Baronna) wyprzedziła córkę 
kurozwęckiej Calisii - Carmen Elenę. 
Wśród klaczy 4-6-letnich zwyciężyła 
Migracja (od Mandala), a za nią, z ta
kimi samymi notami końcowymi, 
uplasowały się Calinda Shakla 
(od Calisia) oraz Paradisia (Alt - 
Prognoza). W klasie wygranej przez 
Pacificę 3. miejsce zajęła Splendida

The representatives of Falborek Arabians each won then- 
class - the yearling Altis (WH Justice - Albia) with a total 
score of 91,66 points (20 for type, for head and 3 x 20 for mo
vement) and the 2-year-old Ekstema (Ekstem - Emanta) i
with 92 points (20 for type, 3 x 20 for head). Occupying the 
fourth spots, but with high marks, were the daughters of 
Psytadel - the yearling Espiria (out of Ekspiacja) of Lech 
Blaszczyk with a total score of 90,33 and the 2-year-old Bra
silia (out of RA Cool Elygence) of Wojciech Parczewski - 
with a score of 91 points (3 x 20 for head). In the 3-year-olds 
class second place went to Ganga (Emigrant - Granada) of 
the Poszpeczyński family - 91 points, while Kashira (Ma
gnum Psyche - Kahila IV) of Mr. and Mrs. Wojtowicz took 
third place with 90 points.
The best performance was given by Primadonna (Padrons 
Psyche - Pelargonia) of Tomasz Tarczyński, who received 3 
x 20 for type, 3 x 20 for movement and a total score of 93,33 
points, which gave her second place in class - right behind 
the Champion Filly, Bint Al Shamal.

• ... in Great Britain
Janów’s Salar (Ecaho - Saba), leased by Patricia! Lindsay 
was chosen Reserve Champion Stallion at the Devon Coun
ty Show in Westpoint, as well as Champion Stallion and Re
serve Senior Male Champion at the Wessex Summer Show in 
Newbury. At the same show the Michałów-bred Wipera (Fa
wor-Wendeta), sold at the 2002 Pride of Poland Sale, gained 
the title of Champion Mare and Senior Female Champion.

During the South East Arabian Horse Show in Ardingly, Mi- 
chałów-bred Prawica (Ararat - Palmira), purchased at the 
2005 Pride of Poland Sale, gained the honors of Champion 
Mare, Supreme Female Champion and Supreme Champion 
of the Show.
Furthermore the title of Reserve Champion Stallion went to 
the 13-year-old Els by Michaiow’s Eldon out of Janow’s El- 
-Era, bred by Wendy Carr, while Champion Stallion was 
awarded to the year-old son of Michalów’s Chrapka (Wa
chlarz - Czeremcha), exported in 2002 - Champiaan. During 
the HoCoN show at Towerlands he also won the title of Re
serve Champion.
While the titles of Champion Mare and Overall In-hand 
Champion awarded during the North Staffs Group show at 
Rodbaston College went to the daughter of Michaiow’s
Elart and Janôw’s Sasza - Saszarta.

• ... in Norway
The participation of two mares from Poland in the Interna
tional Show in Drammen (16-17.06) was a huge success. Ka
shira of Mr. and Mrs. Wójtowicz was chosen Champion Filly, 
while Primadonna of Tomasz Tarczyński gained the highest 
score of the show (92 points) and the honors of Champion 
Mare and best in Show.
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(Wadim - Szansa). Wiceczempion 
z Kumla, Patriarch tym razem musial 
zadowolić się 2. miejscem.
W lipcu, w Näsbyholm, Czempionem 
Szwecji został wyhodowany w Micha
łowie Emiliusz (Laheeb - Emocja). 
Wiceczempionem wybrano 
Prognozy - ogiera Patriarch.

syna

• ... we Włoszech
Na początku lipca podczas poka
zu Festa del Purosangue Arabo 
in Umbria (C-int) w miasteczku 
Bettona, Czempionką Klaczy 
Starszych została Col Córa - cór
ka Wagnera (Piruet - Wisja).

• ... oraz w Belgii
Wiceczempionem Ogierów Starszych 
pokazu Emerald Trophy (C-int) 

w Brecht został wyhodowany w Mi
chałowie Werter (Eukaliptus - Walki- 
ria), wyeksportowany w 2003 roku. 
Ganga państwa Poszepczyńskich była
4. w klasie.
W Bierbeek Czempionką Klaczy Star
szych została szwedzkiej hodowli 
Splendida - córka michalowskiego Wa
dima i czysto polskiej klaczy Szansa.

• Esparto w ECAHO Cup
W tegorocznym rankingu ECAHO 
Cup, zaktualizowanym po pokazie 
w Menton prowadzi michalowski 
Esparto.

• Centrum w Michałowie
SK Michałów uruchomiła Europejskie 
Centrum Rozrodu Koni ze stacją pozy
skiwania nasienia ogierów i ma wszel

kie unijne certyfikaty. Kryjący nowo
czesne wyposażenie budynek stacji zo
stał wykonany z kamienia pińczow- 
skiego, co doskonale wkomponowało 
go w pejzaż stadniny. Przebywają 
w nim wszystkie ogiery czołowe stad
niny oraz pierwszy klient - Girlan-Bey.

• O treningu koni
Nakładem Agencji Reklamowej 
„CREX” ukazała się książka Ewy 
Szarskiej „Konne rajdy długodystan
sowe”, poświęcona dyscyplinie, w któ
rej królują konie arabskie. Pozycja 
stanowi świetną lekturę dla wszyst
kich użytkowników koni arabskich. 
Informacje w niej zawarte mogą być 
przydatne nie tylko dla rajdowców, 
zwłaszcza część dotycząca treningu 
młodych koni.

• ... in Sweden
In May Kumla was the host of the Orsta Kulle show, where 

s the title of Champion Mare was grabbed by the daughter of 
'•* Janow’s Pilot - WW Dzoraya (out of the pure-Polish Liana),

Reserve Champion Mare - by the daughter of Janow’s Alt 
and Michaldw’s Prognoza - Paradisia, while the title of Re- 

; serve Champion Stallion went to Prognoza’s son - Patriarch 
(by the pure-Polish Lekier).
During the Scandinavian Open Championship in Blom- 
merod the trophies of Champion Mare and Highest Scored 
Horse of the Show (94 points, 6 x 20) went to Prognoza (Eto- 
gram - Palestra), while the honors of Reserve Champion 
Mare went to her daughter Pacifica by Michaiow’s Wadim - 
both from Kullatorp Arabians.
Second in class was Popo (Ekwist - Prokanitsa) of Przemy- 
slaw Sawicki.
In July the Michaiow-bred Emiliusz (Laheeb - Emocja) be
came Swedish Champion at Nasbyholm near Str%cngn%os.

■S Prognoza’s son, Patriarch, was elected Reserve Champion 
£ Stallion.
£
| • ... and in Belgium
.s The title of Reserve Champion Stallion at the international 
| Emerald Trophy C show in Brecht went to the Michaidw- 
g -bred Werter (Eukaliptus - Walkiria), exported in 2003.
a. In Bierbeek the Swedish bred Splendida was chosen as 
~ Champion Mare. She is the daughter of Michaidw’s Wadim 
* and the pure-Polish mare Szansa.

• Esparto in the ECAHO Cup
Michaiow’s Esparto leads in this year’s ECAHO Cup ran
king, updated after the Menton show.

• Michatow's newest facility
The State Stud of Michałów opened the European Bre
eding Center with an equine semen collecting and freezing 
station, possessing all EU certificates. The station, ho
using modem equipment, was built from Pińczów stone, 
which perfectly blends with the stud’s landscape. The Cen
ter stables all the stud’s chief sires and the „first client” - 
Girlan Bey. /transl. J.K./

Europejskie Centrum Inseminacji w Michałowie / 
European Breeding Center in Michałów
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Sprostowania
- W numerze 6 (2/2007) na str. 56 podpis pod zdjęciem powinien być: Andrzej Grzybowski na klaczy Emira.
- Artykuł „Araby w życiu Andrzeja Grzybowskiego“ tłumaczyła Krystyna Chmiel. Za pomyłkę przepraszamy.

Rectifications
- On page 56 of ARABY 6 (2/2007) description under the photo should be: Andrzej Grzybowski mounting mare Emira.
- Article: „Arabian Horses in the life of Andrzej Grzybowski“ was translated by Krystyna Chmiel. We are very sorry for the mistakes.
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HISTORIA

Marek Trela

^^ataklizm pierwszej wojny 
światowej przyniósł zagiadę 

jL ^L,,staremu stadu janowskie
mu”, rozproszonemu gdzieś na bezkre
snych przestrzeniach Rosji pogrążonej 
w zawierusze rewolucji bolszewickiej. 
Bezpowrotnie przepadly nie tylko ko
nie, ale również wszelkie materialne 
dobra należące do Stadniny - nagrody 
zdobyte na wystawach i torach wyści
gowych, dzielą sztuki, portrety koni, 
dokumenty hodowlane. Odrodzone 
państwo polskie przejęło Janów zde
wastowany i opuszczony. Natychmiast 
przystąpiono do odbudowy i remon
tów częściowo zrujnowanych stajen, 
które musiaiy jak najprędzej przyjąć 
przychodzące tu klacze i ogiery, będą
ce zalążkiem odradzającego się Stada 
Ogierów i Stadniny.

Na przyjęcie pierwszych koni obiekt 
był właściwie gotowy już w 1919 roku. 
Trafiły wówczas do Janowa - jedynego 
państwowego ośrodka hodowlanego, 
grupy klaczy pełnej krwi angielskiej, 
półkrwi arabskiej, półkrwi angielskiej, 
angloarabskie i oczywiście klacze czy
stej krwi arabskiej. Klacze pełnej krwi 
w 1924 roku ostatecznie odeszły wraz 
z wybitnym ich hodowcą Ryszardem
Zoppim do nowo wybudowanej stadni-

Polacy, znani z zamiłowania 
do koni orientalnych, potrafili 

stworzyć stadniny 
promieniujące swoją 

działalnością na całą Europę, 
zaopatrujące najsłynniejsze 

ówczesne hodowle w czystej 
krwi ogiery i klacze.

Stanisław Pohoski (1895-1944) 
kierownik / manager 

of PSK Janów Podlaski

ny w Kozienicach, a pozostałe rasy po
zostawiono w Janowie, gdzie utworzyły 
działy prowadzone przez cały okres 
międzywojenny.

Opisując dzieje hodowli janowskiej 
tego okresu skupię się na dziale czystej 
krwi arabskiej, pozostałe zostawiając 
do opracowania przy innych okazjach.

Liczne, pochłaniające fortuny wy
prawy na Półwysep Arabski przypro
wadzały do Polski najczystszej krwi 
pustynne araby, dające początek ro
dzinom istniejącym do dziś. Niestety, 
wojna i rewolucja przyniosły zagładę 
większości słynnych stadnin kreso
wych, większość z nich po wojnie zna
lazła się poza granicami Państwa Pol
skiego, a konie czystej krwi stały się 
na ziemiach Polskich wielką rzadko
ścią.

Powołany do życia Zarząd Stadnin 
Państwowych przystąpił do wyszuki
wania i zakupów koni mogących odro
dzić polską hodowlę. Wykorzystywano 
wszelkie okazje, aby zdobyć cenne ko
nie hodowlane. Pomocnym w tym 
dziele był chaos panujący na terenie 
rozpadającej się monarchii austro- 
-węgierskiej, gdzie pozbawione kie
rownictwa stadniny państwowe wy- 
przedawaly konie.
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Janów Podlaski Stud 
The Interwar Period

The cataclysm of World War I brought 
the annihilation of the „Old Janów herd”, 
dispersed somewhere over the endless 
territories of Russia, immersed in the 
storm of the Bolshevik Revolution. Irre
trievably lost were not only the horses, 
but also all the material goods property 
of the Stud - awards won at exhibitions 
and racetracks, works of art, portraits of 
horses, breeding documentation. The re
born Polish State intercepted a devasta
ted and desolated Janów. Rebuilding

Powyżej I above: Dom mieszkalny 
kierownika PSK w Janowie 

Podlaskim (1920-1944) I The house 
of the Janów Podlaski Stud 

manager 

z prawej I right: Stado klaczy 
przed Stajniami Prywatnymi / the 

mares in front of Private Stables

W całym dwudziestoleciu międzywo
jennym zakupiono do Janowa 20 klaczy 
czystej krwi arabskiej, które stały się 
protoplastkami współcześnie hodowa
nych w Polsce koni. Warto więc chyba 
bliżej przyjrzeć się tym klaczom i ich 
opisom znajdującym się w starych Księ
gach Stadniny. Stadnina janowska roz
poczęła swoją działalność od 2 klaczy 
czystej krwi w 1919 roku, aby w dniu wy
buchu drugiej wojny światowej posia
dać już 32 klacze najwyższej jakości.

Pierwszym źrebakiem czystej krwi 
urodzonym w Janowie była klaczka 
Arabja, córka ogiera Koheilan IV-11 
i radowieckiej klaczy Anielka po Arnu- 
rath, urodzona 15 kwietnia 1919 roku. 
Zarówno Anielka, jak i klacz Siglavy 
Bagdady - obie wywodzące się od sla- 
wuckiej Milordki, trafiły do Janowa za
kupione w Austrii 25 marca 1919 r. 
przez komisję w składzie: dyr. Edward 
Land, inspektor mjr. Jan Koppel, oraz 
poseł Witold Poklewski-Koziełł.

Radowce 1
Siwa Anielka urodzona 10 kwietnia 

1909 r. w Radowcach była rosłą klaczą 
o wysokości w kłębie 155 cm. Bardzo 
szlachetna, zrównoważona i koścista 
klacz, o wyrazistej głowie, długiej wy-
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niosłej szyi, wydatnym kłębie, propor
cjonalnym wierzchu i zadzie. Klatka 
piersiowa głęboka, choć żebra nie dość 
wysklepione. Dźwignie dosyć długie, 
dobrze położone. Nogi przednie prawi
dłowe, zadnie z lekka zbliżone w sta
wach skokowych. Temperament łagod
ny, ruch w kłusie posuwisty.

Opisu Siglavy Bagdady nie znamy, 
gdyż brakuje jej karty w starych janow
skich księgach, odzyskanych z Rosji 
w latach siedemdziesiątych dzięki sta
raniom Krystyny Molendowej, która 
odnalazła je w Instytucie Koniewod- 
stwa w Moskwie.

Obie klacze wspaniale się zasłużyły 
w polskiej hodowli, mimo iż każda 
z nich urodziła w Janowie jedynie 
po trzy źrebięta.

Z córek Anielki najcenniejsza okazała 
się, sprzedana w wieku trzech lat Anto
niemu Woik-Łaniewskiemu, klacz Ara
bja - pierwsze janowskie źrebię. Urodzo
na w Branicach w 1930 roku córka Ara- 
bji i janowskiego ogiera Floks, klaczka 

and repairs of the partially ruined stables 
were at once commenced, which had to 
be done as quickly as possible to accept 
the arriving mares and stallions, which 
were the cornerstones of the renascent 
Stallion Depot and Stud.
The buildings was practically ready for 
the first horses in 1919. Groups of Thoro
ughbreds, half-bred Arabians, half-bred 
Thoroughbreds, Anglo-Arabians and of 
course pure bred Arabian mares found 
their way to Janów, the only government 
breeding center. The Thoroughbred ma
res ultimately left the stud with their su
perb breeder R. Zoppi in 1924 to the 
newly built stud in Kozienice, while the 
other breeds were left in Janów, where 
they formed departments bred during 
the entire interwar period.
In characterizing the history of Janow’s 
breeding of that time I will focus on the 
pure Arabian department, leaving the 
others to be described on a later occa
sion.
The Poles, known for their passion for 
the Oriental horse, were capable of cre
ating studs whose doings emanated 
upon all of Europe, supplying the most 
famous studs of that time with pure- 
-bred Arabians stallions and mares. Nu
merous, wealth-consuming expeditions 
to the Arabian Peninsula brought to Po
land the purest desert Arabians, which
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give birth to families existing until this 
day. Unfortunately the war and the revo
lution brought an annihilation of most of 
the famous borderland studs - the majo
rity found themselves after the war bey
ond the borders of the Polish State, and 
pure-bred Arabians became a rarity on 
Polish soil.
The established State Stud Directorate 
commenced a search and purchase of 
horses that were to re-establish Polish 
breeding. Various occasions were used to 
acquire valuable breeding horses. The 
chaos on the lands of the disintegrating 
Austro-Hungarian Empire was rather 
helpful in this matter, as the state studs, 
stripped of governing authorities, were 
selling out horses. Throughout the entire 
interwar period 20 pure-bred Arabian 
mares were purchased for Janów, which 
became the progenitors of today’s Polish 
breeding horses. So it is worth to take 
a closer look at these mares and their de
scriptions in the old Stud Books. The Ja
nów Stud began its activity with just 2 
pure-bred Arabian mares in 1919 and on 
the day of the outbreak of World War II it 
possessed 32 mares of the highest quality. 
The first Arabian foal bom in Janów was 
the filly Arabja, daughter of Koheilan IV- 
-11 and the Radutz mare Anielka by 
Amurath, bom on the 15th of April, 1919. 
Both Anielka and Siglavy Bagdady, 
stemming from Slawuta’s Milordka, fo
und their way to Janów after being bo
ught in Austria on the 25th of March, 
1919 by a panel consisting of: director 
Edward Land, inspector major Jan Kop
pel, as well as statesman Witold Poklew- 
ski - Kozieil.

Radutz 1
The grey Anielka, foaled on the 10th of 
April, 1909 in Radutz was a large-framed 
mare with a height of 155 cm in the wi
thers. „Very refined, balanced and bony, 
with an expressive head, long towering 
neck, considerable withers, proportional 
topline and hindquarters. A deep chest, 
though not very arched ribs. The levers 
rather long, well placed. The fore legs 
correct, the hind slightly narrowed in the 
hocks. Good natured, with sweeping mo
vement in the trot”.
Today it is not possible to know the de
scription of Siglavy Bagdady, as her page 
is missing among the old Janów books, 
recovered from Russia in the 70s thanks 
to the efforts of Mrs. Krystyna Molenda, 
who found them in the Koniewodstwo 
Institute (Horse Institute) in Moscow. 
Both mares earned considerable merit in 
Polish breeding, although each of them 
gave birth to only 3 foals in Janów.
Out of Anielka’s daughters the most valu
able proved to be the mare Arabja - sold 
as a 3-year-old to Mr. Antoni Wolk-Laniew- 
ski - Janow’s first foal. The Bronice-bom, 
daughter of Arabja and Janow’s sire Floks 
- the filly Elsissa 1930, stabled before and 
during the war in Wodzisław, there she ga
ve two superb daughters by Amurath Sa
hib, the mares Lala 1938 and Amneris 
1940, who after the war became two of the 
founding mares of Michałów State Stud. 
Amneris gave a chief sire in Janów and 
Michałów, the stallion Aquinor by Miecz-

Stado przed Stajniami Wyścigową i Woroncowską / Horses in front 
of Wyścigowa and Woroncowską Stables

Elsissa, przebywając przed i w czasie 
wojny w Wodzisławiu, dala dwie wspa
niale córki po ogierze Amurath Sahib - 
klacze Lala 1938 i Amneris 1940, które 
po wojnie stały się fundamentem ho
dowli Stadniny Koni Michałów.

Amneris dala czołowego w Janowie 
i Michałowie ogiera Aquinor po Miecz
nik i ogiera Aramis po Nabór, który 
zrobił oszalamiąjącą karierę w USA. 
Lala dała w Michałowie z ogierem 
Miecznik klacz Elę 1951 - matkę czoło
wego Espartero i sprzedaną do Anglii 
Lafiryndę 1954, która z Gerwazym dala 
tam klacz Lalage 1963 - matkę słynne
go czempiona USA, ogiera Aladdin.

Klacz Siglavy Bagdady 1908 po Si
glavy Bagdady od urodzonej w Chre- 
stówce klaczy Malta po Handżar 
urodziła w Janowie klacz Bajkę i ogiera 
FCtysz. Jasnogniada Bajta 1920 po 211 Amu- 
rath-4 dala 11 źrebiąt, a największy 
wpływ na hodowlę wywarła jej córka 
po ogierze Koheilan I - Jaga II 1928. 
Klacz Jaga z ogierem Hardy dala 
w 1936 r. klacz Sagę, matkę m.in. uro
dzonej w Janowie w 1942 r. Canarii 
po Trypolis i michaiowskich - klaczy 
Estokada 1951 po Amurath Sahib oraz 
ogiera Sędziwój 1954 po Trypolis.

Tej linii żeńskiej zawdzięczamy takie 
konie, jak ogiery: Wyrwidąb (w Niem
czech nazwany Wind), Celebes, Gwar
ny, Gerwazy, Czeremosz i klacze: Eska
pada, Estebna, Czatanoga, Carawella, 
Gwadiana.

Syn klaczy Siglavy Bagdady i Bak- 
szysza - słynny Fetysz został ogierem 
czołowym najpierw w Janowie i w stad

ninie Ujazd, a następnie, po sprzedaży 
do Niemiec w 1937 r. - w Trakenach, 
gdzie był szczególnie wysoko ceniony.

Jezupol
Bezwzględnie najcenniejszą grupą 

klaczy, jakie trafiły kiedykolwiek do Ja
nowa były najczystszej krwi klacze po
chodzące ze stada Władysława Dziedu- 
szyckiego w Jezupolu w Maiopolsce, 
wywodzące się od sprowadzonych 
z pustyni w 1845 roku do Jarczowiec, 
bezcennych klaczy Gazella, Miecha 
i Sahara. Zawierucha wojenna przy
gnała te córy pustyni na Podlasie, 
do mąjątku Mordy kolo Siedlec, nale
żącego do Henryka Przewłockiego.

Były to klacze: Gazella II, Miecha, 
Pomponia oraz jej córki Bona i Zulejma. 
W kartotece każdej z nich czytamy: Wy
mieniona 5 maja 1920 roku z p. Henry
kiem Przewłockim na nadetatową 
klacz pól krwi angielskiej przez radcę 
ministerjalnego Jana Grabowskiego 
i dyrektora Edwarda Landa.

Ulubiona klacz dyrektora Stanisława 
Pohoskiego, urodzona w 1914 r. Gazel
la II, córka ogiera Koheilan or. ar. imp. 
1910 r. i klaczy Abra po Anvil 1895 Weil, 
urodziła 18 źrebiąt, wśród których aż 
roi się od znakomitości. Opis jej wyko
nany przy włączaniu do stada brzmi: 
wysokość w kłębie 144 cm, obwód klat
ki piersiowej 171 cm, nadpęcie 17 cm. 
Szlachetna, typowa klacz, o wyrazistej 
głowie, proporcjonalnych: szyi, kłębie 
i wierzchu, krótkim spadzistym zadzie. 
Klatka piersiowa głęboka. Dźwignie 
nieźle położone. Nogi przednie suche,
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lekkiej kości, zadnie prawidłowe. Tem
perament łagodny, ruch prawidłowy.

drobnej budowy klacz, poza czo
łowym ogierem Hardy 1926 po Gan
ges I, bardzo szeroko użytym w Jano
wie dala całą plejadę wspaniałych kla
czy, matek ogierów czołowych.

Urodzona 6 kwietnia 1923 roku klacz 
Elegantka dala po Koheilan I ogiery: 
jaszmak 1928 - czołowego w Topol- 
czankach i Lowelas 1930 - czołowego 
w Janowie i Trakenach, a po Ofirze - 
Wielkiego Szlema 1938. Córka ogiera 
Fetysz, Makata 1931 urodziła po Ofirze 
wspaniałego Witraża 1938, a uprowa
dzona do Rosji Taraszcza 1937, ogiery: 
Negatiw 1945 i Topol 1956. Najada 
1932, poza ogierem Ali Said 1940 
po Bad Ąfas, czołowym w Nowym 
Dworze, dala klacz Nagankę, matkę 
urodzonego w stadninie Varían Ara- 
bians USA ogiera Bey El Bey oraz nie
zwykle skocznego, członka naszej ka
dry narodowej w WKKW i uczestnika 
mistrzostw Polski w skokach przez 
przeszkody, startującego w barwach 
Podhalanina Wadowice - Nalota po Ba
nio hod. SK Nowy Dwór. Kolejna córka 
Gazelli II, Fryga II 1924, dala cudem 
uratowaną w czasie wojny klacz Ofirkę 
po Ofir, matkę takich sław wyścigo
wych jak: Orla, Orzeł, Gastronomia 
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1946 - matkę Grójca 1960 po Comet 
i Gedymina po Gwarny 1968.

Jaskółka II1928 po Koheilan I, w spo
sób szczególny zasłużyła się w hodowli 
poprzez swoją córkę Wilgę 1938 po Ofir, 
matkę klaczy Carmen 1942 po Trypolis. 
która poprzez syna, ogiera Comet, brała 
udział w tworzeniu nowoczesnego typu 
polskich koni arabskich. Córka Wilgi, 
klacz Worskla 1956, po Laur z ogierem 
Pietuszok dala Wilmę 1963, matkę 
czempiona wyścigowego i jednego z naj
lepszych ojców koni wyścigowych 
na świecie, ogiera Wiking po Etap.

Kolejna z jezupolskich klaczy - gnia- 
da Miecha 1914 po Koheilan or. ar. 
od Pisanka po Nabob nie znajdując 
uznania hodowców nie zabawiła długo 
w Janowie i już w 1923 roku odesłana 
ze stadniny, przeszła do prywatnej ho
dowli niczym specjalnym tam się nie 
popisując. Ciekawym dla nas może być 
jednak opis tej klaczy: wys. w kłębie 
147 cm, obw. kl. pierś. 174 cm, nadp. 
17,1. Mało typowa klacz o szczupaczej 
głowie, krótkiej szyi, dość wydatnym 
kłębie, proporcjonalnym dobrze za
mkniętym grzbiecie, lekko spadzistym 
i krótkim zadzie. Długonożna, choć 
o dobrze wysklepionych żebrach,

Z prawej / right: Fetysz 1924 
(Bakszysz - Siglavy Bagdady), 

Janów Podlaski

Enver Bey 1923 (Abu Miech - 
Koalicja), Janów Podlaski

Powyżej / above: Anielka 1909 
(Amurath - Belgja), Radowce

poniżej / below: Siglavy Bagdady 1908 
(Siglavy Bagdady - Malta), Radowce
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nik and the stallion Aramis by Nabór, 
who made a stunning career in the US. 
Lala, crossed with Miecznik, gave the 
mare Ela 1951 in Michałów, dam of the 
chief sire Espartero and UK-sold Lafiryn- 
da 1954, who mated with Gerwazy gave 
the mare Lalage 1963 - dam of the famo
us US Champion Stallion Aladdin.
The mare Siglavy Bagdady 1908 by Sigla
vy Bagdady, out of the Chrestówka bom 
mare Malta by Handżar gave birth in Ja
nów to the filly Bąjka and the stallion Fe
tysz. The light bay Bąjka 1920 by 211 
Amurath-4 gave 11 foals with the biggest 
influence on breeding through her daugh
ter by Koheilan I - Jaga II foaled in 1928. 
The mare Jaga, mated with the stallion 
Hardy, gave the mare Saga 1936, the dam 
of (among others): Janów-bom Canaria 
1942 by Trypolis and Michalów-breds Es
takada 1951 by Amurath Sahib and the 
stallion Sędziwój 1954 by Trypolis.
To this dam line we owe horses such as: 
stallions Wyrwidąb (in Germany known 
under the name of Wind), Celebes, Gwar
ny, Gerwazy, Czeremosz and mares 
Eskapada, Estebna, Czatanoga, Cara- 
wella, Gwadiana.
The son of Siglavy Bagdady and Bak
szysz - the famous Fetysz - became 
a chief sire first in Janów and Ujazd Stud 
and later, after being sold to Germany in 
1937, at the Trakehner Stud, where he 
was particularly highly valued.

Jezupol
Definitely the most valuable group of ma
res that ever made their way to Janów 
were the purest of blood mares stemming 
from the herd of Władysław Dzieduszycki
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in Jezupol in the Małopolska region, ori
ginating from the priceless mares Gazel- 
la, Miecha and Sahara brought to Jar- 
czowce in 1845. The turmoils of war bro
ught these daughters of the desert to the 
Podlasie region and the Mordy estate of 
Henryk Przewłocki near Siedlce.
They were the mares: Gazella II, Miecha, 
Pomponia, as well as her daughters Bona 
and Zulejma.
In the register of each of them we read: 
„Exchanged on the 5th of May, 1920 with 
Mr. Henryk Przewłocki for the reduntant 
half-bred Thoroughbred mare by the mi
nisterial counselor Jan Grabowski and 
director Edward Land”.

Director Stanisław Pohoski’s favorite 
mare, bom in 1914, Gazella II, daughter

Córka Dory, Krucica 1929 po Farys 
została uprowadzona przez Rosji 
wraz z urodzoną w 1939 roku klaczl
Mammona po Ofir, matką m.in. Mono- 
polii 1956 po Priboj. Monopolia w 1963 
roku urodziła Monogramme po Knip-

Z lewej / left: Dziwa 1922 (Abu 
Miech - Zulejma), Janów Podlaski

Powyżej I above: Gazella II1914 
(Koheilan or.ar./db - Abra), Jezupol

oraz/and

córki I daughters of Gazelli II: 
od lewej / from the left Elegantka, 

Fryga II, Jaskółka II 

o krótkiej, stromej łopatce. Przednie 
pędny miękkie, zadnie nogi prawidło
we, łecz o ubogich, limfatycznych sta
wach skokowych. Temperament ła
godny, ruch krótki.

Ciekawe, czy dzisiejsi sędziowie po
wiedzieliby - mało typowa o szczupa- 
czej głowie?

Zupełnie inaczej oceniano „siwą na- 
krapianą” klacz Pomponia 1902 po Za
głoba od Kadisza po Kalif: wys. w kłę
bie 141 cm, obw. klatki pierś. 172, nadp. 
17,5. Bardzo szlachetna, stylowa, długa 
klacz, o wyrazistej głowie, proporcjo
nalnej szyi, wydatnym kłębie, długim 
dobrze zamkniętym grzbiecie, normal
nym, lecz lekko spadzistym zadzie. 
Klatka piersiowa bardzo głęboka. 
Dźwignie dobrze postawione. Nogi 
przednie prawidłowe, zadnie szabla

ste, lewa z zajęczakiem. Tempera: 
łagodny, ruch prawidłowy.

Klacz, niestety, padia 30 marca 
roku, jednak pozostawiła poza do: 
Zulejmą, dwie córki, z których i 
1922 po Bakszysz wywarta na hod 
światową wpływ ogromny.

poniżej / below: Ofir 1933 
(Kuhailan Haifi or. ar./db - 
Dziwa), Janów Podlaski
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z lewej / left: Wielki Szlem 1938 (od / out 
of Elegantka), Janów Podlaski

powyżej / above Witraż 1938 (od / out of Makata)
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pel, matkę z wielkim powodzeniem uży
tego w Michałowie, urodzonego w USA, 
ogiera Monogramm po Negatraz.

Przyprowadzona wraz z pozostałymi 
klaczami z Mord córka Pomponii, jezu- 
polska Zulejma 1914 po Koheilan or. ar. 
o wysokości w kłębie 146 cm, obwodzie 
klatki piersiowej 167 cm, i nadpęcia 
16,5 cm, byia to: drobna, szlachetna, 
lekka i krótka klacz o wyrazistej gło
wie, nieco krótkiej szyi, mato zazna
czonym kłębie, równym grzbiecie, pro
porcjonalnym zadzie. Dźwignie dosta
tecznie dobrze położone. Nogi przednie 
i zadnie dostatecznie prawidłowo po
stawione. Temperament łagodny, ruch 
prawidłowy.

W1922 roku z ogierem Abu Miech da
ła przepiękną klacz Dziwę, matkę naj
ważniejszego ogiera okresu międzywo
jennego, dumy dyrektora Stanisława 
Pohoskiego - Ofira, ogiera, który wy
warł niezatarte piętno na typie pol
skich koni arabskich.

Urodzona w 1924 roku klacz Fer- 
ja II po Bakszysz stała się protoplastką 
ogierów Nureddin po Witraż od Norma 
i Ego po Comet od Egeria, a klacz Kahi- 
ra 1929 po Parys II, w 1937 roku po og. 
Enwer Bey dala późniejszego ogiera 
czołowego, doskonałego Trypolisa.

Stawkę jezupolską zamyka gniada 
klacz Bona 1920 po Mazepa I, urodzona 
w Mordach i przyprowadzona u boku 
swojej matki, Pomponii do odbudowy
wanej Stadniny w Janowie. Odchowana 
w żrebięciami Janów, wcielona w poczet 
matek 17 grudnia 1923 r. nie urodziła ani 
jednego źrebięcia i sprzedana została 

w 1925 roku. Jej opis zasługuje jednak 
na zamieszczenie, gdyż pokazuje wy
gląd ówczesnych klaczy arabskich: wys. 
w kłębie 137 cm, obw. kl. piersiowej. 
165 cm, nadpęcie 17 cm. Dość szlachet
na, drobna, głęboka o niezłe położonych 
dźwigniach klacz, o małej głowie, nie
zbyt długiej, wyniosłej szyi, dość wydat
nym kłębie, nieco słabo związanym 
w lędźwiach grzbiecie, nieco spadzi
stym zadzie. Nogi dostatecznie prawi
dłowo ustawione, lecz przednie pędny 
za krótkie i proste. Temperament łagod
ny, ruch w kłusie dość posuwisty.

Radowce 2
W czerwcu 1920 roku Zarząd Stadnin 

Państwowych zakupił od Państwowego 
Instytutu Naukowego Gospodarstwa 
Wiejskiego w Puławach i skierował 
do Janowa trzy radowieckie klacze czy
stej krwi arabskiej: Hebdę i Hermitkę ze 
sławuckiej linii Milordki oraz Korynnę 
z wywodzącej się ze Stadniny w Babol- 
nej linii Feńdy or. ar.

Gniada Hebda urodzona w 1913 roku 
po og. Hermit or. ar 1895 od klaczy 221 Amu- 
rath 1902 po Amurath 1881 Weil, byia 
dość rosłą, jak na owe czasy, klaczą 
o wymiarach 149-177-18,5. Nie dość 
szlachetna, dobrze ożebrowana klacz, 
o suchej, szczupaczej głowie, propor
cjonalnej szyi, średnio wydatnym kłę
bie, doskonale związanym grzbiecie, 
o długim zadzie. Klatka piersiowa głę
boka. Łopatka stroma. Nogi przednie 
i zadnie dostatecznie prawidłowo po
stawione, stawy skokowe ubogie. Tem
perament łagodny, ruch prawidłowy. 

of Koheilan d. b. imp. 1910 and Abra by 
Anvil 1895 (Weil) gave birth to 18 foals, 
among which are plenty of notoriety. Her 
description made at the time of her in
corporation into the stud reads:
„144 cm in the withers, 171 cm in the 
girth, 17 cm in the cannon. A refined, ty- 
pey mare, with a defined head, propor
tional: neck, withers and topline, short 
sloping hindquarters. Deep chest. Levers 
well placed. Fore legs diy, light-boned, 
hind legs correct”. Good natured, correct 
movement.
This petite mare, apart from the chief si
re Hardy 1926 by Ganges I, broadly used 
in Janów, gave an impressive cast of won
derful mares, dams of chief sires.
Bom on the 6th of April, 1923 the mare 
Elegantka (by Koheilan I) gave the stal
lions Jaszmak 1928, chief sire in Topol- 
canky Stud and Lowelas 1930, chief sire 
in Janów and Trakehner Stud and by Ofir 
- Wielki Szlem 1938. The daughter of the 
stallion Fetysz, Makata 1931, gave by Ofir 
the superb Witraż, and the Russia-ab
ducted Taraszcza 1937 dam of the stal
lions Negatiw 1945 and Topol 1956. Naja
da 1932, apart from the stallion Ali Said 
1940 by Bad Afas, chief sire at Nowy Dwór 
Stud, gave the mare Naganka, dam of the 
stallion Bey El Bey (bom at Varian Ara
bians, USA), as well as a splendid jumper, 
member of our National Eventing Team 
and participant of the Polish Show Jum
ping Championship Nalot by Banio bred 
by Nowy Dwór Stud. Another daughter 
of Gazella II, Fryga H1924 became a dam 
of the miraculously saved during the war 
mare Ofirka by Ofir, dam of such racing 
fames as Orla, Orzeł or Gastronomia 
1946, dam of Grójec 1960 by Comet and 
Gedymin by Gwarny 1968.
Jaskółka n 1928 by Koheilan I earned 
special merits in breeding through her 
daughter Wilga 1938 by Ofir, dam of the 
mare Carmen 1942 by Trypolis, who thro
ugh her son, the stallion Comet, took 
part in the creation of the modem type 
of the Polish Arabian. Wilga’s daughter, 
the mare Worskla 1956 by Laur, gave with 
the stallion Pietuszok the mare Wilma 
1963, dam of the Champion Racehorse 
and one of the best sires of racing horses
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in the world the stallion Wiking by Etap. 
Another of the Jezupol mares, the bay 
Miecha 1914 by Koheilan d. b. imp. 1910 
out of Pisanka by Nabob, not being ack
nowledged by breeders did not take up 
place in Janów for long and already in 1923 
was sent from the stud to private bre
eding, not presenting anything special.
The third of Jazupol was the grey, flea- 
-bitten mare Pomponia 1902 by Zagłoba 
out of Kadisza by Kalif. „Height of 
141 cm in the withers, 172 cm in the girth, 
17,5 cm in the cannon. A very refined, 
stylish, long mare, with a defined head, 
proportional neck, considerable withers, 
long well contained topline, normal tho
ugh slightly slanting hindquarters. Chest 
very deep. Levers well placed. Fore legs 
very correct, hind legs with sickle hocks, 
left one with a curb. Gentle nature, cor
rect movement”.
Unfortunately the mare died on the 30th 
of March, 1923, but she left (apart from 
the mature Zulejma) two daughters, out 
of which Dora 1922 by Bakszysz had 
a huge impact on world breeding.
Dora’s daughter, Krucica 1929 by Farys II, 
was abducted by the Russians together 
with her 1939 bom filly Mammona by Ofir, 
dam of Monopolia 1956 by Priboj among 
others. Monopolia gave birth in 1963 to 
Monogramma by Knippel, dam of the US 
bom stallion Monogramm by Negatraz, 
successfully used in Michałów Stud.
Brought together with the other mares 
from Mordy, the daughter of Pomponia, 
Jezupol’s Zulejma 1914 by Koheilan d. b. 
imp. 1910, measuring 146 cm in the wi
thers, 167 cm in the girth and 16,5 cm in 
the cannon was: „Petite, refined, light 
and short with an expressive head, ra
ther too short neck, not much emphasi
zed withers, level topline, proportional 
hindquarters. The levers placed well eno
ugh. The fore and hind legs set apart cor
rectly enough. Good natured, correct 
movement”.
In 1922 together with the stallion Abu 
Miech she gave the beautiful mare Dzi
wa, dam of the most important stallion 
of the interwar period, the pride of direc
tor Stanislaw Pohoski - Ofir, a stallion 
which had an undeniable impact on the 
type of Polish Arabian horse.
Bom in 1924 Ferja by Bakszysz became 
a progenitor of the stallions Nureddin by 
Witraż out of Norma and Ego by Comet 
out of Egeria, while the mare Kahira 1929, 
by Farys II in 1937 gave the later-to-be 
exquisite chief sire Trypolis by Enwer Bey. 
The group of the Jezupol mares is closed 
with off by the bay mare Bona 1920 by 
Mazepa I, bom in Mordy and led by her 
dam’s side - Pomponia - to the restored 
Janów Stud. Raised in Janów and on the 
17th of December, 1923 incorporated into 
the group of broodmares, she did not gi
ve any foals and was sold in 1925.

Radutz 2
In June of 1920 the State Stud Directora
te purchased from the Agricultural 
Science Institute in Puławy and sent to 
Janów three Radutz pure-bred Arabian 
mares: Hebda and Hermitka from the 
Siawuta-line of Milordka, as well as Ko- 
rynna from the Babolna-originating line

Lata liczba 
klaczy

urodzone po ogierach 
źrebięta

*) brak danych w stadninie, w PASB - 6 
\ *) lack of data in the stud; in the PASB - 6

W Janowie urodziła 9 źrebiąt z któ
rych największą sławą cieszył się wspa
niały wyścigowiec Kaszmir 1929 po Fa
rys II. Z początku nic nie wskazywało 
na wybitną karierę tego konia i 4 sierp
nia 1931 r. został on wybrakowany 
i sprzedany za 650 zł. Stanisławowi Za
wadzkiemu z mąjątku Terebela, pow. 
Biała Podlaska. Niebywała kariera wy
ścigowa tego konia spowodowała uży
cie go w hodowli, głównie w Pełkiniach, 
gdzie dal m.in. klacz Munirę, od której 
wywodzą się ogiery czołowe - jej syn 
Muharyt po Witraż oraz ogiery Badr 
Bedur po Comet, Borysław po Probat 
i Borek po Fawor. Janowska Dziwa po
kryta Kaszmirem urodziła w 1937 roku 
ogiera Taki Pan, obecnego w większo
ści tierskich rodowodów.

Córka Hebdy, Malaga 1931 po Maze
pa II w 1943 roku urodziła szeroko uży
wanego w Niemczech ogiera Wisznu 
1943 po Witeż II.

Urodzona w 1913 roku, siwa w hrecz- 
ce, rosła klacz Hermitka po Hermit 
or. ar. 1895 od slawuckiej klaczy Belgja 
1902 po Mazepa 1892 o wymiarach 
152-178-17,5. Bardzo szlachetna, sucha 
i prawidłowa klacz o wyrazistej, lecz 
wąskiej głowie, długiej, cienkiej szyi, 
krótkim kłębie, prostym grzbiecie, do
brze związanych lędźwiach, proporcjo
nalnym zadzie. Nogi przednie i zadnie 
prawidłowo postawione o delikatnej 

kości. Temperament łagodny, ruch pra
widłowy.

Urodziła jedynie trzy źrebięta, które 
niestety niczym specjalnym się w ho
dowli nie zapisały.

Korynna urodzona w 1917 roku 
po Koheilan IV 1905 od 84 Marzouk 
po Marzouk or. ar. 1893 dala w Janowie 
jedynie dość dobrą klacz Dydonę 1922 
po Bakszysz użytą w prywatnej hodow
li i została w 1924 roku sprzedana. Bar
dzo drobna, nadzwyczajnie cienko 
kostna, dość głęboka klacz o propor
cjonalnej głowie i szyi, mało wydat
nym kłębie, prostym grzbiecie, słabo 
związanym w lędźwiach, nieźle posta
wionym zadzie, trochę postawionych 
na zewnątrz przednich nogach, nieco 
krowich zadnich. Temperament łagod
ny, ruch prawidłowy. Może trochę 
szkoda, że ta rzadka linia żeńska nie za
chowała się do naszych czasów, ale czy- 
tąjąc opis trudno dziwić się brakowi 
cierpliwości hodowców. Po wojnie były 
próby kontynuowania tej rodziny, jed
nak zakończone dość szybko na uro
dzonej w Klemensowie w 1952 roku kla
czy Lubasza.

Stawkę radowiecką zamykają dwie 
klacze: Koheilanka i Koalicja wcielone 
do stada matek w 1922 roku po odcho
waniu w żrebięciami w Janowie.

Z siwą Koheilanką, urodzoną 17 mar
ca 1918 roku po babolniańskim ogierze
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of Ferida d. b. The bay Hebda bom in 
1913 by Hermit d. b. 1895 out of the mare 
221 Amurath 1902 by Amurath 1881 Weil 
was a robust mare by the standards of 
that time, measuring 149-177-18,5 cm. 
„Not typey enough, a well-ribbed mare, 
with a dry, dished head, proportional 
neck, quite considerable withers, excel
lently contained topline, with long hin
dquarters. Deep chest. Slanting shoul
der. Fore and hind legs correctly enough 
set apart, with poor hocks. Good natu- 
red, correct movement”.
In Janów she gave birth to 9 foals, out of 
which the most renowned was the terrific 
racehorse Kaszmir 1929 by Farys n. At 
first nothing indicated such a fantastic ra
cing career of this horse and on the 4th of 
August, 1931 he was selected as being re
dundant and sold for 650 zloty to Mr. Sta
nislaw Zawadzki of the Terebela estate in 
the Biala Podlaska district. An unprecen- 
dented racing career of this horse caused 
his using in breeding, mainly in Peikinie, 
where he gave the mare Munira, from 
whom stem the chief sires - her son Mu- 
haryt by Witraż, as well as Badr Bedur by 
Comet, Borysław by Probat and Borek by 
Fawor. Janow’s Dziwa, mated with Kasz
mir, gave birth in 1937 to the stallion Taki 
Pan, present in most Tersk pedigrees.
Hebda’s daughter, Malaga 1931 by Maze
pa II, in 1943 gave birth to the stallion 
Wisznu 1943 by Witeź H, widely used in 
Germany.
Bom in 1913, the grey flea-bitten, robust 
mare Hermitka by Hermit d. b. 1895, out 
of the Slawuta mare Belgja 1902 by Ma
zepa 1892, measuring 152-178-17,5 cm, 
gave birth to only three foals, which 
unfortunately did not leave a significant 
mark in breeding.
Korynna, born in 1917 by Koheilan 
IV1905 out of 84 Marzouk by Marzouk d. 
b. 1893 gave Janów only the quite good 
mare Dydona 1922 by Bakszysz, used la
ter in private breeding, and was sold in 
1924. There were attempts of continuing 
this family after the war, however ended 
quite soon on the Klemensów-bom filly 
Lubasza in 1952.
The Radutz group of matrons is closed 
off by two mares, Koheilanka and Koali
cja, incorporated into the broodmare 
herd in 1922 after being raised in the foal 
bam in Janów.
There were huge hopes of the grey Kohe
ilanka, bom on the 17th of March 1918 by 
the Babolna-bred stallion Koheilan out 
of 449 Unia 1906 by Muzafer Pasza 1892, 
as she was a very refined mare with typi
cal Arabian head. Bred to Bakszysz, 
unfortunately on the unlucky 13th of 
May, 1922 she broke her left tibia bone 
and had to be put down.
However life as usual writes its own sce
nario and what was initially expected of 
the promising Koheilanka came from the 
second raised filly - Koalicja.
The daughter of Koheilan IV and the ma
re 238 Amurath 1901 by Amurath 1881 
Weil, was a robust and sturdy mare, jud
ging by the measurements - 152,5-170- 
18 cm - was described as:
„Small, rather flat, not very balanced, 
with a hollow forehead, slightly short 
neck, not very defined withers, short and

Hebda 1913 (Hermit or. ar./db
- 221 Amurath), Radowce

Koheilan od 449 Unia 1906, po Muzafer 
Pasza 1892, wiązano duże nadzieje 
gdyż byia to: bardzo szlachetna klacz 
o typowej arabskiej głowie, długiej wy
niosłej szyi, dość wydatnym kłębie, 
proporcjonalnym grzbiecie z wysoko 
postawionym krzyżem, nieco spadzi
stym zadzie, dość długiemi nieźle poło- 
żonemi dźwigniami, prawidłowymi 
przednimi i szablastymi zadnimi noga
mi. Temperament łagodny, ruch w kłu
sie posuwisty, galopuje nieźle.

Pokryta została Bakszyszem, lecz 
niestety pechowego 13 maja 1922 roku 
złamała lewą kość piszczelową i musia- 
ia zostać zgładzona.

Życie jak zwykle pisze swoje scena
riusze i to, czego nie doczekano się 
od obiecującej Koheilanki, dała druga 
z wychowanek janowskiej źrebięciami- 
Koalicja.

Córka Koheilana IV i klaczy 238 Amu
rath 1901 po Amurath 1881 Weil sądząc 
z wymiarów rosła i masywna klacz - 
152,5-170-18, opisana została w nastę
pujący sposób: mata, dość płytka, ma
ło zrównoważona klacz, o głowie z za
padniętym czołem, nieco krótkiej szyi, 
mało wydatnym kłębie, krótkim i pro
stym grzbiecie, dość szerokim z wysoką 
osadą ogona zadzie, bardzo krótkiej 
i prosto położonej łopatce, postawio
nych nieco na zewnątrz przednich no
gach i krowich zadnich. Temperament 
łagodny, ruch zły, drobny.

Musiaia chyba nadepnąć na nogę 
opisującego... Pomimo wszystkich wy
mienionych wad klacz ta nie została 
jednak wybrakowana i sprzedana, ale 
odeszła na skutek choroby w styczniu 
1935 roku jako jedna z najcenniejszych 
matek stadnych. Podziwiana i fotogra
fowana, a jako szczególnie wartościowa 

matka wysyłana byia do Gumnisk 
do krycia oryginalnym arabem, ogierem 
Kuhailan Haifl. Wizerunek jej głowy 
stał się logo Niemieckiego Związku Ho
dowców Koni Arabskich, jako symbol 
arabskiej urody, a potomstwo wywarło 
wielki wpływ na hodowlę światową.

Jej syn, urodzony w 1923 roku siwy 
Enwer Bey, poza ogierem czołowym 
Trypolis 1937, dał również gniadego To
warzysza Pancernego 1937 kryjącego 
po wojnie w niemieckiej stadninie Mar- 
bach pod nazwą - Halef, oraz siwą 
klacz Taraszczę, matkę urodzonych 
w Tiersku ogierów Negatiw i Topol.

Siwy Miecznik 1931 po Fetysz, pozo
stawił w hodowli trzech synów: Mara
but 1940 r., Doktryner 1950 r. i Aąuinor 
1951 r.

Z córek Koałicji najlepsze osiągnię
cia miała klacz Federacja 1924 matka 
ogiera Witeź 11 1938, który po wojnie 
otwiera! polskim koniom drogę na kon
tynent amerykański oraz klaczy Nara
da 1932, której prawnuczka Pokaznaja 
została matką importowanego z Tier- 
ska ogiera Palas - czołowego we 
wszystkich polskich stadninach.

Historia tej klaczy uczy, że kanony 
urody arabskiej ulegają ewolucji i coś, 
co jest uważane za wadę, z czasem mo
że okazać się zaletą.

Antoniny
Rozbudowując stado klaczy arab

skich w Janowie Zarząd Stadnin Pań
stwowych zakupił od księdza Antonie
go Gruszczyńskiego w Małopolsce dwie 
klacze urodzone w stadzie Antoniny 
hr. Józefa Potockiego na Wołyniu, plą
cąc za nie po 200 000 mrk. polskich. Kla
cze Kalina i Elstera - obie wywodzące 
się z linii Szwejkowskiej, przyszły do Ja
nowa 16 stycznia 1921 roku, zakładając 
w ten sposób tzw. linie antonińskie.

Kalina, siwa, urodzona w 1909 roku 
po ogierze Ibrahim or. ar. 1899 od kla
czy Lezginka 1895 po Obejan Szarak 
or. ar. 1882, o wymiarach 150-173-18,5 
była to: szlachetna bardzo głęboka 
kłacz o nieco wąskiej głowie, dobrze 
osadzonej szyi, mało wydatnym kłębie, 
proporcjonalnym grzbiecie, długim do
brze postawionym zadzie. Łopatka 
bardzo długa, nieco stroma, inne dźwi
gnie bardzo dobrze położone. Nogi
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przednie prawidłowo postawione, za
dnie nieco szablaste. Temperament ła
godny, ruch bardzo posuwisty.

Mimo, że przedwojenni hodowcy 
przedkładali rody jarczowieckie 
nad antonińskie, jednak Kalina 
na trwale zapisała się w historii hodow
li poprzez swoje potomstwo. Córka jej, 
Dziewanna 1922, dala ogiery: Piołun 
1934, po którym w Tiersku urodził się 
Priboj - ojciec czołowych Pietuszoka 
i Topola, oraz Skrzyp 1936 - ojca tier- 
skiej Sonaty 1946, matki ogiera Salon 
1959. Inna córka Kaliny - Halina 1924 
po Abu Miech, dala klacz Sokorę 1936 
po Hardy - matkę urodzonego w Albi
gowej i sprzedanego do Tierska, ogiera 
Semen 1956, a syn Kaliny - siwy Floks 
1924 po Bakszysz został użyty w ho
dowli prywatnej.

Elstera, siwa, urodzona w 1913 roku 
o wymiarach 150-166-18 była to: szla
chetna klacz o nieco wąskiej głowie, 
długiej szyi, mato wydatnym kłębie, lek
ko wklęsłym grzbiecie, proporcjonal
nym zadzie. Łopatka bardzo długa, nie
źle położona. Nogi przednie prawidło
we, lecz piętki niskie, zadnie szablaste. 
Temperament łagodny, ruch posuwisty.

Tak jak jej antonińska koleżanka oka
zała się dość cenną matką, dając dwa 
ogiery - pierwszego polskiego derbistę 
Flisaka 1924 po Bakszysz, czołowego 
w Pelkiniach i Morocza 1931 po Maze
pa II, czołowego po wojnie w Albigowej.
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Koalicja 1918 (Koheilan IV - 238 Amurath), Radowce

Córka jej, klacz Ikwa 1927 po Kohei- 
lan I z ogierem Hardy urodziła w Jano
wie klacz Obrę 1933, matkę klaczy Ła
godna 1939, która w Tiersku dała ogie
ra Nabór 1950.

Gumniska
W początkach lat dwudziestych Za

rząd Stadnin Państwowych starał się 
zgromadzić w Janowie możliwie liczną 
grupę klaczy czystej krwi arabskiej, po
chodzących od klaczy przyprowadzo
nych z Arabii, tzw. oryginalnych ara
bów (or. ar.). W 1874 roku Eustachy ks. 
Sanguszko sprowadził z pustyni siwą 
klacz Elsissę zakupioną od Haliina Paschy, 
której prawnuczka Bialogródka 1910, 
po Orjent od Pojata 1899 po Muzafer 
Pasza trafiła w ręce Jadwigi hr. Russoc- 
kiej, od której z kolei została nabyta 
do Janowa za sumę 750 000 marek pol
skich. Urodzona w Gumniskach 28 lu
tego 1910, siwa Bialogródka była ma
sywną klaczą o wym. 151-170-18,5. Dość 
szlachetna, niezbyt koścista, zrówno
ważona, pokrywająca dużą po
wierzchnię klacz, o głowie z wypukłym 
czołem, wyniosłej szyi, dość wydatnym 
kłębie, długim dobrze związanym w lę
dźwiach grzbiecie, dobrze postawio
nym zadzie, o krótkich proporcjonal
nie ułożonych dźwigniach. Nogi: do
brze spionowane o ubogich skokach. 
Temperament łagodny, ruch w kłusie 
prawidłowy. 

straight back, quite wide hindquarters 
with a highly set tail, very short and stra
ight shoulder, with the toes out in the fo
re legs and cow hocks at the back. Good 
natured, bad movement, short strides". 
She must have stepped on the writer’s 
toes... Albeit all the mentioned flaws, this 
mare was not selected as redundant and 
sold, but died due to illness in January of 
1935 as one of the most valuable brood
mares. Admired, photographed and be
ing an especially valuable broodmare she 
was sent to Gumniska to be bred to the 
desert bred Arabian, Kuhailan Haifi. Her 
head’s portrait became the logo of the 
German Horse Breeders Association, as 
a symbol of Arabian beauty and her pro
geny had huge influence on world bre
eding.
Her son, bom in 1923 Enwer Bey, apart 
from the chief sire Trypolis 1937, also ga
ve the bay Towarzysz Pancerny 1937, co
vering mares after the war in the Ger
man Marbach Stud under the name of 
Halef, as well as the grey mare Taraszcza, 
dam of the Tersk-bom sires Negatiw and 
Topol.
The grey Miecznik 1931 by Fetysz, left 
three sons in breeding: Marabut 1940, 
Doktryner 1950 and Aquinor 1951.
Out of Koalicja’s daughters the best 
achievements were displayed by the ma
re Federacja 1924, dam of the stallion Wi- 
teź II1938, who after the war opened the 
doors for Polish horses into the Ameri
can continent, as well as the mare Naja
da 1932, whose granddaughter Pokazna- 
ja became the dam of the Tersk-impor- 
ted chief sire in all Polish studs - the stal
lion Palas.
The story of this mares teaches us that 
the standards of Arabian beauty evolve 
and something that is considered a flaw 
can sometimes turn out to be a fine qu
ality.

Antoniny
Expanding the herd of Arabian mares in 
Janów the State Stud Directorate pur
chased from priest Antoni Gruszczyński 
in the Małopolska region two mares bom 
in the Antoniny herd of count Józef Po
tocki at Wołyń, paying for them 200 000 
Polish marks each. The mares Kalina 
and Elstera, both stemming from the 
Szweykowska line, arrived at Janów on 
the 16th of January, 1921 establishing the 
„Antoniny dam lines”.
Kalina, grey, bom in 1909 by Ibrahim d. b. 
1899 out of the mare Lezginka 1895 by 
Obejan Szarak d. b. 1882, measuring 150- 
173-18,5 cm was:
„A refined, very deep mare with a slightly 
narrow head, well set neck, not well defi
ned withers, proportional back, long well 
positioned hindquarters. The shoulder 
very long, slightly slanted, other levers 
very well set. The fore legs correct, the 
hind with slightly sickle hocks. Good na
tured, very sweeping strides”.
Although the pre-war breeders prefered 
the Jarczowce lines to the Antoniny 
ones, Kalina made her lasting mark in 
breeding through her progeny. Her dau
ghter Dziewanna 1922 gave the stallions 
Piołun 1934, sire of the Tersk-bom Priboj 
(in turn father of chief sires Pietuszok
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and Topol) and the stallion Skrzyp 1936, 
sire of the Tersk Sonata 1946, dam of the 
stallion Salon 1959. Another daughter of 
Kalina - Halina 1924 by Abu Miech gave 
the mare Sokora 1936 by Hardy, dam of 
the Albigowa-bred and Tersk-sold ogier 
Semen 1956, while Kalina’s son, the grey 
Floks 1924 by Bakszysz was used in pri
vate breeding.
Elstera, grey, bom in 1913, measuring
150- 166-18 cm, just like her Antoniny sta
blemate she proved to be a valuable bro
odmare giving two sires - the first Polish 
Derby winner Flisak 1924 by Bakszysz, 
chief sire at Pelkinie and Morocz 1931 by 
Mazepa n, chief sire at Albigowa after 
the war.
Her doaughter mare Ikwa 1927 by Kohe- 
ilan I gave birth in Janów to the mare 
Obra 1933 (by Hardy), dam of the mare 
Łagodna 1939, who in Tersk gave the 
stallion Nabor 1950.

Gumniska
In the beginning of the 20s the State 
Stud Directorate tried to accumulate in 
Janów the most possible number of pu
re-bred Arabian mares, stemming from 
the mares brought from Arabia, the so- 
-called desert-breds (d. b.). In 1874 prin
ce Eustachy Sanguszko imported from 
the desert the grey mare Elsissa, purcha
sed from Halim Pascha, whose grand
daughter Bialogródka 1910 by Orjent out 
of Pojata 1899, by Muzafer Pasza found 
her way into the hands of countess Ja
dwiga Russocka, from whom in turn she 
was bought for Janów for the sum of 750 
000 Polish marks. Bom in Gumniska on 
the 28th of February, 1910 grey Bialo
gródka was a robust mare measuring
151- 170-18,5 cm: „rather refined, not too 
bony, balanced, covering lots of ground, 
with a protruding forehead, towering 
neck and considerable withers, long 
back, well contained in the loins, well po
sitioned hindquarters with short and 
proportionally set levers. The legs: well 
positioned vertically with poor hocks. 
Good natured, correct movement in the 
trot”.
Bialogródka went on to foal five mares in 
Janów, out of which Gawęda and Kaszte
lanka were incorporated into the brood
mare herd.
Gawęda 1925 by Burgas d. b. gave the 
mare Plotka by Koheilan I, who after fin
ding herself at Tersk became the grand
dam of the chief sire Naftalin 1977 by To- 
pol, while the mare Kasztelanka 1929 by 
Koheilan I, mated with the stallion En- 
wer Bey, gave Towarzysz Pancerny 1937. 
In 1931 Bialogródka was selected as re
dundant and sold to Mr. Bronislaw Pru
ski of the Prusy estate in Skierniewice.

Marbach
Another attempt of enriching the gene 
pool of the Janów herd was the purchase 
of two mares from the family of the mare 
Murana d. b. 1808 bom in the German 
stud of Weil.
Grey without markings, Dorinda by Dy
namit out of Doris 1915 by the Siawuta- 
-bred Dardżiling, bom on the 20th of 
March, 1921, measuring 150-175-17,5 cm 
was: „bought in the March of 1929 on the

Bialogródka urodziła w Janowie pięć 
klaczy, z których Gawęda i Kasztelan
ka zostały wcielone do stada matek.

Gawęda 1925 po Burgas ot. ar. dala 
klacz Plotkę po Koheilan I, która trafia
jąc do Tierska stała się prababką czoło
wego ogiera Naftalin 1977 po Topol, 
a klacz Kasztelanka 1929 po Kohe
ilan 1 z ogierem Enwer Bey dała Towa
rzysza Pancernego 1937.

W1931 roku Bialogródka została wy
brakowana i sprzedana Bronisławowi 
Pruskiemu do majątku Prusy stacja 
kolejowa Skierniewice.

Marbach
Kolejną próbą wzbogacenia puli ge

netycznej janowskiego stada klaczy by
ło zakupienie dwóch klaczy z rodziny 
klaczy Murana or. ar. 1808, urodzonych 
w niemieckiej stadninie Weil.

Siwa bez odmian Dorinda po Dyna
mit od Doris 1915 po slawuckim Dardżi
ling, urodzona 20 marca 1921, o wym. 
150-175-17,5, została nabyta w marcu 
1929 r. tytułem rewindykacji z Niemiec 
i przydzielona przez Departament Cho
wu Koni do Państwowej Stadniny Koni 
w Janowie Podlaskim. Już w 1934 roku, 
po urodzeniu w 1931 roku wybrakowa
nego w wieku trzech miesięcy i sprzeda
nego z wolnej ręki za 150 zł. ogierka Me- 
nelik po Mazepa II i klaczki Nivea 1932 
- jego pełnej siostry, która padla jako 
trzymiesięczny źrebak, po trzyletnim 
jałowieniu, została sprzedana z wolnej 
ręki Administracji Dóbr Stadnin Pań
stwowych w Bialce.

Druga z klaczy weilowskich - Serenata 
ur. 17 lutego 1918 r., o wym. 150-172-18, 
nabyta w maju 1929 r, tytułem rewindy
kacji z Niemiec, pozostała w Janowie 
do 1937 roku dając wcielone do stada 
matek klacze: Mandolina 1931 po Fli
sak i Nowina 1932 po Hardy - obie zo
stały użyte do hodowli w Stadninie 
w Tiersku na Kaukazie.

Jak z tego widać próba wprowadzenia 
do Polskiej hodowli krwi Murany or. ar. 
nie powiodła się.

Inocenzdvor
15 mąja 1930 roku, za sumę 7500 zło

tych zakupiona została od uznanego 
przedwojennego autorytetu w dziedzi
nie hodowli koni arabskich, Romana 

Ziętarskiego z Gumnisk, siwa klacz Re
wa pochodząca z linii biaiocerkiewskiej 
Szamrajówki.

Urodzona 7 lutego 1923 roku w Stad
ninie Inocenzdvor w Jugosławii, córka 
ogiera Siglavy Bagdady 1906 i klaczy 
Kalga 1905 po Amurath 1892 Weil zo
stała przydzielona przez Departament 
Chowu Koni do stada matek z dniem 
18 lipca 1930 roku. Losy Kewy, jej córek 
i wnuczek ukazują cały tragizm naszej 
historii i ogromny trud polskich ho
dowców w odzyskiwaniu i pieczołowi
tym pielęgnowaniu starodawnych pol
skich rodów koni arabskich. W począt
kowej fazie drugiej wojny światowej za
równo Kewa, jak i jej cztery córki: Oaza 
1933 po Kuhailan Haifi or. ar., Troska 
1937 po Enwer Bey, Wlodarka 1938 
po Ofir i Uzimka 1939 po Ofir stały się 
zdobyczą wojenną i uprowadzone z Ja
nowa przez ogarniające tę część Rzecz
pospolitej oddziały Armii Czerwonej, 
ostatecznie trafiły do Stadniny w Tier
sku, gdzie można z pewnością powie
dzieć - „budowały” rosyjską hodowlę.

Szczęśliwie dla naszej hodowli, 
po wojnie trafiły do Polski, do Stadniny 
Albigowa, dwie rodzone siostry, córki 
ogiera Priboj i zrabowanej z Janowa 
klaczy Wlodarka: Piewica 1953 i Pro- 
wierka 1948.

Piewica założyła jedną z nąjważniej- 
szych polskich rodzin - słynną janow
ską linię „P” z której wywodzą się wspa
niałe czempiony pokazowe i wyścigo
we. Prowierka, poprzez wnuczkę Pro
wizję 1964 i jej synów po ogierze Bask - 
ogiery Pro Fire 1974 i Promotion 1975, 
wywarła znaczny wpływ na hodowlę 
w USA.

Mimo wzrastającej liczby klaczy ho
dowlanych Departament Chowu Koni 
stara! się jednak wykorzystać każdą 
możliwość wzbogacenia janowskiej 
stadniny zakupami, mającymi za zada
nie wprowadzanie świeżych prądów 
krwi. W tym celu trafiła do stadniny 
klacz pochodząca z linii klaczy Czebe- 
ssie II or. ar. 1814, nabyta w lipcu 1930 r., 
tytułem rewindykacji z Niemiec i wcie
lona w poczet stada matek. Klaczą tą 
była urodzona w dniu 15 stycznia 1924 
roku w Stadninie Inocenzdvor w Jugo
sławii, gniada Asra po Gazal I 1913, 
od klaczy Adschwa 1919 po Siglauy
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Bagdady 11,1906 Babolna. Nie zabawi
ła ona jednak w Janowie zbyt długo, 
gdyż została, w myśl pisma Minister
stwa Rolnictwa z dn. 27.08.1931r, 
Nr. 3243/K, oddana do grupy hodowla
nej Józefa Czerkawskiego w mąjątku 
Bezmiechowa Górna pow. Lesko i chy
ba nie ceniono jej zbyt wysoko, ponie
waż następnie została sprzedana z wol
nej ręki w dn. 29.11.1934 r., temuż Józe
fowi Czerkawskiemu za sumę zł. 150 
i skreślona z ewidencji. Już w Bezmie- 
chowej z ogierem Landsknecht 1927 
Weil, urodziła w 1935 roku klacz Azję IV, 
a ta, trafiając do USA, dala tam ogiera 
Azrąff 1949 po Raffles 1926 Crabbet 
Park - ojca ogiera Aza Destiny 1971 
oraz ogiery Bagdad 1954 po Desmoin 
1949 i Miraż 1948 po Image 1933, rów
nież użyte w hodowli amerykańskiej.

Francja
Ostatnią w okresie przedwojennym 

zakupioną klaczą była kasztanowata 
Razzia. Urodzona w 1915 roku w mająt

Z okazji 190-lecia
Grzegorz Krzyżaniak (ur. w 1950 r.) - ma

larz. grafik tak mówi o sobie: Konie maluję 
od zawsze, od kiedy pamiętam. To właśnie 
po wizycie w Janowie Podlaskim na począt
ku lat 70. „zakręciły mną” na trwałe konie 
z dalekiej pustyni. „Arabitis” - to jak po
wszechnie wiadomo - choroba nieuleczalna. 
Po pewnym czasie nie wystarcza już koń ma
lowany, zwłaszcza z głowy, pojawia się po
trzeba częstszego obcowania z tymi 
istotami ze wschodniej bajki.

Absolwent Państwowej Wyższej 
Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi 
(1971-1976) przez wiele lat nieobec
ności w kraju nie odszedł od swoich 
marzeń, malował konie z natury, jak 
i te, które zapamiętał z Janowa. Te
raz konfrontuje swoją wyobraźnię
z rzeczywistością: na 190-lecie stadniny przy
gotował wiele pięknych obrazów i grafik, któ
re m.in. ilustrują kolejny odcinek historii Ja
nowa.

Podczas Dni Arabskich w Janowie Podla
skim miłośnicy koni będą mogli zobaczyć, jak 
je widzi Grzegorz Krzyżaniak.

ku Jean Belin-Rectou we Francji, zo
stała nabyta od Towarzystwa Hodowli 
Konia Arabskiego w Warszawie i wcie
lona w poczet matek stadnych przez 
Departament Chowu Koni pismem 
z dn. 10 stycznia 1931 r. Nr. 66/K/l. Już 
w dniu 27 sierpnia 1931 r. klacz ze źre
bakiem Mameluk po Nahr Belik or. ar. 
oddana została do grupy hodowlanej 
Józefa Czerkawskiego w majątku Bez
miechowa Górna pow. Lesko, a następ
nie sprzedana z wolnej ręki 29.11.1934 
za sumę zł. 25 i skreślona z ewidencji. 
Żadne z sześciu sztuk potomstwa tej 
klaczy nie zostało użyte w hodowli, co 
chyba najdobitniej określa jej wartość 
hodowlaną.

* * *

W okresie dwudziestu międzywojen
nych lat do Stadniny w Janowie Podla
skim trafiło w sumie dwadzieścia wymie
nionych wyżej klaczy arabskich, a źrebię
ta urodzone między 1919 a 1939 rokiem 
były potomstwem dwudziestu ogierów - 
i jak tu nie wierzyć w magię liczb?

GrZEQORZ KRZYŻANlAk 

MaIarstwo
RysuNtk

190 Iat StacInInv KonI 
W JANOWE PodlASkiM

Grzegorz Krzyżaniak, bom 1950 - 
A painter and a graphic artist speaks 
about himself: „I've painted horses 
for ages, as long as I remember. After 
a visit to Janów Podlaski Stud, in the 
early seventies. I caught a horse-bug 
for good, horses from the far desert 
made me zappy. As everybody knows, 
..arabitis” is an incurable disease. 
After some time painted horses, espe
cially from imagination, satisfied me 
no more -1 longed for more frequent 

contacts with those fantastic 
animals from an Oriental fa
iry-tale.
A graduate of the State Aca
demy of Arts in Łódź (1971- 
1976). Despite being abroad 
for several years he didn't gi
ve up his dreams. He painted 
horses from the nature, but 
also those, which he remem
bered from his visit to Janów. 
Now he can confront his ima
gination with reality, prepa

ring many beautiful pictures and en
gravings for the 190th Anniversary of 
Janów Stud, depicting a subsequent 
fragment of its history.
The Arabian horse lovers will have an 
opportunity to see them in the ar
tist's imagination of Grzegorz Krzy
żaniak, during the Arabian Horse 
Days 2007 at Janów Podlaski.
/transl. K. Ch./ 

grounds of being claimed from Germany 
and assigned by the Horse Breeding De
partment to Janów Podlaski State 
Stud”. Already in 1934 after giving birth 
in 1931 to the de-selected at the age of 
three months and sold for 150 zloty colt 
Menelik by Mazepa H and the filly Nivea 
1932 (his full sister), who died as a three 
month old foal, and after three barren se
asons she was sold to the Administration 
of State Stud Property in Białka.
The second of the Weil mares. Serenata, 
bom on the 17th of February, 1918, me
asuring 150-172-18 cm, bought in May of 
1929, on the grounds of being claimed 
from Germany, remained in Janów up to 
1937, giving fillies later incorporated into 
the stud as broodmares: Mandolina 1931 
by Flisak and Nowina 1932 by Hardy - 
both were used in breeding at Tersk Stud. 
As we can see the attempt to introduce 
the blood of Murana d. b. to Polish bre
eding was not successful.

Inocenzdvor
On the 15th of May, 1930 for the amount 
of 7500 zloty the mare Kewa was bought, 
stemming from the Biała Cerkiew line of 
Szamrąjówka, from the well-known pre- 
-war authority on Arabian horse bre
eding, Mr. Roman Ziętarski of Gumniska. 
Bom on the 7th of February, 1923 in the 
Inocenzdvor Stud in Yugoslavia, daugh
ter of the stallion Siglavy Bagdady 1906 
and the mare Kalga 1905 by Amurath 
1892 Weil, she was assigned by the Horse 
Breeding Department do the broodmare 
herd starting from the 18th of July, 1930. 
The fortunes of Kewa, her daughters and 
granddaughters show the whole tragedy 
of our history and the enormous labor of 
Polish breeders in retrieving and caring 
for the Arabian horse lines of old. In the 
initial phase of World War II both Kewa 
and her four daughters: Oaza 1933 by Ku- 
hailan Haifi d. b., Troska 1937 by Enwer 
Bey, Wlodarka 1938 by Ofir and Użimka 
1939 by Ofir became spoils of war and ab
ducted from Janów by the Red Army ul
timately found their way to Tersk Stud, 
where it can be definitely said that they 
„rebuilt” Russian breeding.
Fortunately for our breeding, after the 
war two full sisters came back to Poland 
to Albigowa Stud, daughters of the stal
lion Priboj and the stolen from Janów 
mare Wlodarka: Piewica 1953 and Pro- 
wierka 1948.
Piewica established one of the most im
portant Polish families - the famous Ja
nów „P” line, out of which stem wonder
ful racing and show champions. Prowier- 
ka through her granddaughter Prowizja 
1964 and her sons by Bask - the stallions 
Pro Fire 1974 and Promotion 1975 had 
a huge influence on breeding in the US. 
Although the number of broodmares was 
increasing, the Horse Breeding Depart
ment tried to use every opportunity to 
enrich the Janów Stud with new purcha
ses, which were to introduce fresh blood. 
For this purpose a mare from the line of 
Czebessie II d. b. 1814 found her way to 
the stud - bought in July of 1930 on the 
grounds of being claimed from Germany 
and incorporated into the broodmare 
herd. That mare was the bay Asra by Ga-
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zal 11913 out of the mare Adschwa 1919 
by Siglavy Bagdady 11, 1906 Babotaa. 
She did not stay in Janów for long, as she 
was In accordance with the document of 
the Ministry of Agriculture dated 
27.08.1931, nr 3243/K handed to the bre
eding group of Mr. Józef Czerkawski of 
the Bezmiechowa Górna estate in the Le
sko district, and it seems as though she 
was not valued too high, because next 
she was sold on the 29.11.1934 to that sa
me breeder for the sum of 150 zloty and 
crossed out from the records. Already in 
Bezmiechowa she gave in 1935 the mare 
Azja IV (by Landsknecht 1927 Weil), who 
after coming to the US gave the stallion 
Azraff 1949 by Raffles 1926 Crabbet Park, 
sire of the stallion Aza Destiny 1971 and 
the stallions Bagdad 1954 by Desmoin 
1949 and Miraz 1948 by Image 1933, also 
used in American breeding.

France
The last mare brought in the interwar 
period was the chestnut mare Razzia, 
bom in 1915 in the estate of P Jean Belin 
- Rectou in France. Bought from the 
Arabian Horse Breeding Society in War
saw and incorporated into the broodma
re herd in 1931. The same year the mare 
with the foal Mameluk by Nahr Belik d. 
b. was handed to the breeding group of 
Mr. Józef Czerkawski later sold on 
29.11.1934 for the amount of 25 zloty and 
crossed out from documentation. None 
of the six progeny of this mare was used 
in breeding, which quite clearly describes 
her breeding value.
During the twenty years of the interwar 
period a total of 20 mares came to Janów 
Podlaski Stud and the foals between the 
years 1919 and 1939 were the progeny of 
20 stallions - how to not believe in nume
rology? Reading the descriptions made 
at the beginning of the 20th century it se
ems as though they apply to exactly the 
horses which we can still see today on 
the deserts of Syria, Saudi Arabia, Bah
rain - places from where the foundresses 
of the dam lines came from.
The founding mares were of various type 
and conformation, which could have be
en caused by the different standards of 
raising groups of horses during war-time. 
The Janów herd of mares in 1939 was ve
ry level in type and of excellent quality. 
Evaluating the achievements of each in
dividual family there is an obvious domi
nation of Jezupol mares, right behind 
them come the old Slawuta lines from 
Radutz and next the Antoniny dam li
nes. The founding mares of the Janów 
broodmare herd, albeit the loss of nearly 
all the achievement of these fruitful 20 
years of peace for Poland and the Janów 
Stud, are the pillars of modem Polish 
and world breeding. The troubled times 
of the occupation and tough post-war 
years are another chapter in the history 
of Janów and Polish breeding, a period of 
heroic work for the restoration of Ara
bian horse breeding and later the saving 
from extermination of the most valuable, 
„pearls of the desert”, scattered across 
the world.
/transl. J. KJ

Czytając opisy wykonane w począt
kach XX wieku trudno oprzeć się wra
żeniu, że dotyczą one koni dokładnie 
takich, jakie i dziś jeszcze zobaczyć 
można na pustyniach Syrii, Arabii Sau
dyjskiej, Bahrajnu - czyli tam, skąd po
chodziły założycielki rodów. Porównu
jąc je do koni nam współczesnych, wi
dać ogrom pracy hodowlanej, jaka wy
konana została przez pokolenia. Praca 
nad poprawieniem urody i pokroju, 
wspomagana selekcją wyścigową, dala 
efekt w postaci dzisiejszych sukcesów 
na światowych pokazach.

Klacze założycielki były w różnym ty
pie i różnej budowy, co mogło być spo
wodowane różnym poziomem odcho
wu wojennych roczników koni. Stado 
klaczy janowskich w 1939 roku było już 
bardzo wyrównane w typie i doskonalej 
jakości.

Oceniając dokonania poszczegól
nych rodzin, zauważalna jest bardzo sil
na dominacja klaczy jezupolskich, dru
gie w kolejności to stare rody slawuckie 
z Radowiec, a następnie rody antoniń-

Janowskie powozy, lata 30. / Janów camages in the 30-s

Z lewj / left: Kewa 1923 (Siglavy 
Bagdady -11 Kalga), lnocenzdvor 
Siostry / sisters:
Elster a 1913 (powyżej / above) 
i Kalina 1909 (poniżej / below) 
po Ibrahim or. ar./db od Lezginka, 
Antoniny

skie. Niezaprzeczalnym jest, że klacze 
założycielki janowskiego stada matek, 
pomimo utraty prawie całego dorobku 
tych jakże owocnych dla Polski i stadni
ny janowskiej dwudziestu lat pokoju, są 
filarami współczesnej polskiej i świato
wej hodowli. Mrok okupacji i trudne la
ta powojenne, to kolejny rozdział histo
rii Janowa i historii polskiej hodowli, 
okres heroicznej pracy nad odrodze
niem hodowli koni arabskich, a następ
nie uratowaniem przed zagładą tych 
najcenniejszych, a rozsypanych po świę
cie „pereł pustyni”. •
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I POKAZY- BIAŁKA 2007

Lidia Pawłowska

Prado - Czempion Ogierów Młodszych
JJXajlepszy KońPokazu 

/ Champion Coït antÏThe Best 
in Show i ! and Piotr Dwojak.

Dalszy ciąg sukcesów potomstwa 
ogierów Ekstern i Gazal Al Shaqab, 
nowe reproduktory na hodowlanej 

scenie, niewątpliwy sukces stadniny 
Falborek Arabians, a przede wszystkim 

dalsze wzmocnienie pozycji i znaczenia 
hodowli prywatnej - to tematy, jakie 

nasuwają się po XVII Wiosennym 
Młodzieżowym Pokazie Koni Czystej Krwi 

Arabskiej w.BMj&a



N
ie ma już podziału „państwowe- 
-prywatne”. Odszedi cztery lata 
temu wraz ze zwycięstwem Gir- 
lan-Beya. I choć jedna jaskółka wiosny 

nie czyni i tylko symbolicznie można po
wiedzieć, że 1 czerwca 2003 roku skoń
czył się okres dominacji na pokazach ko
ni ze stadnin państwowych, to jednak 
po sukcesie Girlan-Beya bardzo szybko - 
szybciej może niż spodziewali się tego sa
mi hodowcy prywatni - sytuacja zaczęła 
się zmieniać.

Sukcesy oczywiście musiały nadejść. 
Od dobrych paru lat hodowcy prywatni 

w 1988 roku w Biaice było podobnie, choć 
już wtedy pojawiły się pierwsze konie

kupowali w stadninach państwowych

najlepsze klacze - również te najdroższe, 
oferowane na sierpniowej aukcji, kryli je 
najlepszymi ogierami, a ci, których stać 
było na korzystanie z oferty zagranicznej, 
mogli również wybierać spośród najmod
niejszych europejskich i światowych 
gwiazd ringów. Dochowali się własnych, 
często bardzo dobrych klaczy. Postawili 
też na fachowy trening.

Przyjrzyjmy się, jak zachodziły zmiany. 
W 1983 roku, gdy w Łącku odbył się 
pierwszy pokaz młodzieżowy, przed juro
rami stanęły 33 konie - wszystkie ze stad
nin państwowych. Kolejnym razem -

A Spring Challenge
A continuation of successes of Ekstem’s 
and Gazal Al Shaqab’s progeny, new sires 
on the breeding scene, an unquestionable 
success of Falborek Arabians and most of 
all further strengthening of the position 
and significance of private breeding - the
se are the topics that come to mind after 
the 17th Junior Spring Show at Biaika 
Stud.
The segregation of „state-bred” to „pri
vate-bred” is gone. It vanished four years 
ago together with the win of Girlan-Bey. 
And though one swallow doesn’t make 
a summer and only symbolically can we 
say that on the 1st of June, 2003 the sta
te stud horses” era of ultimate domina
tion came to an end, nevertheless after 
the success of Girlan Bey this began to 
change extremely quickly - quicker even 
than the private breeders themselves 
expected.
The success of course had to come. For 
many a year now private breeders bought 
the best mares from the state studs - also 
the most expensive ones, offered at the 
August Sale, mated them with the best 
stallions and those who could afford to 
use foreign material could also choose 
from among the trendiest European and 
World stars. They managed to rear then- 
own, often very good mares. They also set 
their sights on professional show training. 
Let’s take a closer look at the change mi
lestones.
In 1983 during the first junior show at 
Łąck Stallion Depot, the judges had 33 
horses to evaluate - all from state studs. 
The next time the show took place, in 
Biaika Stud in 1988, the situation was si
milar, although already there were a few of 
the first private horses. From 1993 to 1996 
the shows, without bigger fluctuations in 
the number of entries, were held in Mi
chałów Stud. When in 1997 the show re
turned to Biaika, nearly 70 state and pri
vate horses entered the ring (although 
the latter were still a minority). Back then 
today’s situation seemed like an abstrac
tion - the private breeders themselves did 
not really believe in success and were ple
ased with even the slightest progress. But 
soon the events tumbled one by one like 
domino blocks.
In 1998 private horses placed among the 
Top Ten for the first time - they were the 
colts Maurri (of Katarzyna and Michal 
Bogąjewicz) and Czakamar (of Prof. An
drzej Strumiłło).
1999 was the first year that a private- 
-owned horse qualified to the champion
ships - it was the colt Elistan, bred by Ku- 
rozwęki State Stud and owned by Tarus 
Arabians.
In 2000 the first private-bred horse quali
fied for the championship - the colt Man
go, bred by Mr. and Mrs. Bogajewicz.
In 2003 the number of private horses par
ticipating in the show surpassed the amo
unt of state stud horses (58 to 51) and for 
the first time the championship (together 
with the title of Best in Show) was won by 
a private bred and owned horse - Girlan- 
-Bey. That year also 8 private horses ga
ined Top Five’s in their classes.
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większych zmian ilościowych odbywały 
się w Michałowie. Gdy w 1997 roku wróci
ły do Białki, na ring wyszło prawie 70 ko
ni państwowych i prywatnych (choć te 
nadal w zdecydowanej mniejszości). 
Wtedy obecna sytuacja wydawała się 
abstrakcją - sami prywatni hodowcy sła
bo wierzyli w bliskie sukcesy i cieszyli się 
z najmniejszych postępów. Ale wkrótce 
zdarzenia posypały się jak klocki domino.

W1998 roku pierwszy raz konie prywat
ne uplasowały się w czołowych dziesiąt
kach - były to ogierki: Maurri należący do 
Katarzyny i Michała Bogajewiczów oraz 
Czakamar Andrzeja Strumiiły.

From that moment the number of private 
horses hovering around the top spots sys
tematically grew. After last year’s result of 
80 private horses in all, 12 in the classes 
top five and 3 in the finals, another record 
fell with a bang this year: among the 76 
private horses, as many as 21 placed 
among the classes top five, 8 entered the 
championships, while one private horse 
battled out a title in the finals.
Private-bred horses began to succeed 
abroad earlier than on home soil. One can 
expect that soon they will achieve even 
more success and will promote the Polish 
breeding program together with the state 
stud horses. After all, there is only one Po
lish breeding, isn’t there? It seems as tho
ugh we are close to a situation from the 
interwar period, when the State Stud in 
Janow Podlaski (the only one with an 
Arabian profile at the time) and a consi
derable number of private studs coexi
sted extremely well and their joint efforts 
allowed for the restoration of Polish Ara
bian horse breeding and to create the fo
undation for its status in the world today. 
One of the factors of such cooperation 
should be a healthy sportsmanlike rivalry

Powyżej / above: Ejrene - Czempionka 
Klaczy Młodszych / Champion Filly

poniżej / below: Psyche Victoria - 
zwyciężczyni klasy / the winner 

of the class i / and Alicja Poszepczyńska

W 1999 roku po raz pierwszy koń pry
watnej własności zakwalifikował się 
do czempionatu - był to Elistan wyhodo
wany w państwowej stadninie w Kuro- 
zwękach, a należący do Tarus Arabians.

W 2000 roku po raz pierwszy koń 
prywatnej hodowli zakwalifikował się

Pizarro - Wiceczempion Ogierów 
Młodszych / Reserve Champion Colt



do czempionatu - był to Mango hodowli 
K. i M. Bogajewiczów.

W 2003 roku liczba koni prywatnych 
biorących udział w pokazie przekroczyła 
liczbę koni ze stadnin państwowych 
(58/51) i pierwszy raz czempionat wygrał 
(włącznie z tytułem Best in Show) koń 
hodowli i własności prywatnej - Girlan- 
-Bey. Wtedy też 8 koni prywatnych we
szło do czołowych piątek w klasach.

Od tego momentu liczba koni prywat
nych w czołówce pokazu systematycznie 
rosła. Po zeszłorocznym wyniku (80 koni 
prywatnych ogółem, 12 w czołowych 
piątkach klas i 3 w finale), w tym roku 
z hukiem padl kolejny rekord: na 76 koni 
prywatnych aż 21 uplasowało się w czoło
wych piątkach, 8 weszło do czempionatu, 
zaś w finale jeden tytuł znów zdobył koń 
prywatny.

Wcześniej niż na krajowej scenie konie 
hodowli prywatnej zaczęły uzyskiwać 
bardzo dobre wyniki pokazowe za grani- 

pokazu młodzieży, został włączonycą. Należy się spodziewać, że wkrótce bę-

wych promować polski program hodow
lany. Hodowla wszak jest jedna. Wydaje 
się, że jesteśmy blisko sytuacji z okresu 
międzywojennego, kiedy to stadnina pań
stwowa w Janowie Podlaskim (wówczas 
jedyna o profilu arabskim) i pokaźna licz
ba stadnin prywatnych doskonale koeg- 
zystowały, a ich wspólne wysiłki pozwoliły 
odbudować ze zniszczeń polską hodowlę 
koni czystej krwi i stworzyć podwaliny 
pod jej dzisiejszą pozycję w świecie. Ele
mentem takiej współpracy powinna być 
zdrowa, sportowa rywalizacja w imię pod
noszenia jakości polskiego araba.

Start w deszczu
W tym roku w Biaice w 10 klasach 

zmierzyło się 126 ze zgłoszonych 150 
roczniaków, dwulatków i trzylatków. Kla
sy dla tych ostatnich wprowadzono 
po raz pierwszy. Również od tego roku
Czempionat Polski Ogierów Młodszych, 
rozgrywany dotąd podczas wiosennego

*
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in the name of raising the quality of the 
Polish Arabian.

Competing in the rain
This year Białka saw 10 classes with 126 
horses from the 150 entered yearlings, two 
and three-year-olds. The classes for the 
latter were held for the first time. Also 
from this year on, the Polish National Colt 
Championship, which was held in con
junction with the Junior Spring Show, 
was incorporated into the program of the 
Polish Nationals at Janów Podlaski. And 
so for the first time ever the fillies and 
colts competed in Białka under the same 
rules of a regular C show.
During two rainy days the Arabian young
sters were evaluated by: Ingalil Martens
son from Spain, Pierluigi Rota from Italy, 
Mark Ismer from Germany and Pekka Pa- 
akkonen from Sweden.
The winner of class IA was chosen by an 
arbitrary judge, Ingalil Martensson, from 
among two yearling colts, due to identical 
total scores and notes for type and move
ment. She chose Janow’s Pizarro by Ga- 
zal Al Shaqab out of Pilar, full brother to 
Pinga (2005 Best in Show at the Polish 
Nationals) and Pieta (Lot 9 at this year’s 
Pride of Poland Sale), displaying a long 
neck, dry head, short, horizontal topline 
and effective movement. In the Sunday fi
nals he was awarded the title of Reserve 
Champion Colt. The second place in the 
class belonged to the pupil of Falborek 
Arabians, a WH Justice son (Magnum 
Psyche - Vona Sher-Renea) - the grey Al- 
tis (out of Albia), whose strongest asset is 
undoubtedly a beautiful head set on 
a long, swan-like neck.
The final score of 90,67 points achieved by 
these two yearlings turned out to be the 
second highest score among all colts. For 
that Altis received special awards for pri
vate-bred horses - for the highest scored 
yearling colt and for the highest scored 
colt of the show.
The public warmly welcomed the perfor
mance of the colt Montello, a product of 
racing parents (Gafal - Malmazja), bred 
and owned by Jan Głowacki, who very ef-
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Wasa - Wiceczempionka Klaczy 
Młodszych I Reserve 

Champion Filly

fectively and extremely dynamically pre
sented himself in the trot, for which he 
achieved the first „20” of the show, and 
the only one for movement awarded 
among the colts.
A slightly inferior to his stablemate, ano
ther WH Justice son, the chestnut Satis 
(out of KP Sadika) grabbed a win in the 
second series of the yearling colts, besting 
Janow’s Aretus by Ekstern out of Ariad
ne. The latter overtook two very pleasant 
colts from Michałów by Poganin - Kabsz- 
tad (out of Kwestura) and Emirron (out 
of Embella), who’s position in the ranking 
had to be determined by an arbitrary jud
ge.
Class IIA was won by a representative of 
Janów Podlaski Stud - Preferans, son of 
HS Etiquette (Simeon Sadik - Etenta), 
used in Poland for two seasons, and a ve
ry promising broodmare Preria, owner of 
a pretty head and - as all „Etiquettes” - 
an effective movement. Second in class 
was Boreas, bred by Wojciech Kowalik, 
son of Metropolis NA and the Swedish- 
-bred, but of pure-Polish pedigree Bombi- 
na.
The second series of 2-year-olds had 
stronger competition and was won by the 
soon-to-be Champion and Best in Show - 
Prado (Ekstern - Pętla) from Janów Pod
laski. This colt, bearing a strong and cor
rect constitution (his dam gives large-fra
med horses, athletic and properly built), 
inherited the best from his sire - beauty, 
charisma and movement, which he exqu
isitely performed during his class and in 
the finals, although the judges, rather 
cautiously giving out their ,,20s”, did not 
award him the maximum scores for this 
trait. However his total score of 91,33 did 
include a „20” for type.
Second place in this class went to another 
Ekstern son - Faronn, bred and owned by 
Stanislaw Sławiński, out of this year’s Pri
de of Poland offer - the mare Firosetta. 
His high score of 90,33 points proved to be 

do programu pokazu narodowego w Ja
nowie Podlaskim. Tak więc pierwszy raz 
klaczki i ogierki startowały w Biaice 
na takich samych zasadach - zwykłego 
pokazu klasy C.

Przez dwa deszczowe dni młodzież 
oceniali sędziowie: Ingalil Martensson 
z Hiszpanii, Pierluigi Rota z Włoch, Mark 
Ismer z Niemiec i Pekka Paakkonen ze 
Szwecji.

Zwycięzcę klasy IA spośród dwóch 
rocznych ogierków, które uzyskały takie 
same oceny końcowe oraz noty za typ 
i za ruch, wybrała pełniąca rolę sędziego 
rozjemczego, Ingalil Martensson. Wyty
powała ona janowskiego Pizarro po Ga- 
zal Al Shaqab od Pilar, pełnego brata 
Pingi (Nąjlepszego Konia Pokazu w Ja
nowie w roku 2005) oraz Piety (Lot 9 te
gorocznej aukcji), odznaczającego się 
długą szyją, suchą głową, krótką, hory
zontalną linią górną i efektownym ru
chem. W niedzielnym finale został on wy
brany wiceczempionem ogierków. Dru
gie miejsce w klasie przypadło wycho
wankowi stadniny Falborek Arabians, 
synowi ogiera WH Justice (Magnum Psy
che - Vona Sher-Renea) - siwemu Altiso- 
wi (od Albia), którego niewątpliwie naj
mocniejszym atutem jest piękna głowa 
osadzona na długiej, łabędziej szyi.

Uzyskana przez te dwa roczniaki koń
cowa ocena 90,67 okazała się drugą notą 
wśród wszystkich ogierków. Altis otrzy
mał za nią nagrody specjalne dla koni ho
dowli prywatnej - dla najwyżej ocenione
go ogierka rocznego i dla najwyżej oce
nionego ogierka pokazu.

Szczególnie ciepło widownia przyjęła 
występ ogierka Montello po wyścigowych 
rodzicach (Gafal - Matmazja) hodowli 
i własności Jana Głowackiego. Koń efek
townie i niezwykle dynamicznie zapre
zentował się w kłusie, za co otrzymał 
pierwszą „20“ pokazu - jedyną za ruch 
przyznaną wśród ogierków.

Nieco słabszy od swojego stajennego 
kolegi, kolejny syn WH Justice - kaszta
nowaty Satis (od KP Sadika) sięgnął 
po zwycięstwo w drugiej grupie rocznia
ków, wyprzedzając janowskiego Aretu- 
sa po Eksternie od Ariadne. Tenże mi
nimalnie wyprzedził dwa bardzo przy
jemne ogierki z SK Michałów po Poga
ninie - Kabsztada (od Kwestury) 
i Emirrona (od Embelli), o których ko

lejności musiał zdecydować sędzia roz
jemczy.

Klasę IIA wygrał przedstawiciel SK 
Janów Podlaski - Preferans, syn używa
nego przez dwa sezony ogiera HS Etiqu
ette (Simeon Sadik - Etenta) i bardzo 
obiecującej jako matki Prerii, odznacza
jący się piękną głową i - jak wszystkie 
„Etiąuetty” - efektownym ruchem. Drugi 
w klasie, Boreas to wyhodowany przez 
Wojciecha Kowalika syn ogiera Metropo- 
lis NA i pochodzącej ze Szwecji klaczy 
Bombina, o czysto polskim rodowodzie.

W mocniejszej klasie IIB zwyciężył 
późniejszy czempion i najlepszy koń po
kazu, Prado (Ekstern - Pętla) z Janowa 
Podlaskiego. Ten ogierek o mocnej, pra
widłowej budowie (jego matka daje ko
nie w dużych ramach, atletycznie i po
prawnie zbudowane), po ojcu odziedzi
czył to, co najlepsze - urodę, bukiet 
i ruch, w którym wspaniale zaprezento
wał się zarówno w klasie, jak i w finale, 
chociaż sędziowie, dość ostrożnie rozda
jący „20-ki”, nie przyznali mu za tę cechę 
maksymalnych not. Natomiast na wyso
ką ocenę końcową 91,33, złożyła się „20” 
za typ.

Drugi w tej klasie był kolejny syn Eks
terna - Faronn, hodowli i własności Sta
nisława Sławińskiego, od oferowanej 
na tegorocznej aukcji klaczy Firosetta. 
Jego wysoka ocena końcowa - 90,33, oka
zała się trzecią notą wśród wszystkich 
ogierków i przyniosła mu nagrodę spe
cjalną dla najwyżej ocenionego ogierka 
dwuletniego hodowli prywatnej.

Trzecie miejsce w klasie ząjąl, fanta
stycznie wprost ruszający się, janowski 
Elsynor (HS Etiquette - El Fatha), najwy
raźniej niedoceniony pod tym względem 
przez sędziów, gdyż nie otrzymał od nich 
ani jednej „20”.

Zwycięski w klasie ogierków trzylet
nich reprezentant gospodarzy - Celsjusz 
(od Carina) to typowy syn Eksterna, od
znaczający się piękną głową, wielkim, 
klasycznie zarysowanym okiem, bardzo 
efektownym ruchem i nieco krótką szyją. 
„Kilometrową” szyję miał natomiast dru
gi w tej klasie Papion (Ecaho - Prokani- 
tsa) Przemysława Sawickiego, półbrat 
zeszłorocznego czempiona z Vilhelms- 
borga - Popo. Otrzymał on nagrodę spe
cjalną dla najwyżej ocenionego ogierka 
trzyletniego hodowli prywatnej.
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Optymistyczne klaczki
jak to zwykle bywa, pierwsze klaczki 

na ringu zachęciły sędziów do sypnięcia 
wyższymi notami. Dość długo prowadzą
ca w klasie IVA Alabama (Gazal Al Sha- 
qab - Altona) z Janowa Podlaskiego, 
o długiej, ładnie wykrojonej szyi, krótkiej 
głowie i bardzo dobrej kłodzie, musíala 
ustąpić późniejszej wiceczempionce - 
klaczce Wasa (od Waresa), której oce
na końcowa - 92,33 pkt., w tym 2 x „20“ 
za głowę i szyję okazała się drugą notą 
pokazu. Poza trofeum wiceczempionki 
Wasa otrzymała dwie nagrody specjalne 
dla koni hodowli prywatnej - dla najwy
żej ocenionej klaczki rocznej i dla najwy
żej ocenionej klaczki pokazu.

Wasa to, obok trzeciej w klasie klaczki 
Solika (od Stonka), kolejny przychówek 
po WH Justice zaprezentowany przez 
stadninę Falborek Arabians i zdecydo
wanie najlepszy. Odziedziczyła ona po oj
cu jego największe zalety - delikatną gło
wę, szczupaczy profil, ładnie osadzone 
oko, długą szyję, a przy tym zachowała 
walory budowy matki.

W następnej klasie najlepsza okazała 
się kolejna wychowanka prywatnej stad
niny i zarazem kolejna córka Eksterna, 
jak cala stawka jego potomstwa wyróż
niająca się typem, urodą głowy i efektow
nym ruchem - Psyche Victoria (od Pallas
- Atena) należąca do rodziny Poszep- 
czyńskich. Otrzymała ona aż dwie „20-ki”
- za typ i za głowę z szyją. To pozwoliło jej 
wyprzedzić inną córkę Eksterna - janow
ską Bohemę o długiej szyi, mocnej kło
dzie i wyrazistym oku, która w przyszło
ści z pewnością godnie zastąpi swą mat
kę, oferowaną na tegorocznej aukcji 
klacz - Boginię. Na czwartym miejscu 
uplasowała się jedna z klaczek po nowym 
na polskiej scenie reproduktorze, Psyta- 
delu (Padrons Psyche - Bint Bey Shah) - 
gniada Espiria Lecha Błaszczyka, która 
miała taką samą ocenę końcową, jak 
trzecia w tej klasie Entima - kolejna ja
nowska córka Eksterna.

Ekstern zatryumfował również w trze
ciej grupie roczniaczek, w której zdecy
dowanie wyróżniała się jego córka Wolog- 
da z Janowa Podlaskiego, od oferowanej 
na aukcji, wyhodowanej w Kurozwękach, 
Wanilii. Jurorzy wysokimi notami nagro
dzili typ, piękną głowę, ładny rysunek 
szyi i efektowny ruch tej klaczki. Druga 

w tej klasie, michalowska Golteria 
(od Gotlandia), okazała się najwyżej oce
nionym potomkiem dzierżawionego 
przez dwa sezony ogiera Galba. Klaczka 
ta otrzymała jedną z nielicznych maksy
malnych not za ruch. Tuż za nią uplaso
wały się: Pasadia Stanisława Sławińskie
go - następna w licznej grupie potom
stwa Eksterna, bardzo blisko spokrew
niona z michalowską gwiazdą, Palangą 
oraz Espinezja Leszka Jarmuża - kolej
na córka Psytadela, zwracająca uwagę 
urodą głowy, wysoko oceniona za typ 
oraz głowę i szyję.

Wśród klaczek dwu- i trzyletnich, tak 
jak rok temu, jako ojcowie sukces odnio
sły ogiery: Ekstern oraz Gazal Al Shaqab. 
Wychowanka stadniny Falborek Ara
bians, znana ze świetnego występu rok 
temu w Janowie - Eksterna (od Eman- 
ta), mistrzowsko zaprezentowana przez 
Wojciecha Kowalika, tym razem zwycię
żyła w grupie A, zdobywając jedną „20” 
za głowę. Zdobyła też nagrodę specjalną 
dla najwyżej ocenionej klaczki dwuletniej 
hodowli prywatnej. Minimalnie niżej wy
punktowana została janowska Biruta 
(od Bajada), która z kolei otrzymała 
maksymalną notę za typ. Obie klaczki to 
córki Eksterna.

W kolejnej grupie dwulatki wystarto
wały razem z kilkoma trzylatkami. Połą
czenie klas okazało się pechową decyzją 
dla trzech dwuletnich córek Ekster
na z Janowa- Altamiry (od Altona), Pin- 
ty (od Pilar) i Cenozy (od Celna). Oce
nione na podobnym poziomie, jak najlep
sze klaczki w grupie A, zostały łatwo po
konane przez trzyletnie córki ogiera Ga
zal Al Shaqab z Michałowa. Najpierw 
niewielką różnicą punktów na prowadze
nie wysunęła się Pistoria (od Palmira), 
a zaraz potem rywalki znokautowała Ej- 
rene (od Emocja), świetnie pokaza
na przez Stuarta Colvina.

Zwycięska Ejrene - wyjątkowo żeńska, 
w bardzo dobrej kondycji, z piękną, krót
ką, rzeźbioną głową, łabędzią, choć nie 
najdłuższą szyją i doskonałą kłodą - ide
alnie zaprezentowała się na stój, po czym 
w fantastycznym kłusie obiegła ring, 
przypominając sędziom, jak wspaniale 
potrafią się ruszać polskie konie. I choć 
przed nią efektownie ruszała się spora 
grupa koni, zwłaszcza po ogierach Eks
tern i HS Etiquette, to jurorzy dopiero 

the third among all colts and gave him 
a special award for the highest scored 2- 
year-old of private breeding.
Third position belonged to the fantastic 
mover from Janów - Elsynor (HS Etiquet
te - El Fatha), clearly underrated in this 
matter by the judges, as he did not rece
ive a single „20” from them.
The winning colt in the 3-year-olds class 
was the host’s representative, Celsjusz 
(out of Carina), a typical Ekstern son, po
ssessing a beautiful head, a huge, classi
cally defined eye, very effective movement 
and slightly short neck. Whereas a „kilo
meter-long” neck belonged to the second- 
-place holder Papion (Ecaho - Prokanit- 
sa) of Przemysław Sawicki, half-brother 
to last year’s Vilhelmsborg Champion - 
Popo. He received a special award for the 
highest scored 3-year-old colt of private 
breeding.

Optimistic fillies
As usual, the first fillies in the ring enco
uraged the judges to throw in some hi
gher scores. Alabama (Gazal Al Shaqab - 
Altona) from Janów Podlaski, owner of 
a lean, nicely shaped neck, short head and 
very good body, led the IVA class for quite 
long, but had to give way to the future Re
serve Champion - Wasa (out of Waresa) 
whose total score of 92,33 points, inclu
ding two ,,20s” for head and neck, turned 
out to be the second high score of the 
show. Besides the Reserve trophy Wasa 
received two special awards for private- 
-bred horses - for highest scored yearling 
filly and highest scored filly of the show.
Wasa - beside the third in class filly Soti- 
ka (out of Sionka) - is yet another proge
ny of WH Justice presented by Falborek 
Stud and decidedly the best. She inheri
ted her sire’s best assets - a delicate head,

Attis - najwyżej oceniony ogierek 
hodowli prywatnej / the highest 
scored private breed colt
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a dished profile, a nicely set eye, a long 
neck, while maintaining the quality of her 
dam’s conformation.
The next class’ winner was another priva
te-bred horse and another Ekstern dau
ghter, and just like the entire lot - distin
guished itself with type, beauty of the he
ad and effective movement - Psyche Vic
toria (out of Pallas-Atena), belonging to 
the Poszepczyński family. She received as 
much as two ,,20s” - for type, as well as for 
head and neck. This allowed her to outri
val another Ekstern daughter - Janow's 
Bohema of a long neck, solid body and 
expressive eye, who in the future will defi
nitely proudly take the place of her dam 
Bogini, offered at this year’s Pride of Po
land Sale. Fourth came a filly by a new si
re on the Polish scene, Psytadel (Padrons 
Psyche - Bint Bey Shah) - the bay Espiria 
of Lech Blaszczyk, who had the same to
tal score as the third-place Entima - yet 
another Janów-bred Ekstern daughter.
Ekstern also triumphed in the third series 
of the yearling fillies" class, which belon
ged to his daughter Woiogda from Janów, 
out of the Pride of Poland-offered Kuro- 
zwęki-bred Wanilia. The judges awarded 
her with high scores for type, beautiful he
ad, nice shape of neck and effective move
ment. Second in class, Michaibw’s Golte- 
ria (out of Gotlandia) turned out to be 
the highest evaluated progeny of the two 
season-leased stallion Galba. This filly re
ceived one of the few maximum scores for 
movement. Right behind her placed: Pa- 
sadia of Stanislaw Sławiński - one of Eks- 
tem’s numerous get, closely related to the 
Michaiów-star Palanga and Espinezja of 
Leszek Jarmuż - another Psytadel daugh
ter, who drew attention with a pretty he
ad and received high scores for that featu
re as well as for type.
Among the 2 and 3-year-old fillies, just li
ke last year, the success in the sire depart
ment belonged to Ekstern and Gazal Al 
Shaqab. Falborek Arabians” pupil known 
for her terrific performance a year ago in 
Janów, Eksterna (out of Emanta), ma
sterfully presented by Wojciech Kowalik, 
this time won the A series of her class, 
grabbing one „20” for head. She also won 
a special award for the highest scored 2- 
year-old filly of private breeding. Evalu
ated slightly lower was Janów’s Biruta 
(out of Bąjada), who in turn received the 
maximum score for type. Both fillies are 
daughters of Ekstern.
In the next series the 2-year-olds compe
ted together with a couple of 3-year-olds. 
This conjunction of classes turned out to 
be an unfortunate decision for three 2- 
year-old Ekstern daughters from Janów - 
Altamira (out of Altona), Pinta (out of Pi
lar) and Cenoza (out of Celna). Evaluated 
similarly to the best fillies from the A se
ries, they were easily defeated by 3-year- 
-old daughters of Gazal Al Shaqab from 
Michałów. Pistoria (out of Palmira) was in 
the lead by a slight margin for some time, 
but then the rivals were knocked out by 
Ęjrene (out of Emocja), superbly presen
ted by Stuart Colvin.
The victorious Ęjrene - exceptionally fe
minine, in extremely good condition, with 
a beautiful, short, carved head, not too 
long neck and splendid body - perfectly

Celsjusz - zwycięzca klasy 
ogierków trzyletnich / The winner 

ofthe 3 years old colts class

przy niej ocknęli się, przyznając najwyż
szą punktację za ruch (2 x 20 i 19). Nie 
szczędzili też maksymalnych not za typ 
(jedna) oraz za głowę i szyję (dwie).

Startująca w połączonej klasie Ka- 
shira (Magnum Psyche - Kahila IV) Ag
nieszki i Andrzeja Wojtowiczów, szósta 
w klasie ogółem, otrzymała nagrodę dla 
nąjwyżej ocenionej trzyletniej klaczki ho
dowli prywatnej.

Zwycięzcy
Nąjwyższa ocena pokazu 93,33 pkt. 

ułatwiła Ęjrene wygraną w czempiona- 
cie, w którym glosy sędziów podzieliły 
się dokładnie na pól między nią a roczną 
Wasą i o wyborze czempionki musiaiy 
zdecydować oceny uzyskane w klasach. 
W ten sposób Wasa niemal otarła się 
o zwycięstwo.

Urocza Ęjrene czy silny Prado - wybór 
najlepszego konia pokazu był z pewno
ścią trudny dla sędziów. Zdecydowali się 
na Prado. Ogierek ten (jak i wiele in
nych), to żywe zaprzeczenie stereotypu 
bezużytecznej „lalki” czy „pudla”, przypi
sywanego często najpiękniejszym ara
bom wygrywającym pokazy w ręku. Pra
do to realny koń, który gdyby urodził się 
w innych czasach, zamiast na pokaz 
mógłby jechać na wojnę. To współistnie
nie urody i mocnej, zdrowej budowy, jako 
podstawy dla użytkowania koni, jest 
efektem polskiego programu hodowlane

go - prowadzonego nie od 10 lat ani na
wet nie od 50. „Piękny i dzielny” to efekt 
200 lat pracy pokoleń hodowców.

Gdyby ponownie spojrzeć na liczby 
i zabawić się w „małą statystykę”, to 
w tym roku w Biaice nąjwiększy sukces 
jako reproduktor odniósł ojciec czem
pionki, Gazal Al Shaqab. Jego potom
stwo nie musiało udowadniać jakości - 
po raz kolejny można było zaobserwować 
z jak wyśmienitym efektem ogier ten łą
czy się z polskimi klaczami. Czterech, czy
li 100% jego potomków biorących udział 
w pokazie, weszło do czempionatu, z cze
go dwa konie wywalczyły w nim tytuły. 
Procentowo zabłysnął też WH Justice, 
u którego na cztery sztuki potomstwa, 
do finału weszły trzy, a jedna klaczka zdo
była tytuł. Ogier ten daje piękne głowy, 
z ciemnym, klasycznie wykrojonym 
okiem, osadzone na długich, kształtnych 
szyj ach z ładnie zarysowaną potylicą - ob
razek doskonale znany wszystkim, którzy 
podziwiali utytułowaną klacz Panarea by 
Palawan, Wiceczempionkę Świata Kla
czy Młodszych z roku 2006. Widząc stwo
rzenie o tak pięknej głowie i miłym dla 
oka froncie, łatwo ulec pokusie użycia te
go reproduktora. Jednak cechą WH Justi
ce i jego potomstwa jest, poza piękną gło
wą i szyją, często słaba kłoda z miękką 
górą. Dlatego odważne było użycie go na
wet na tak solidnych klaczach jak polskie.

Najmocniej jako reproduktor zaistniał 
Ekstern, który łączony z klaczami niemal 
każdego typu dal jak najbardziej zado
walający efekt. Na 126 koni biorących 
udział w pokazie aż 22 było po Eksternie, 
z czego 15 udekorowano w czołowych 
piątkach klas. Na 20 koni w finale aż 9 by
ło po tym reproduktorze, a jeden zdobył 
laury czempiona i najlepszego konia po
kazu. Dodać do tego można klacze 
po Eksternie, które w katalogu wystąpiły 
jako matki startującej młodzieży. Ogier 
ten niewątpliwie przekazuje swój efek
towny ruch, z wyraźną fazą zawieszenia, 
bukiet, głowę o szczupaczym profilu 
z pięknie osadzonym, wielkim okiem, ale 
też czasem gorszą szyję.

Poza wymienionymi startująca mło
dzież pochodziła po ogierach: Poganin 
(10), Piaff (8), Emigrant i Metropolis NA 
(po 7), Psytadel (6), Galba i Grafik 
(po 5), Gaspar, HS Etiquette i Wachlarz 
(po 4), oraz Pesai i Ararat (po 3). Pozo
stałe 30 koni pochodziło po 21 innych
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presented at a halt and later in a fantasti
cally animated trot reminded the judges 
of how well Polish Arabians can move. 
And though before her a huge group of 
horses moved effectively, especially by 
Ekstem and HS Etiquette, the judges se
emed to wake up during her performance, 
awarding the highest score for movement 
(2 x 20 and 19). They also did not hold 
back maximum scores for type (one) and 
for head and neck (two).
Kashira (Magnum Psyche - Kahila IV) of 
Agnieszka and Andrzej Wójtowicz, who 
competed in the combined class, was 6th 
overall, but received the special award for 
the highest scored 3-year-old filly of priva
te breeding.

The winners
The highest score of the show (93,33 po
ints) facilitated Irene’s win in the cham
pionship, in which the judges” votes divi
ded equally between her and the year-old 
Wasa and so the title of Champion was de
cided by the scores achieved in the clas
ses. That way Wasa almost rubbed herself 
against victory.
The charming Ejrene or mighty Prado - 
the choice of Best in Show was a hard 
choice for sure. The judges settled for 
Prado. This colt (like many others) is a li
ving contradiction of the stereotype of 
a useless „doll” or „poodle”, often attribu
ted to the most beautiful Arabians win
ning shows in halter classes. Prado is a ge
nuine horse, who bom in different times 
instead of a show could easily take part in 
battle. This coexistence of beauty and so
lid, healthy conformation, as the basis for 
horse usage is the effect of the Polish bre
eding program - lasting neither 10 nor 
even 50 years. Our „bold and beautiful” is 
the effect of 200 years of breeding work.
If we were to look again at the numbers 
and play with some statistics, then this 
year in Biaika the biggest sire-success 
had the father of the Champion Filly, Ga- 
zal Al Shaqab. His progeny did not have 
to prove their quality - once again we co
uld see the effects of how well this stallion 
crosses with Polish mares. Four, being 
100% of his offspring participating in the 
show, qualified for the championships, 
out of which two won titles.
In terms of percentage also WH Justice 
made a splash, out of whose four progeny 
three entered the finals and one filly ga
ined a title. This stallion gives beautiful 
heads with dark, classically outlined eyes, 
set on long, shapely necks with a nicely 
defined poll - a picture well-known to all 
who admired the World Reserve Cham
pion Filly of 2006, Panarea by Palawan. 
Seeing a creature with such a pretty head 
and an eye-catching front one can easily 
be tempted to use its sire. However one of 
WH Justice’s characteristics, as well as 
his progeny’s, besides a beautiful head 
and neck are often poor bodies with a soft 
topline. For that reason using him, even 
on such substantial mares as the Polish 
ones, was rather brave.
The strongest mark as a sire was made by 
Ekstem, who combined with mares of al
most every type gave satisfying results. 
Among the 126 horses taking part in the 
show, as much as 22 were by Ekstem, out 

of which 15 were decorated as top five in 
their classes. Among the 20 horses in the 
finals 9 were by this sire and one gained 
the honors of Champion and Best in 
Show. To this we can add the mares by 
Ekstem, who were present in the catalo
gue as the dams of the competing young
stock. This stallion undoubtedly passes 
on his effective movement, with a visible 
moment of suspension, beauty, a head 
with a dished profile and a finely set large 
eye, but sometimes also an inferior neck. 
Besides the mentioned stallions the com
peting youth was by the following sires: 
Poganin (10), Piaff (8), Emigrant and Me
tropolis NA (7 each), Psytadel (6), Galba 
and Grafik (5 each), Gaspar, HS Etiquet
te and Wachlarz (4 each), as well as Pesal 
and Ararat (3 each). The remaining 30 
horses were by 21 other sires. Only a co
uple of them made their debut on our bre
eding scene, but in the next years private 
breeders will more gladly and often use 
new blood in their bams.

What’s to come?
Having the full picture from Biaika, can 
we make predictions for the National 
Show at Janów Podlaski? I would not da
re. Especially, since the favorites of the 
Biaika show rarely win in Janów -apart 
from Albula in 1995, El Dorada in 2000, 
Palmeta in 2003 and the exceptional Pia- 
nissima in 2004.
Definitely we cannot underestimate Ja- 
now’s yearlings and 2-year-olds by Eks
tem and the yearlings by Gazal Al Sha
qab. Some splash should be made by Mi- 
chalow’s youngstock, who had some mis
fortune at the Biaika show - the UK han
dler, showing as a guest, did not have 
a chance to get to acquaint himself eno
ugh with the youngest Michałów horses, 
which could have affected the performan
ce of the horses he presented. Knowing 
the Michałów staff and most of all the tra
iner, Mariusz Liśkiewicz, we can assume 
that a huge part of these horses will per
form much better in Janów. Also the stud 
of Falborek Arabians will double their ef
forts for the battle of the most coveted ti
tles and together with them - encouraged 
by their example - other private studs.
But all expectations will surely not come 
true, as there are plenty possibilities and 
the standard very high and equal.
Some might be concerned that the using 
of various sires by private breeders, who 
sometimes pass on undesirable traits, mi
ght in the future harm the Polish popula
tion. However we must not forget that 
private breeders themselves take the tro
uble and risk of running their studs, so 
they should be able to feel the joy of cre
ating their own breeding concepts and 
even better - they should be able to feel 
the satisfaction of seeing them brought to 
life. And if something does not come out 
right - the choice of a trendy stallion pro
ves too rash, the chosen path turns out 
wrong or simply they run out of luck - 
they can always „return to the roots” and 
use the material gathered in the state 
studs, which are and always will be the 
best guardians of the Polish breeding pro
gram. /transl. J.K./ 

ogierach. Tylko kilka z nich debiutuje 
na naszej scenie hodowlanej, ale pewnie 
w kolejnych latach hodowcy prywatni bę
dą chętniej i częściej korzystać z dolewu 
nowej krwi.

Co nas czeka?
Czy mając obraz z Bialki, można prze

widywać zwycięzców narodowego poka
zu w Janowie Podlaskim? Nie śmiała
bym. Zwłaszcza, że faworytki po białec- 
kim pokazie rzadko wygrywały w Jano
wie - poza Albulą w 1995, El Doradą 
w 2000, Palmetą w 2003 i wyjątkową Pia- 
nissimą w 2004 roku.

Na pewno liczyć się będą janowskie 
roczniaki i dwulatki po Eksternie oraz 
roczniaki po Gazal Al Shaąab. Powin
na zaistnieć młodzież z SK Michałów, 
która to stadnina w tym roku w Białce 
miała pecha - gościnnie występujący pre
zenter z Wielkiej Brytanii nie miał okazji 
poznać najmłodszych michaiowskich ko
ni, co mogło wpłynąć na występy pokazy
wanych przez niego roczniaków. Znając 
michałowską ekipę i przede wszystkim 
trenera, Mariusza Liśkiewicza, należy za
kładać, że część z tych koni w Janowie 
wypadnie o wiele lepiej. Na pewno też 
stadnina Falborek Arabians ze zdwojo
nym zapałem przystąpi do walki o naj
wyższe trofea, a za nią - zachęcone przy
kładem - inne prywatne stadniny.

Ale i tak wszelkie przewidywania 
z pewnością by się nie sprawdziły, bo 
możliwości jest dużo, a poziom wysoki 
i wyrównany.

Ktoś mógłby się obawiać, że sięganie 
przez prywatnych hodowców do najróż
niejszych reproduktorów, niosących cza
sem niepożądane cechy, może w przyszło
ści zaszkodzić polskiemu pogłowiu. Nie 
należy jednak zapominać, że hodowcy 
prywatni sami podejmują trud i ryzyko 
prowadzenia swoich stadnin, więc niech 
odczują radość tworzenia swoich koncep
cji hodowlanych, a jeszcze lepiej - niech 
odczują satysfakcję z ich wprowadzania 
w życie. A jeśli coś im nie wyjdzie - wybór 
modnego ogiera okaże się pochopny, a 
obrana droga niesłuszna, albo zwyczajnie 
zabraknie im szczęścia - to zawsze mogą 
„wrócić do źródeł” i sięgnąć po materiał 
ze stadnin państwowych, które są i będą 
najlepszymi strażnikami polskiego pro
gramu hodowlanego. •
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HODOWLA

Inbred
Krystyna Chmiel

t

W
iadomo, że są gatunki 
bardziej i mniej odporne 
na wzrost inbredu, przy 
czym konie należą do tych bardziej 

odpornych. Jednak im mniejsza po
pulacja, tym większe zagrożenie 
wzrostem poziomu homozygotyczno- 
ści stada, toteż wpływ inbredu na po
krój, wzrost i rozwój, zdrowie, rozród, 
wartość użytkową i pobudliwość ner
wową badano dla takich zamknię
tych i ograniczonych liczebnie grup 
rasowych, jak koniki polskie, hucuły 
i konie czystej krwi arabskiej.

W okresach, kiedy używano szcze
gólnie wartościowych reproduktorów, 
pod które przeznaczano najwięcej 
klaczy, wzrastało niebezpieczeństwo 
nadmiernego nasycenia ich krwią. 
Konsekwencji takiego postępowania 
nie obawiali się hodowcy egipscy, gdyż 
w rodowodach tamtejszych koni po
wtarza się wielokrotnie jeden wspólny 
przodek - og. Nazeer 1934 (Mansour - 
Bint Samiha). Także i w Polsce, w la
tach 50. XX wieku, w stadninach No
wy Dwór i Albigowa, dla zwiększenia 
udziału krwi wybitnego og. Ofir 1933, 
używano „przemiennie” ogierow Wi
traż 1938 i Wielki Szlem 1938, kryjąc 
jednym córki drugiego i na odwrót. 
Kojarzenia takie nie dały jednak ocze
kiwanych efektów.

Polska populacja koni czystej krwi 
arabskiej, zwłaszcza w okresie, kiedy 
rasę tę utrzymywano prawie wyłącznie 
w stadninach państwowych, była sto
sunkowo nieliczna. Dlatego wielu na
ukowców badało wielkość średniego 
współczynnika inbredu dla całego sta
da podstawowego, współczynniki in
bredu klaczy stadnych i ogierów czoło
wych (zarówno jednostkowe, jak w ob-

Ogólnie wiadomo, że 
nadmierny wzrost natężenia 

chowu krewniaczego 
w populacjach większości 

gatunków zwierząt 
gospodarskich grozi depresją 

inbredową, czyli ogólnym 
obniżeniem żywotności. 

Czy naszym arabom grozi 
nadmierne spokrewnienie?

E

Nazeer - legenda hodowli konia 
arabskiego / the legend of the 

Arabian horse breeding 
(repr. z książki /from: Authentic 
Arabian Bloodstock by J. Forbis)

rębie rodów męskich i rodzin żeń
skich) oraz współczynniki spokrewnie
nia ogierów czołowych ze stadem ma
tek, gdyż zachodziła obawa, że w tak 
malej populacji może dojść do zbyt
niego spokrewnienia. Stwierdzono 
jednak, że wielkość średniego współ
czynnika inbredu dla stada podstawo
wego polskich koni czystej krwi arab
skiej, wbrew obiegowym opiniom, była 
stosunkowo niewielka, jak na tak nie
liczną populację, choć w różnych okre
sach jego wartości ulegały zmianom. 
Zmiany te ilustruje tabela na str. 39.

W ciągu okresu powojennego na
stąpił więc wzrost średniego współ
czynnika inbredu, tak dla stada ma
tek, jak dla ogierów czołowych czystej 
krwi arabskiej w Polsce. Dla ogierów 
gwałtowny wzrost tej wartości nastą
pił dopiero w ostatnich latach. Zwa
żywszy jednak, że inbred wyrażony 
współczynnikiem mieszczącym się 
w przedziale 0-3,99% określa się jako 
niski, 4,0-9,99% jako umiarkowany, 
a dopiero powyżej 10,0% jako wysoki - 
sytuacja nie jest groźna. Oczywiście 
w polskiej hodowli występują poje
dyncze osobniki wysoko zinbredowa- 
ne. Np. kl. Elza 1942 (Rasim Pierwszy 
- El Zabibe po Rasim 111) osiągnęła 
rekordowy dla Polski stopień na
silenia chowu krewniaczego, Fx = 
18,75%; Harmonijka 1974 (Bandos - 
Harmonia po Negatiw) -15,6%, a For- 
tissima 1993 (Fawor - Fanaberia 
po Probat) - 16,2%. Og. Pers s. 1982 
(Bandos - Pentoda), którego rodzice 
byli pólrodzeństwem osiągnął 12,5%, 
ale wartości te nie miały znaczącego 
wpływu na średnią stada, gdyż równo
ważyła je obecność klaczy wyhodowa
nych z całkowitym unikaniem inbre
du. W populacjach o porównywalnej 
liczebności, takich jak koniki polskie 
czy hucuły, odpowiednie współczynni
ki inbredu są dużo wyższe. W bada
nych okresach współczynniki inbre
du ogierów czołowych wahały się 
od 0,00% (Ararat 1985) do 11,50 (Emi
grant 1991), liczone do 4 pokolenia.

A zatem, mimo utrzymującej się 
przez wiele lat małej liczby matek 
stadnych (ta sytuacja uległa zmianie 
dopiero po upadku systemu komuni
stycznego), w polskiej hodowli koni 
czystej krwi arabskiej stopień nasile
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nia chowu krewniaczego nie jest wy
soki- Wpłynęła na to właściwa polity
ka hodowlana, zgodnie z którą stara
no się nie dopuszczać do nadmierne
go wzrostu inbredu przez celowe 
unikanie kojarzeń w bliskim pokre
wieństwie, utrzymywanie dużej licz
by ogierów pochodzących z różnych 
rodów oraz import, dzierżawa lub 
sprowadzanie nasienia reprodukto
rów niespokrewnionych z naszym 
pogłowiem.

Na depresję inbredową bardziej od
porne są ogiery, a mniej klacze, u któ
rych (według Radomskiej) może ona 
objawiać się częstszym jałowieniem 
i występowaniem wad wrodzonych 
u źrebiąt. Badania Chmiel (1990)4 
i Kamieniaka (1998)5 wykazały wystę
powanie zależności między wysoko
ścią inbredu, a dzielnością wyścigową 
(najlepsze wyniki na torze osiągały 
klacze o Fx w granicach 4,01-6,00%, 
czyli zinbredowane w stopniu umiar
kowanym) i zrównoważeniem nerwo
wym (klacze wyżej zinbredowane były 
bardziej pobudliwe).

Z kolei badania, przeprowadzone 
w 2001 r.8, dowiodły, że wzrost wskaź
nika inbredu ma korzystny wpływ 
na cechy oceniane w trakcie pokazów 
w ręku, a zwłaszcza na poziom cechy 
„typ” i na wysokość punktacji łącznej. 
To dlatego konie pochodzenia egip
skiego, w których rodowodach często 
powtarza się wybitny przodek, og. Na-
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Elza 1942 (Rasim Pierwszy - El-Zabibe po Rasim III) 
polska rekordzistka inbredu / the Polish record-holder 

with regard to the level of an inbreeding rate

Klacz Fortissima 1993 (powyżej I 
above) i ogier Pers 1982 (z lewej / 
left) - najwyżej zinbredowane 
polskie konie arabskie I the most 
highly inbred Polish Arabians

zeer 1934, mimo pewnych wad pokro
jowych odznaczają się wybitnie fine
zyjnym typem, czasem wykazując na
wet znamiona przerasowania.

Osobniki wysoko zinbredowane 
(o współczynniku inbredu równym 
lub wyższym niż 10,00%) wykazywały 
też większe wyrównanie w zakresie 
cech pokazowych. Powtarzającym się 
wspólnym przodkiem był u nich prze
ważnie og. Bandos 1964 (Negatiw 
Bandola), aczkolwiek wspomniana 
już kl. Fortissima 1993, Czempionka 
Polski Klaczy Młodszych, której Fx
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Inbreed
In the majority of species of farm animals 
too high inbreeding rate causes a general 
deterioration of vitality. Horses are 
relatively resistant to that threat. 
Nevertheless, the less numerous the 
population is, the greater is the risk of 
„inbreeding depression“ caused by too 
strong saturation of pedigrees with the 
blood of an outstanding ancestor. That's 
why especially thoroughly studied was 
the influence of an excessive 
homozygousness of the population on 
such traits, as conformation, growth, 
development, health, reproduction, use 
value and nervous excitability. Mostly 
exposed to that risk were small 
populations with restricted gene pools, 
as Polish Native Ponies, Hutzuls and 
purebred Arabians.
In Arabian horse breeding, when a 
specially valuable producer appeared, 
many mares were bred to him, what 
increased the inbreeding rate of further 
generations. That was a case in Egyptian 
Arabians'population, in which one can 
hardly find a horse not inbred to Nazeer 
1934. In Poland just after the World War 
II, at Albigowa and Nowy Dwór Studs, 
daughters of Witraż 1938 were bred to 
Wielki Szlem 1938 and the other way 
round, in order to increase the share of 
precious blood of Ofir 1933, but the 
effects weren't satisfying.
Because of a low number of Arabian 
broodmares in Poland, at least while 
they were kept only at state studs, their 
population was very close, so many 
scientists evaluated its exposure to an 
excessive inbreeding rate and its 
possible negative consequences. It was, 
however, found, that the average levels of 
inbreeding rate, estimated in different 
periods, both for broodmares and for 
leading sires, were relatively low, 
although a certain growth was noted. 
The Table 1 shows mean values of 
coefficients of inbreeding computed for 
Polish Arabian mares and stallions in the 
specified research years:

During the whole post-war period 
observed was a notable growth of 
average inbreeding coefficients, both for 
purebred Arabian broodmares'band 
and for leading sires of that breed, used 
in Poland. For stallions a rapid growth of 
that value took place only in recent 
years. One must, however, bear in mind, 
that the inbreeding rate lower than 
4,00% is defined as low; from 4,00 to 
9,99% - as moderate, whereas 10% or 
more - as high. It means, that the general 
degree of homozygousness in the Polish 
population of purebred Arabian horses is 
still quite low, what means, that its 
situation, in terms of inbreeding, isn't 
dangerous at all.
Of course, there appeared some highly 
inbred horses in Polish breeding. Their 
coefficients of inbreeding reached such 
high values, as 18,75% for the mare Elza 
1942 (Rasim Pierwszy - El Zabibe by 
Rasim III); 15,60% for Harmonijka 1974 
(Bandos - Harmonia by Negatiw); or, 
quite recently, 16,20% for Fortissima 1993 
(Fawor - Fanaberia by Probat) or 12,50% 

jest w chwili obecnej najwyższy w Pol
sce, jest zinbredowana na og. Probat 
1975 i kl. Fatma 1961.

Przytoczoną uprzednio prawidło
wość, zgodnie z którą ogiery są mniej 
wrażliwe na wzrost inbredu, potwier
dzają inne badania przeprowadzone 
w kierowanym przeze mnie zespole7. 
Wynika z nich, że po ogierach o naj
wyższym współczynniku inbredu wy

Powyżej / above: Probat - wspólny przodek wielu polskich arabów / the common 
ancestor of numerous Polish arabians

ponizej / below: Emigrant - ogier wysoko zinbredowany / highly inbred stallion

stępuje najmniej jaiowień, ronień, 
źrebiąt martwo urodzonych, padiych 
bądź zgładzonych wkrótce po uro
dzeniu.

Widać stąd, że w najbliższych la
tach naszej hodowli koni czystej krwi 
arabskiej nie grozi nadmierny wzrost 
spokrewnienia. Nie zmieni tego faktu 
notowane w ostatnich latach znacz
ne zwiększenie się liczby klaczy ho-
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¿owianych, ponieważ towarzyszy te
mu równoległy wzrost liczby używa
nych ogierów o zróżnicowanej przy
należności rodowodowej. W ostat
nich latach bowiem zezwolenie 
na krycie uzyskuje corocznie około 
160 ogierów, nasila się również indy
widualny import reproduktorów 
bądź ich nasienia przez hodowców 
prywatnych. 9

/^Tàb. Średnie wartości współczynników inbredu 

polskich koni arabskich w różnych okresach 

Average coefficients of inbreeding taken for the Arabian 
broodmares' band and leading sires in different periods

Rok badań Średni współczynnik inbredu (Fx)
dla stada matek dla ogierów czołowych

Research year Average Fx for purebred Arabian 
broodmares leading sires

1962'

1972'

1996'
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Ararat 1985 - ogier nisko zinbredowany / a low rated inbred stallion
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for the stallion Pers 1982 (Enos - 
Pentoda). whose parents were half
siblings. Those figures, however, didn't 
influence significantly the mean values 
for the whole herd, because at the same 
time occurred also completely outbred 
ones. In comparatively numerous 
populations, as of Polish Native Ponies 
or Hutzuls, achieved were much higher 
inbreeding coefficients for broodmares. 
In tested periods the coefficients of 
success for purebred Arabian leading 
sires varied from 0,00% (Ararat 1985) to 
11,50% (Emigrant 1991).
Therefore, despite a low number of 
broodmares'band (what changed only 
after the system transformation in 
Poland), the inbreeding rate was never 
too high. It resulted from the proper 
breeding policy, preventing too excessive 
growth of homozygousness in the 
Arabian horse population through 
avoiding mating of related partners, 
using many stallions descending from 
different bloodlines and importation, 
leasing or using semen of stallions 
unrelated to our broodmares'band. 
Stallions are more resistant for the 
inbreeding depression, whereas in mares 
(according to Radomska) it often causes 
such undesired effects, as open periods 
and inborn defects in foals. The research 
conducted by Chmiel (1990) and 
Kamieniak (1998) proved existing of 
interdependencies between the level of 
inbreeding rate and racing performance 
(the best race results were achieved by 
moderately inbred mares) or nervous 
excitability (highly inbred mares were 
more excitable).
As far, as show traits are concerned, a 
high inbreeding rate exerts a positive 
influence on their level. The research 
conducted by our team (Prof. Dr hab. 
Krystyna Chmiel, Dr Anna Gajewska, Dr 
Dorota Sobczuk), proved, that the 
highest average point scores, especially 
for the trait „type“ and total sum of 
points, were obtained by horses with Fx 
= 10,00% or more. That's why Egyptian 
horses, highly inbred to Nazeer, despite 
certain conformation faults, reveal an 
exceptionally refined type, sometimes 
with signs of degeneration. Polish horses 
taking part in shows, belonging to our 
research material, were mostly inbred to 
Bandos or Probat.
Other our investigations confirmed the 
above-mentioned regularity, according 
to which stallions are more resistant to a 
high level of inbreeding. From one of our 
papers result, that the stallions with the 
highest Fx caused the lowest percent of 
open periods, abortions, stillborn or 
early dead foals out of mares bred to 
them.
It shows, that our population of 
purebred Arabian horses in the nearest 
future isn't exposed to an excessive 
growth of the inbreeding rate. The 
growing number of Arabian broodmares 
doesn't increase the risk, because it is 
accompanied by a constant rise of 
number of stallions used in breeding, 
including imported ones, with very 
diversified pedigrees.
/transl. by the author/
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P
entoza jest nazywana królową 
matką stadniny w Biaice, ale 
tak naprawdę nie jest tylko bia- 
iecka, gdyż pochodzi z Janowa Podla

skiego, gdzie urodziła się 19 marca 
1978 roku, tam też się wychowała i do
rastała, aby w wieku trzech lat odbyć 
roczny trening na torze wyścigowym 
w Warszawie na Służewcu.

Przybyła do Biaiki 25 listopada 1981 
roku w gronie klaczy założycielek no
wej stadniny koni czystej krwi arab
skiej i tak już została z nami do dzisiąj. 

Zapis w dokumentach jest standar
dowy, zwyczajny, ale klacz zdecydowa
nie nie. W jej rodowodzie występuje ca
la plejada znakomitości polskiej ho
dowli koni czystej krwi arabskiej, jed
nak nie tylko linie krwi świadczą o tym, 
iż z powodzeniem zasługuje na miano 
klaczy wybitnej, a dla Stadniny Koni 
w Biaice - królowej.

Gniada klacz w dobrym, starym, 
polskim typie, pięknej maści, ze znako
mitym okiem, sucha jak pieprz, bardzo 
prawidłowa pokrojowo. Na pozór ni
czym nadzwyczajnym nie wyróżniają
ca się ze stada, oczywiście nie dla 
prawdziwych znawców tematu. Jed
nak już po chwili obcowania z nią, każ
dy kto miał taką okazję, mógł wyczuć 
emanującą od niej wielkość i klasę. Za
wsze dumna, widząca wszystko, wy
magająca od współtowarzyszek sza
cunku i respektu, a jednocześnie jakby 
czuwąjąca nad całym stadem. Chciało- 
by się powiedzieć, że doskonale wie, 
kim jest i co się jej należy. Nawet w po
deszłym wieku szybko obejmująca i

przywództwo w grupie, do której była 
wcielana. Klacz z charakterem, samo
dzielna, nie kochająca nadmiernej in
gerencji człowieka, o czym szczególnie 
mogli przekonać się lekarze weteryna
rii. Jednocześnie wiedząca, iż człowiek 
w chwilach potrzeby (poród, choroba) 
jest przyjacielem i wtedy bez najmniej
szych ograniczeń poddająca się współ
pracy, powierzając z zaufaniem swój 
los i życie potomstwa w ręce ludzi.

Nie odnosiła sukcesów na wyści
gach, nie zdobyła też laurów pokazo
wych, jednak każdy prawdziwy hodow
ca wie, jakim była i jest skarbem.

Można zadać sobie pytanie: co jest 
cenniejsze - mieć okaz piękności 
w stajni lub czempiona wyścigowego, 
czy klacz, która dąje znakomite po
tomstwo?

Oczywiście nąjlepiej by było, gdyby 
te wszystkie cechy i walory występo
wały w danym osobniku jednocześnie, 
ale życie wskazuje, że pełna doskona
łość praktycznie nie istnieje. Nato- i
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W dokumentach hodowlanych 
zapisana jest zwyczajnie: 

klacz 4750 Pentoza, 
gniada 1978 r.

(Ellorus - Pentoda po Bandos), 
linia żeńska Szamrajówka 1810, 

ród męski
Kuhailan Haiti or. ar. 1923. 

Jednocześnie 
dla znawców tematu jest 

oczywiste, że reprezentuje 
znakomitą janowską linię P.

miast istotą hodowli jest stale podno
szenie jakości populacji i uzyskiwanie 
osobników zbliżonych do ideału, co 
zwłaszcza w hodowli koni nie jest spra- 

' wą łatwą. Niejednokrotnie kojarzenie 
znakomitych koni nie przynosi plano
wanych rezultatów, a oczekiwanie 
na efekty wymaga wiele czasu i cierpli
wości. Są to rzeczy oczywiste i znane, 
dlatego warto wracać do tego tematu.

Wyjątkowa matka
Dlaczego Pentoza jest klaczą tak 

cenną i z powodzeniem można powie- 
t dzieć- wyjątkową?

Po przybyciu do Biaiki rozpoczęła 
się jej kariera hodowlana, w trakcie 
której urodziła 10 źrebiąt: 5 klaczek 
i 5 ogierków, co nie jest może rekor
dem, ale i liczbą niemałą. Istotniej
szym jest to, że jakość urodzonego po
tomstwa, a zwłaszcza klaczy była bar
dzo wysoka, a jak na lata rozwoju stad
niny - wybitna. Kryta różnymi, zarów
no pod względem fenotypu, jak i geno
typu, ogierami, wykazała ogromną 
„elastyczność”, dając z każdym z nich, 
może odmienne w typie, ale w każdym 
przypadku wartościowe potomstwo. 
W wieku 18 lat urodziła ostatnią klacz
kę i z uwagi na różnego rodzaju dolegli
wości zdrowotne przeszła na zasłużo
ną emeryturę.

Do bialeckiej stadniny wcielono jako 
klacze stadne cztery jej córki: Passadę 
po WoroWm, Perforację po Emal, Per
sefonę po Alkazar i Petycję po Patos. 
Najistotniejszy wpływ na dalszy rozwój 
stadniny wywarto potomstwo Perfora-

Pentoza i Jerzy Urbański, dyrektor Stada Ogierów w Biaice / Pentoza and Jerzy Urbański, Director of Białka Stud

cji i Petycji. Obydwie po ogierach z ro
du Saklawi I, poprzez legendarnego 
Nazeera, pierwsza - po bardzo typo
wym Emalu, synu importowanego 
z Tierska Palasa i jednej z najpiękniej
szych córek Cometa, siwej w hreczce 
Engracji, druga - po samym Patosie. 

Potwierdziła się sprawdzona wcześniej 
trafność łączenia córek i wnuczek Ban- 
dosa z ogierami z krwią Palasa i jego 
ojca, urodzonego w Egipcie Aswana 
(Raafata).

Bezsprzecznie najlepszą pod wzglę
dem hodowlanym córką Pentozy jest
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klacz Perforacja. Urodziła się w Biaice 
7 kwietnia 1986 r., siwa z charakteiy- 
stycznym piętnem na lewej łopatce. 
W dużych ramach, z niezwykle efek
towną szyją, pięknym okiem, obdarzo
na wybitnym ruchem. Być może, gdy
by przykładano do tego większą wagę,
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Pentoza 
Queen of Białka

Or rather the Queen Mother of Białka 
Stud. Because she is not just Bialka’s, 
as she stems from Janów Podlaski, 
where she was bom on the 19th of 
March, 1978, raised and matured, after 
which she spent one season at the Słu
żewiec Racetrack in Warsaw at the age 
of three.
She arrived to Białka on the 25th of No
vember, 1981 among a group of foun
ding mares for the new Arabian horse 
stud and remains with us until this day. 
In the stud documents she is recorded 
simply as: mare 4750 Pentoza, bay 1978 
(Ellorus - Pentoda by Bandos), dam li
ne Szamrajówka, sire line Kuhailan Ha- 
ifi. At the same time experts on the 
subject are at once aware that she re
presents the splendid Janów „P” line. 
The description is standard, ordinary 
even, but the mare is definitely not. Her 
pedigree consists of an impressive cast 
of stars of Polish Arabian breeding, ho
wever it is not lines and pedigrees that 
attest to the fact that she deserves to 
be titled as an extraordinary mare and 
Queen.
A bay mare in the old Polish type, of 
a beautiful coat color, with a superb 
eye, dry as bone, of very correct confor
mation. On the surface she did not 
stand out from the herd, although true 
aficionados could tell the difference. 
After a moment of being in her presen
ce, one could feel her emanate class and 
greatness. Always proud, all-seeing, de
manding respect from her female com
panions, and at the same time as if ke
eping a watch over the entire herd. One 
could even say that she knows who she 
is and what she justly deserves. Even in 
her advanced years she quickly took 
charge in a group that she was assigned 
to. A mare with a personality, indepen
dent, not fond of excessive interference 
of man in the life of a horse - something 
that especially the veterinarians had le
arned. But at the same she knew that 
man, in time of need (labor, illness), is 
a friend and then without the slightest 
restrictions she was subject to coopera
tion, putting her fate and life of her pro
geny in the hands of men.
She did not have any success at the ra
ces, doesn’t boast any show honors, but 
still every true breeder knows what 
kind of treasure she was and still is.
One can poise a question: what is more 
valuable - to have a specimen of beau
ty, a racing champion, or a mare that 
produces exemplary offspring?
Of course it would be best if all those 
qualities and characteristics were fo
und in one given individual, but life 
shows that a full perfection practically 
doesn’t exist. However the essence of 
breeding is raising the quality of the po
pulation and obtaining individuals clo
se to the ideal, which especially in hor
se breeding is not an easy thing. Many 
times mating excellent horses does not 
bring the expected results, and awa
iting for the effects requires a lot of ti-

Pasterka 
1991, gn./bay 
(Borysław)

Perta
2002, gn./bay 
(Wachlarz)

Perfazja
1996, siwa/grey 
(Batyskaf)

Panna
2000, gn./bay 
(Monar)

Pelgrima
2003, siwa/grey 
(Emigrant)

Perm i la
2005, siwa/grey 

I (Ararat)

Parsenta
2005, gn./bay 
(Metropolis NA [US])

Perfirka
2003, siwa/grey 
(Gazal Al Shaqab [QA])

Perita
2004, siwa/grey 
(Ekstern)

Perylla
I 2005, siwa/grey 

(Metropolis) NA [US])

Petycja
1989, siwa/grey 

B (Palas [SU])

Per Pani
1994, gn./bay 
(Złotogłów)

Per Panna
1996, siwa/grey
(Batyskaf)

miałaby dzisiaj bogatą w sukcesy karie
rę pokazową, ale zawsze szkoda było 
narażać ją na ewentualną utratę ciąży. 
Poza wieloma znakomitymi cechami 
odziedziczyła po matce zdecydowany 
charakter, który w nowych warunkach 
i otoczeniu, zwłaszcza na pokazach, 
wyrażał się nadmierną pobudliwością 
i dużym stresem. Patrząc na jej doko
nania hodowlane, było co oszczędzać.

Jak dotychczas, bo mamy nadzieję, 
że nie powiedziała ostatniego słowa, 
Perforacja urodziła 14 źrebiąt i to ja
kich! Praktycznie wszystkie spełniąją

Rodzina klaczy Pentoza 
obecnie reprezentowana 
w SK Białka / Family of 
Pentoza at present in 
Białka Stud

Pereira
1999, siwa/grey 
(Eldon)

Perana
2002, siwa/grey 
(Wachlarz)

Petronia M
2001, siwa/grey 
(Wachlarz)

(
Perolia
2004, sk.gn./dark bay 
(Gazal Al Shaqab (QAJ)

Perra
2005, siwa/grey 
(Ararat)

Persa na
2006, siwa/grey
(Perseusz)

kl./filly
I 2007

(Perseusz)

kl./filly
2007 
(Salar)

wymogi dla koni hodowlanych. Cechu
jąc się gatunkiem, dużą urodą i zdolno
ściami wyścigowymi, większość z nich 
z pewnością należy do elity hodowlanej. 
Perfos 1992 po Balon, Per Forma 1995 
po Wermut, Pokusa 1999 po Eldcm, Per- 
kal 2001 po Pamir - to wybitni wyści- 
gowcy, ogiery: Peper 1994 po Złotogłów 
i Plagiat 1997 po Batyskaf- reproduk
tory, pierwszy - w Zjednoczonych Emi
ratach Arabskich, drugi - zdobywca ty
tułów: Wiceczempiona Ogierów Star
szych Letniego Pokazu w Warszawie 
w 2003 roku i Czempiona Ogierów Star-
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z lewej / left: Perforacja, najcenniejsz 
córka Pentozy / the most merited 
Pentoza’s daughter

poniżej I below: Obiecująca Perfirka I 
the promissing filly Perfirka

Powyżej / above: Perfazja, matka 
stadna / broodmare at stud

szych międzynarodowego pokazu 
w Drammen w Norwegii w 2006 roku - 
popularny reproduktor w Skandynawii 
i polskiej hodowli prywatnej; Perfazja 
1996 po Batyskaf- matka stadna, nato
miast młodsze: Perfirka 2003 po Gazal, 
Perita 2004 po Ekstern, Perylla 2005 
po Metropolis NA (US), Perfomians 
2006 po Perseusz należą do obiecującej 
czołówki pokazowej i hodowlanej.

Stawkę zamyka pierwszy i najcen
niejszy jej potomek, ogier Pesal.

Sukcesy wnuka
Pesal - wybitny, zjawiskowy, wspa

niały - niemal wyłącznie takich okre
śleń używa się przy ocenie tego konia. 
Mlecznobiały (już jako roczniak całko
wicie wysiwiai), z czarnym, wielkim, 
Prześlicznym, dobrze osadzonym 

okiem, o może zbyt żeńskiej, jak 
na ogiera, bardzo szlachetnej głowie. 
Obdarzony przez swojego ojca - Part
nera, najwybitniejszego przedstawicie
la rodu Ilderima or. ar. 1894, znakomi
tym ruchem, którym zawsze, z rozwia
ną grzywą i ogonem, niemal poraża ob
serwatorów.

Potwierdzeniem jego jakości i klasy 
są tytuły, jakie uzyskał na licznych po
kazach. Najważniejsze z nich to:
• 1993: Czempion Polski Ogierów 
Młodszych, Michałów;
• 1996: Wiceczempion Polski Ogierów 
Starszych, Janów Podlaski;
• 1996: Wiceczempion Pucharu Naro
dów Ogierów Starszych, Aachen;
• 1997: Czempion Polski Ogierów 
Starszych i Najlepszy Koń Pokazu, Ja
nów Podlaski; 

me and patience. These things are 
obvious and generally known, so let’s 
get back to the subject at hand.
Why is Pentoza a mare of such value 
and, as we can honestly say, so excep
tional?
After the arrival in Bialka she began her 
breeding career, during which she gave 
birth to 12 foals - perhaps not a record, 
but also not a small amount. What’s im
portant is that the quality of the foaled 
progeny, especially that of the filhes 
was very high, and which luckily fell on 
the time of the stud’s development. At 
the age of 18 she gave birth to her last 
foal (a filly) and due to various ailments 
she was sent to her well-deserved reti
rement.
Incorporated into the stud as brood
mares were four of her daughters: Pas- 
sada by Woroblin, Perforacja by Emal, 
Persefona by Alkazar and Petycja by

The most significant effect on the fur
ther growth of the stud had the proge
ny of Perforacja and Petycja.
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Without a doubt Pentoza’s best daugh
ter (taking into consideration breeding 
achievements) is the mare Perforacja. 
She was bom in Biaika on the 7th of 
April, 1986, grey with a characteristic 
mark on her left shoulder. Large fra
med, with an unusually impressive 
neck, large eye, gifted with splendid 
movement. Maybe if more importance 
was attached to it, today she would ha
ve had a rich, successful show career, 
but it was always a danger to expose

• 2002: Wiceczempion Ogierów Star
szych, Pietrasanta (Wiochy);
• 2002: Czempion Ogierów Starszych 
i Najlepszy Koń Pokazu, Rzym;
• 2002: Wiceczempion Wioch Ogierów 
Starszych, Verona;
• 2003: Czempion Holandii Ogierów 
Starszych, Bunschoten;
• 2004: Wiceczempion Ogierów Star
szych, Stróhen, (Niemcy);

Pesal - wielokrotny 
czempion i ceniony 
reproduktor/ 
multichampion 
and valuable chief-sire

• 2006: Czempion Saint Tropez Ara
bian Cup Ogierów Starszych, Saint 
Tropez.

Zdobywa! również wielokrotnie ty
tuły: Top Five (Puchar Narodów, 
Aachen, Elran Cup, Borgloon) i Top 
Ten (Czempionat Świata, Paryż).

Zanim w 2003 roku został sprzedany 
do stadniny Klarenbeek w Holandii, 
pozostawi! w macierzystej stadninie 
wiele cennego potomstwa, stanowią
cego bogate zaplecze i przyszłość bia- 
łeckiej stadniny. Do perełek należą 
z pewnością, sprawdzone już na poka
zach, klacze Ciarka i Herca.

Stadnina w Białce z pewnością 
zapisze się w historii pokazów dzięki 
ogierowi Pesal, ale również dzięki 
wpływowi na postęp w polskiej hodow
li, bo nie kto inny jak syn Pesala, ogier
Girlan-Bey, wyhodowany w Stadninie
Niewierz - Katarzyny i Michała Boga
jewiczów jako pierwszy z hodowli pry
watnej sięgnął po tytuł Młodzieżowego 
Czempiona Polski i Wiceczempiona 
Świata.

Przyszłość
Drugą córką Pentozy, która zostawi

ła trwały ślad w stadninie, była Pety
cja - siwa ur. 21 stycznia 1989 r. - nieco 
inna od swej siostry Perforacji, bar- 
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perolia - duma i przyszłość Białki
/ pride and futurę 

of Białka Stud

dziej żeńska. Wyeksportowana w 1999 
roku do Zjednoczonych Emiratów 
Arabskich, zostawiła w Bialce trzy 
znakomite klacze, kontynuatorki tej 
cennej rodziny: Per Pani 1994 po Zło
togłów, Pertycja 1995 po Pers oraz Per 
Panna 1996 po Batyskaf. Dwaj sy
nowie Petycji po czempionie wyścigo
wym, ogierze Batyskaf: Palmer 1997 
i Promyk 1998 z powodzeniem używa
ni są w krajowej hodowli. Zaś repre
zentująca już czwarte pokolenie wy
wodzące się od klaczy Pentoza - ślicz
na skarogniada Perolia 2004 po Gazal 
Al Shaąab od klaczy Pereira (Eldon - 
Per Pani), która udanie zadebiutowa
ła w 2006 roku, zdobywając tytuły Mło
dzieżowej Wiceczempionki Pokazu 
w Bełżycach i Jesiennego Pokazu 
w Janowie Podlaskim, to duma Bialki 
i z pewnością fundament, na którym 
można opierać przyszłość i dalszy roz
wój stadniny.

W chwili obecnej stadnina w Bialce 
ma 86 klaczy i młodzieży żeńskiej, 
z czego 32 (czyli 37%) to klacze, w ży
łach których płynie krew Pentozy - czy 
to bezpośrednio, czy przez jej wnuka 
Pesala. W stadzie białeckim Pentoza 
jest jakże godnie reprezentowana 
przez 14 klaczy i klaczek - córkę Perfo
rację, 4 wnuczki, 5 prawnuczek i 6 pra- 
prawnuczek.

Dzisiaj trudno sobie wyobrazić, jak 
wyglądałaby stadnina w Bialce, gdyby 
nie było w niej Pentozy. Czy możliwy 
byłby tak szybki jej rozwój i postęp? 
Chyba nie. Dlatego Białka szczególnie 
jest wdzięczna Stadninie Koni w Jano
wie Podlaskim za dar, który pozwolił 
osiągnąć to, co posiadamy obecnie, 
a jednocześnie pozwala śmiało patrzeć 
w przyszłość i realizować w spokoju za
mierzone cele. Oby to trwało jak naj
dłużej pod czujnym okiem Pentozy, 
która na zawsze pozostanie z nami ja
ko bialecka królowa. •
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her to a possible loss of pregnancy, be
cause aside from many superb charac
teristics she also inherited from her mo
ther a decisive personality, which in 
new surroundings, especially at shows, 
exhibited itself by excessive excitability 
and large stress. Looking at her bre
eding achievements, she was worth sa
ving.
As so far, because we hope that she did 
not say her last word, she gave birth to 
14 foals - and what foals they were. 
Practically all of them fulfilled the requ
irements for breeding stock. Featuring 
type, beauty and racing abilities, the 
majority definitely belong to the bre
eding elite.
Perfos, Per Forma, Pokusa and Perkal 
are excellent racehorses, while the still 
very young Perfirka, Perita and Perylla 
belong to the promising show forefront, 
and last but not least her most valuable 
progeny - the stallion Pesal.
Pesal - outstanding, phenomenal, 
excellent - almost these words only are 
used when evaluating this horse. Milky- 
-white, which he turned already as 
a yearling, with a large, black eye, well 
placed, on a perhaps too feminine, very 
refined head. Gifted with excellent mo
vement, with which he literally struck 
spectators, adding as a final touch 
a blowing tail and mane.
Proof of his quality and class are the ti
tles, which he gained at numerous 
shows. The most important include:
• Polish National Champion Colt - Mi
chałów
• Polish National Reserve Champion 
Stallion - Janów Podlaski
• AU Nations Cup Reserve Champion 
Stallion - Aachen
• PoUsh National Champion Stalfion & 
Best in Show - Janów Podlaski
• Champion Stallion & Best in Show - 
Rome
• Dutch Champion Stallion

• AU Nations Cup Top Five Stalfion - 
Aachen
• World Top Ten StaUion - Paris
Not only he himself, but also his proge
ny distinguishes itself by high quaUty. 
Used at his maternal stud he left many 
valuable get, which make up for a rich 
material and the future for the further 
growth of Biaika Stud. One of the pe
arls are definitely the already show-pro
ven Ciarka and Herca.
Białka, thanks to the staUion Pesal, will 
surely write itself down in the history of 
the PoUsh shows and the influence it 
has on the breeding progress, because 
none other than Pesal’s son, the colt 
Girlan Bey, was the first privately-bred 
horse to achieve the title of PoUsh Na
tional Champion Colt.
Petycja, grey, bom on the 21st of Janu
ary, 1989, different from her sister, more 
feminine, gave Biaika three exquisite 
filUes. Representing a fourth generation 
of Pentoza, the fiUy PeroUa, dark bay, 
2004, by Gazal Al Shaqab, is surely a fo
undation on which the future and deve
lopment of the stud can be based. 
Currently Biaika Stud stables 86 mares 
and filUes, out of which 32 originate 
from Pentoza, which is 37% of the enti
re stock.
Today it is difficult to imagine what wo
uld happen to Biaika without the pre
sence of Pentoza. Would such progress 
and development be at aU possible? 
Probably not. That’s why Biaika is 
especiaUy grateful to Janów Podlaski 
Stud for such a gift, which enabled to 
achieve what we have today, as weU as 
afiows us to boldly look into the future 
and reaUze further breeding progress. 
Hopefully as long as possible under the 
watchful eye of Pentoza, who wiU fore
ver remain with us as the Queen of 
Białka.
/transl. J. K/
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RECENZJA

„Książka ta jest dedykowana Polakom, którym Koń Arabski tak wiele zawdzięcza. Bo
wiem poświęcali oni swoje życie i życie swoich bliskich dla tych wspaniałych stworzeń, któ
re od swoich opiekunów oczekują nie więcej jak tylko szacunku i miłości. W zamian, dają 
nam piękno swojego ciała, umysłu i ducha. /.../” Zenon Lipowicz i Jerzy Zbyszewski

P
rzed czterema miesiącami uka
zała się książka, na którą czeka
no jak na przysłowiowego Godo
ta od czasu kiedy o hodowli konia arab

skiego w Polsce pisał prof. Witold Pru
ski („Dwa wieki polskiej hodowli koni 
arabskich [1778-1978] i jej sukcesy 
na świecie", 1979 r.).

Pomysł napisania od nowa historii 
polskiej hodowli, doprowadzonej 
do czasów współczesnych, zrodził się 
w Stanach Zjednoczonych w okresie 
„boomu arabskiego” lat osiemdziesią
tych ubiegłego wieku i wielkiej ekspan
sji polskich koni arabskich na tamtejszy 
rynek. Zenon Lipowicz podjął to wy
zwanie, dysponując cennymi materiała
mi i ikonografią, a przede wszystkim 
wiedzą i znajomością tematu. Pomimo 
wieloletnich kłopotów z wydaniem 
książki, sprawy w końcu nabrały tem
pa. Do współpracy został zaproszony 
Jerzy Zbyszewski, pojawili się też do
brodzieje: państwo Ron i Mila Hartowie 
(właściciele Czempiona USA ogiera 
Emanor) oraz Jego Wysokość Emir Ka
taru Szejk Hamad Bin Khalifa Bin Ha- 
mad Al Thani (właściciel Czempionów 
Świata ogierów Gazal i Marwan Al Sha- 
ąab}. Wydania książki podjął się Walter 
Mishek, Arabian Horse Times.

Bardzo pięknie wydana, w limitowa
nej edycji, w płóciennej, zlotem tłoczo
nej oprawie, książka ta stanowi praw
dziwie bibliofilski rarytas. Na 208 stro
nach zawarta jest nie tylko historia pol
skiej hodowli konia arabskiego od jej 
zamierzchłych początków poprzez hi

The Arabian Horse Poland’s National Treasure
Wyd. Arabian Horse Times, Inc., 2007, s. 208.

storię stadnin, które odegrały ważną 
rolę w polskiej hodowli. Są ale również 
rozdziały, w których autorzy piszą o po
chodzeniu konia arabskiego, polskiej fi
lozofii hodowlanej, znaczeniu i roli wy
ścigów, rozwoju Polskiej Księgi Stadnej 
i jej twórcy dr. Edwardzie Skorkow- 
skim, historii wystaw, pokazów i aukcji. 
Na zakończenie zamieszczone są ta
bele i wykazy wyhodowanych w Pol
sce międzynarodowych czempionów, 
czempionów amerykańskich polskiego 
pochodzenia, wyników sprzedaży 
na aukcji w Janowie Podla
skim i gonitw pozagrupo- 
wych do roku 2006 włącznie. 
Tekst jest bogato ilustrowa
ny fotografiami, reprodukcja
mi rysunków i obrazów ze 
zbiorów Zenona Lipowicza. 
Natomiast pewien niedosyt 
budzi zbyt wąsko i niewy
starczająco omówiony okres 
ostatniego 15-, 20-lecia cha
rakteryzujący się przecież 
ogromną dynamiką w ho
dowli, zarówno państwowej, 
jak i prywatnej. Bez wątpie
nia książka ta jest ogromnie 
ważną pozycją na „końskim” rynku wy
dawniczym czego dowodem jest wy
czerpanie tego nakładu. Planowane 
jest tłumaczenie tej książki na język 
polski i wydanie w wersji uzupełnionej 
i poszerzonej. Mamy nadzieję, że ta 
polska wersja nie będzie musiaia cze
kać na wydanie 20 lat.

Izabella Pawelec-Zawadzka

The Arabian Horse
Poland’s National Treasure

Four months ago appeared in print a book 
awaited since the eighties, when published 
was the famous book by Witold Pruski, en
titled „Two Centuries of Breeding Arabian 
Horses in Poland (1778 - 1978) and its suc
cesses throughout the world.”
In eighties, during the great boom for Ara
bian horses, in Arizona conceived was the 
idea of writing anew the whole history of 
Polish breeding, reaching the present time, 
in English. It was Mr. Zenon Lipowicz, who 
took up the task, having access to valuable 
source and graphic materials, but above all 
- an enormous knowledge and acquaintan
ce of the subject.
Then the editorial difficulties appeared, ti
me went by and the subsequent years ad
ded new volumes. Finally the matters acce
lerated. Mr. Jerzy „George” Zbyszewski was 
invited to cooperation, appeared new pa
trons, as Mr. & Mrs. Ron and Milla Hart (the 
owners of Windhorse Farm and the US Na
tional Champion Stallion Emanor) and H. 
H. Emir of Qatar, the Sheikh Hamad Bin 
Khalif Bin Hamad Al Thani (the founder of 
Al Shaqab Stud, the owner of World Cham
pion Stallions Gazal Al Shaqab and Marwan 
Al Shaqab). The task of publication of the 
book was taken up by Mr. Walter Mishek the 
editor of the „Arabian Horse Times” maga
zine. The book is cloth-bound, in a gold-em
bossed cover, appearing in a limited, luxury 
edition, makes a real collector’s item.
On its 208 pages contained is not only the hi
story of Polish Arabian horse breeding from 

its very beginnings, through de
scriptions of the major studs, 
exerting the highest influence 
on the Polish breeding, but also 
special chapters, telling about 
the ancestry of Arabian horses, 
Polish breeding philosophy, si
gnificance and importance of 
racing, development of the Po
lish Arabian Stud Book and its 
creator - Dr. Edward Skorkow- 
ski, history of shows and sales. 
In the end part placed are ta
bles and lists of International 
Champions bred in Poland, US 
National Champions of Polish 
origin, Janów Podlaski Sales re
sults, Classic and Listed Stakes 
Results including the year 2006. 
The text is richly illustrated, 
often with unique photos, never 
published before, as well as rare 

drawings and prints descending from the 
collection of Zenon Lipowicz.
Slightly unsatisfying are only parts cove
ring the period of last 15-20 years of Polish 
breeding, distinguishing itself, however, 
with a significant dynamics of develop
ment, as well of State-owned studs, as of 
private breeding. Nevertheless the book is 
a very valuable item, which should occupy 
a place of honor in the bookshelves of eve
ry serious Arabian horse breeder. The book 
is already sold out, so, planned is its trans
lation into Polish and a reissue in a broade
ned and complemented version. We hope it 
doesn't have to wait another 20 years, 
/transi. K. Ch./
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10 Sierpnia,, Stadnina Koni Janów Podlaski 
21:00 Pokaz koni z oferty Pride of Poland

13 sierpnia
Dzień Otwarty w Stadzie Ogierów Białka

rag
|S &S

Podlaski '
W'

14 sierpnia
Dzień otwarty w Stadninie Koni Michałów

‘ ‘ “ '•&O¿Oh

11 Sierpnia,, Stadnina Koni Janów Podlaski 
10:00-20:00 XXIX NARODOWY POKAZ KONI ARABSKICH CZYSTEJ 
Klasy:
I. Klaczki roczne
n. Klaczki dwuletnie
HI. Klaczki trzyletnie
IV. Ogierki roczne
V. Ogierki dwuletnie
VI. Ogiery trzyletnie
VII. Klacze 4-6-letnie 
Vln. Klacze 7-10-letnie
IX. Klacze 11-letnie i starsze
X. Ogiery 4-8-letnie
XI. Ogiery 9-letnie i starsze

12 Sierpnia, Stadnina Koni Janów Podlaski ?
09:00-16:00 otwarte stajnie >'Wv
10:00 otwarcie przetargu Silent Sale ■>
10:00 XXIX NARODOWY POKAZ KONI ARABSKICH CZYSTfe/l
Czempionaty Polski: Klaczy Młodszych, Ogierów Młodszych, 
Klaczy Starszych, Ogierów Starszych
Wybór Najlepszego Konia Pokazu
Nagrody specjalne
12:00 uroczysta Parada z okazji 190-lecia Stadniny Koni Janów 
12:30 pokaz koni z oferty PRIDE of POLAND i Silent Sale 
16:00 XXXVIII AUKCJA PRIDE OF POLAND
21:00 parada Hodowlana Stadniny Koni Janów Podlaski



PRIDE OF POLANU 2007
XXXVIII Aukcja Koni Arabskich w Janowie Podlaskim

12 sierpnia 2007

1. CELTA, siwa, ur. 1998 r.

2. ERRARA, siwa, ur. 1996 r.

3. ALTONA, siwa, ur. 1999 r.

4. PRALINA, siwa, ur. 1996 r.

5. EKONOMIKA siwa, ur. 2000 r.

Pasat - Celna po Alegro, hod. SK Janów Podlaski 

Mnogramm - Estela po Probat, hod. SK Michałów

Eukaliptus - Albigowa po Fawor, hod. SK Janów Podlaski

Ecaho - Premiera po Piechur, hod. SK Michałów

Pesai - Ekosfera po Palas, hod. SO Białka

6. PRUDENCJA, siwa, ur. 1997 r. Emigrant - Pergola po Falsyfikat, hod. SK Michałów

7. POLENTA, siwa, ur. 2002 r.

8. ZŁOTA WIEŻA c. gn., ur. 2002 r.

Ecaho - Pilica po Fawor, hod. SK Janów Podlaski

Ganges - Zatoka po Arbil, hod. SK Michałów

9. PIETA gniada, ur. 2003 r.

1O. EUSALA, siwa, ur. 2000 r.

11. GRETA, siwa, ur. 1999 r.

12. SIKLAWA siwa, ur. 2001 r.

13. EPIFANIA, siwa, ur. 1998 r.

14. BELLADONA, gn., ur. 1995 r.

Gazal Al Shagab - Pilar po Fawor, hod. SK Janów Podlaski

Pesai - Euskara po Ararat, hod. SO Białka

Pesal - Girlanda po Eukaliptus, hod. SK Michałów

Laheeb - Siewka po Eldon, hod. SK Janów Podlaski

Emigrant - Empressa po Probat, hod. SK Michałów

Europejczyk - Bellona po Czako, hod. SK Janów Podlaski

15. CITRONETA, siwa, ur. 2000 r.

16. WIAŹMA, gniada, ur. 1991 r.

Pesal - Cirka po Borek, hod. SO Białka

Arbil - Wizja po El Paso, hod. SK Michałów

17. EUMENIDA, siwa, ur. 2002 r.

18. FAUSTYNA, siwa, ur. 2004 r.

19. SALINA, siwa, ur. 1996 r.

20. MELONIA, siwa, ur. 1996 r.

21. ZULEJKA, gniada, ur. 2001 r.

22. FIROSETTA, siwa, ur. 1999 r.

Eldon - Euzebia po Etogram, hod. SK Janów Podlaski

Emigrant - Felicjana po Ekstern, hod. SK Michałów

Arbil - Sari po Argo, hod. SK Janów Podlaski

Batyskaf - Meta po Partner, hod. SO Białka

Ganges - Zuzanna po Wojsław, hod. SK Michałów

Eldon - Fraskata po Pers, hod. Białka/S. Sławiński

23. PIANELLA, siwa, ur. 1998 r. Pamir - Pilina po Eternit, hod. SK Janów Podlaski

24. LAVERNA, siwa, ur. 2003 r. Ekstern - Loretta po Wojsław, hod. SK Michałów

25. FULA, siwa, ur. 1993 r.

26. WANILIA, gniada, ur. 1997 r.

27. EOLIDA, siwa, ur. 2001 r.

28. BAJONNA, siwa, ur. 2003 r.

Partner - Florena po Palas, hod. SO Białka

Alegro - Wizyta po Wermut, hod. SK Janów Podlaski

Eldon - Ekspozycja po Eukaliptus, hod. SK Michałów 

Gazal Al Shaqab - Bajada po Pamir, hod. SK Janów Podlaski

29. ELENITA, gniada, ur. 2003 r. Gazal Al Shaqab - Epifania po Emigrant, hod. SK Michałów

30. BOGINI, sk.gniada, ur. 1997 r. Arbil - Bogatynia po Europejczyk, hod. SK Janów Podlaski

31. EMISANA. gniada, ur. 1998 r. Wojsław - Estepona po Pepton, hod. SK Michałów

32. WORSKLA, siwa, ur. 1996 r. Eukaliptus - Wilejka po El Paso, hod. SK Michałów

Oferta specjalna:

A. NINTWA, kaszt., ur. 1999 r. Etogram - Niwa po Eukaliptus, hod. G. Ostrowski

Ogiery:

B. MAJOR, siwy, ur. 1997 r.

C. EUKARIONT, siwy, ur. 2003 r.

Batyskaf - Meta po Partner, hod. SO BialkaZA. Wojtowicz. 
Gazal Al Shaąab - Euzetia po Etogram, hod. SK Janów Podlaski



AUKCJA

Dni konia,.
Jeff Wintersteen
fot. Stuart Vesty

H
istoria janowskiej stadniny 
ściśle splata się z dziejami 
państwa polskiego. Nie omi
ną! jej żaden zabór, powstanie czy woj

na, żaden kaprys historii, żaden 
najeźdźca. Wielokrotnie niszczona 
i odbudowywana od podstaw, janow
ska stadnina oparła się przeciwno
ściom losu i może dziś świętować swój 
jubileusz będąc u szczytu sławy.

Janów nie tylko wyhodował liczne 
zastępy czempionów narodowych 
i międzynarodowych, w tym czempio
nów Europy i świata, jak również zwy
cięzców najbardziej prestiżowych go
nitw, ale też wywarł głęboki wpływ 
na polską i światową hodowlę konia 
arabskiego.

Janowskie konie znajdujemy w ro
dowodach choćby takich sław, jak 
Aladdin, Bachantka, Bandola, Bask, 
Celebes, Comet, Czort, Ekstern, Ema- 
nacja, Emigrant, Emigrantka, Etna, 
Eunice, Ganges, Gazal Al Shaqab, Mo- 
narch AH, Monogramm, Nabór, Na
ganka, Negatiw, Palas, Parma, Pesal, 
Pietuszok, Piewica, Probat, Sabellina, 
Wizja i Wojsław - wymieniając tylko 
niektóre.

Wśród koni pochodzących z Janowa 
są takie, które inspirować będą ho
dowców jeszcze przez kolejne pokole
nia. Do olbrzymiej listy sukcesów dopi
sane zostało ostatnio spektakularne 
imię Pianissimy.

Narodowy Pokaz
Polski Narodowy Pokaz Koni Arab

skich po raz pierwszy rozegrany został 
w roku 1979 i miał być porównaniem 

Tegoroczne Dni Konia 
Arabskiego zbiegają się 

z rocznicowymi obchodami 
190-lecia Stadniny Koni 
w Janowie Podlaskim.

Zapraszamy więc do udziału 
w tym szczególnym 

wydarzeniu i uczczenia 
janowskiego święta, w duchu 

historii, sukcesu i tradycji.

i oceną osiągnięć hodowlanych pań
stwowych stadnin w duchu zdrowej ry
walizacji, a także służyć promocji pol
skiego konia arabskiego.

Początki były skromne, ale z biegiem 
lat janowski pokaz stal się jednym 
z nąjwyżej ocenianych i nąjtrudniej- 
szych do wygrania.

Od fascynujących klas rocznych, 
dwu- i trzyletnich klaczek, w których 
błyszczą najmłodsze gwiazdy polskiej 
hodowli, przez wyjątkowo zaciętą ry
walizację w klasach klaczy starszych, 
z których wiele ma na koncie między
narodowe tytuły - pokaz daje pogląd 
na poziom hodowli.

Czempionat ogierów starszych jest 
ekscytującym dopełnieniem tej impre
zy. Począwszy od roku 2007, poprze
dzać go będzie rywalizacja rocznych 
oraz dwu- i trzyletnich ogierków, które 
walczyły dotąd o tytuły narodowe pod
czas Wiosennego Pokazu w Bialce. 
Tym samym, po raz pierwszy, upra
gnione trofea Czempionów Polski we 
wszystkich czterech kategoriach wie
kowych: Klaczy Młodszych i Starszych 

oraz Ogierów Młodszych i Starszych, 
przyznane zostaną podczas jednego, 
najważniejszego, narodowego pokazu.

XXXVIII Aukcja
Uważana od dłuższego czasu za jed

ną z najważniejszych aukcji, działa jak 
swoisty barometr światowego rynku 
koni arabskich.

Wiele znamienitych koni arabskich, 
przeszło przez ring janowskiej aukcji 
i zostało sprzedanych na publicznej li
cytacji, w tym Bandos, Banat, Baty
skaf, Druid, Pamir, Pilarka, Elandra 
i Sawannah.

Aukcja ta stała się zatem obowiąz
kowym przystankiem dla elitarnej gru
py hodowców i trenerów z całego świa
ta, jako że stanowi ona najważniejszy 
punkt spotkania międzynarodowego 
świata hodowców z polskim progra
mem hodowlanym.

Podczas, gdy główna aukcja skupia 
na sobie uwagę klientów i licznie zgro
madzonej publiczności, przebiegająca 
w jej cieniu Silent Sale przynosi sze
reg niespodzianek i okazji. Deficyt, 
Dębowiec, El Ghazi, Kordelas, Wiking 
dowodzą, że za skromniejsze fundu
sze również w „cichej sprzedaży” moż
na nabyć konie bardzo wysokiej jako
ści. Konsekwentnie każdego roku, li
sta koni przeznaczonych na aukcję 
główną i cichą sprzedaż oczekiwa
na jest w wielkim napięciu, gdyż może 
dać hodowcom i entuzjastom poka
zów oraz wyścigów życiową szansę 
na zakup konia marzeń.

W tym roku w ofercie aukcyjnej są 
córki ogierów będących „kamieniami



milowymi” polskiej hodowli: Alto
na (po Eukaliptus), Errara (po Mono
gramm), Pieta (po Gazal Al Shaqab), 
pralina i Polenta (po Ecaho).

Oferowane jest potomstwo najsłyn
niejszych narodowych i międzynarodo
wych czempionów, ogierów: Ekstern, 
Ecaho, Eldon, Emigrant, Pesal, Gan
ges i Wojsław.

Lot 1 - Celta

Na liście są też zasłużone klacze ho
dowlane, które wypełniły już swą misję 
w stadninach państwowych, pozosta
wiając udane potomstwo i w pełni sil 
rozrodczych mogą opuścić macierzy
ste stajnie, aby dać początek nowym 
dynastiom u nowych właścicieli: Wiaź- 
ma, Belladona, Wanilia, Altona, Epifa
nia, Bogini.

Arabian Horse Days
The 2007 event of the Arabian Horse 
Days coincides with the celebration of 
Janów Podlaski Stud’s 190th anniversa
ry. Founded in 1817 to replenish cavalry 
mounts lost during the Napoleonic wars, 
Janow’s history parallels that of the Po
lish fatherland. National boundaries 
swept across the country like the ocean 
tides, cataclysmic wars brought destruc
tion, and miraculous rebuilding, only to 
bring more war with devastation and 
loss. But always from the ashes came re
birth, both of horsemen and horses. Like 
her fatherland’s indomitable spirit the 
steadfast commitment to the tradition 
of breeding at Janów continued, each ge
neration built on the next, a higher quali
ty than previous. The commitment to 
tradition manifests itself in the smallest 
detail like the daily 6: 00 am inspection, 
or mares being turned out to water. The 
result of Janow’s unyielding devotion 
and sacrifice to breeding is without peer. 
Janow’s influence on the Arabian breed 
is awe inspiring in both its expanse and 
depth. Those horses listed in the role of 
honor that were bred by Janów will con
tinue to inspire generations. But these 
horses tell only a small part of the influ
ence. Not only has Janów produced nu
merous national and international 
champions including European and 
world champions as well as stakes win
ners around the globe, but also her influ
ence on subsequent Polish studs, as well 
as other nation’s studs is equally profo
und. Consider the impact of Janów thro
ugh the pedigrees of Aladdin, Bachant- 
ka, Aquinor, Bandola, Bask, Celebes, Co
met, Czort, Ekstern, Ellora, Emanacja, 
Emigrant, Emigrantka, Etna Eunice, 
Ganges, Gazal Al Shaquab, Monarch 
AH, Monogram, Nabór, Naganka, Nega- 
tiw, Palas, Parma, Pesal, Pietuszok, Pie- 
wica, Probat, Sabellina, Wizja and Woj
sław to name just a few. Truly, where wo
uld the Arabian breed be without the 
contributions of Janów? It is then fitting, 
as Janów celebrates her 190th anniversa
ry, she does so with the fresh winds of fre
edom, both politically and economically. 
She also does so reaching the pinnacle of 
success, adding to her swelling list of 
Arabian influence the heralded name of 
Pianissima. Please join us for this very 
special event to celebrate the history, the 
influence, and above all the tradition of 
Janów Podlaski State Stud.
XXIX Polish National Show
The Polish National Show began in 1979 
as a vehicle for the studs to gauge their 
breeding results in a comparative fa
shion. What has resulted from these mo
dest beginnings is one of the most com
petitive and highest quality shows of the 
21st century. From the exciting yearling, 
two and three year old filly classes that 
provide a glimpse of the newest stars of 
Polish breeding, to the intensely compe
titive mare classes, many fresh from in
ternational wins, the competition show
cases the foundation of Polish breeding. 
The final stallion classes serve as a fitting 
climax to an assuredly exciting day, but 
this year they will be preceded by the
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yearling, two and three year old colt clas
ses, which up until now were being con
ducted during the Spring Show in Biał
ka. Thus for the first time ever all four of 
the coveted titles of Polish National 
Champion Filly, Colt, Mare and Stallion 
will be awarded at the most influential 
Arabian horse show in Poland.
XXXVIII Pride of Poland Auction
Long considered one of the most impor
tant Arabian auctions in the world, the 
Pride of Poland Sale serves as an impor
tant barometer to Arabian pricing worl
dwide. Some of the finest Arabians ever 
sold at public auction have passed thro
ugh this all-important sales ring and si
lent sale, horses like Bandos, Banat, Ba
tyskaf, Druid, Pamir, Pilarka, Elandra, 
and Sawannah. Therefore it has become 
a mandatory destination for the elite 
Arabian trainers and breeders in the 
world for the simple reason that the Pri
de of Poland Sale serves as the most si
gnificant access for international bre
eders to the Polish breeding programs. 
While the main auction receives a mąjo- 
rity of the attention, the silent sale has 
also provided a wealth of opportunity. 
Deficyt, Dębowiec, El Ghazi, Kordelas 
and Wiking are proof of the extraordina
ry value for modest pricing in the silent 
sale as well. Consequently each Spring, 
the list of horses consigned to both the 
main auction and silent sale is eagerly 
anticipated, often proving to be a once- 
-in-a-lifetime opportunity for serious mo
dem breeders and show and race enthu
siasts to make a key purchase.
We have daughters of Polish breeding 
„milestones”: Altona (by Eukaliptus), 
Errara (by Monogramm), Pieta (by Ga
zai Al Shaqab), Pralina and Polenta (by 
Ecaho); proven broodmatrons, which 
have fulfilled their roles in the Polish bre
eding program, with successful progeny 
at home, thus at the prime of their pro
ductive years they can leave the Polish 
Studs to establish new dynasties abroad: 
Wiaźma, Belladona, Wanilia, Altona; as 
well as promising young showstars, who 
are more than capable of reaching for the 
highest achievements at international 
arenas: Siklawa, Prudencja, Celta, Eko
nomika, Eusala, Pieta, Złota Wieża, Eu- 
kariont and Epicentrum. Aficionados of 
the performance Arabian should tum 
their attention to horses boasting suc
cesses from the Polish racing program: 
Major, Firosetta, Belladona, Diament, 
Złota Wieża. An extraordinary opportu
nity will be the presentation of Niniwa - 
a mare of petite height but huge athletic 
talent - European Arabian Horse Show 
Jumping Champion of 2006.
First up is Celta, Lot 1 of Pride of Poland 
2007. A tall, well built, large framed bro
odmare with a solid pedigree of perfor
mers, Celta has proven herself a consi
stent producer of quality foals. Celta is 
a daughter of German National Cham
pion Pasat, who along with Partner, Pa
mir, Parys & Polonez, is one of the five in
ternational champion sons and sires out 
of the legendary Tersk-bred broodma
tron Parma, who left the breed 21 foals 
over her remarkable breeding career. 
Celta’s dam Celna, for many years one of

W ofercie znajdują się też młode ko
nie pokazowe, które zdolne są sięgnąć 
po najwyższe trofea na największych 
światowych ringach: Siklawa, Errara, 
Prudencja, Celta, Ekonomika, Polenta, 
Eusala, Pieta, Złota Wieża, Eukariont 
i Epicentrum.

Wielbiciele arabów o predyspozy
cjach użytkowych powinni zwrócić 
uwagę na konie sprawdzone pozytyw
nie w polskim programie wyścigowym: 
Major, Firosetta, Belladona, Diament, 
Złota Wieża.

Niezwykłym wydarzeniem może 
okazać się prezentacja obdarzonej 
wprawdzie niewielkim wzrostem, ale 
za to nieprzeciętnym talentem skoko
wym Niniwy, Czempionki Europy 2006 
Koni Arabskich w Skokach Przez Prze
szkody.

Oferta Janowa
Stadnina Koni Janów Podlaski uczci 

swoją rocznicę typując do sprzedaży 
klacze z elity hodowlanej i ze swoich 
„koronnych” rodzin.

Na pierwszy ogień pójdzie Celta, 
tegoroczny numer jeden listy aukcyj
nej. Słusznej miary, dobrze zbudowa
na, w potężnych ramach klacz z cieka
wym rodowodem pełnym zwycięzców, 
Celta sprawdziła się też jako matka 
stadna, dając obiecujące źrebięta. Cór
ka Czempiona Narodowego Niemiec, 
og. Pasat, jednego z pięciu wraz z Part
nerem, Pamirem, Parysem i Polonezem 
międzynarodowych czempionów - sy
nów legendarnej, wyhodowanej w Tier- 
sku, Parmy, która w całej imponującej 
karierze pozostawiła aż 21 potomków. 
Matka Celty - Celna, to jedna z najbar
dziej cenionych polskich klaczy, Jest 
córką Narodowego Czempiona Holan
dii, Alegro - syna legendarnego Proba
ta i „królowej Janowa” -Algerii. Matka 
Celnej - Ceduła, uważana była w swo
im roczniku za jedną z najlepszych 
i najpiękniejszych córek Bandosa. Ze 
strony ojca, Celta wywodzi się w pro
stej linii od znakomitej Elegantki, jed
nej z najwyżej cenionych klaczy okresu 
międzywojennego, założycielki uzna

nej rodziny dzielnych wyścigowo koni. 
Jej syn - światowej sławy Wielki Szlem 
stanowił punkt zwrotny w powojennej 
hodowli koni wyścigowych. Obdarzo
na takim dziedzictwem Celta ma 
ogromny potencjał hodowlany łącząc 
piękno i dzielność.

Tuż za Celtą przed międzynarodową 
klientelą pojawi się Altona. Jed
na z najbardziej niezwykłych młodych 
córek legendarnego ogiera Eukaliptus, 
odziedziczyła po swojej słynnej babce 
Algerii - jednej z najcenniejszych kla
czy janowskiego stada - dumną pre
zencję i hodowlany potencjał. Alto
na, uosabiąjaca ideę programu hodow
lanego Stadniny Koni Janów Podlaski, 
jest klaczą niezwykle typową, żeńską 
i elegancką, a ponadto wyjątkowo pra
widłową i harmonijną, z piękną głową 
o olbrzymich, lśniących oczach, osa
dzoną na niezwykle długiej, o szlachet
nym rysunku szyi. Podobnie jak jej peł
ne siostry: Amra - Narodowa Czem- 
pionka Polski i Najlepszy Koń Pokazu 
oraz Amba, gwiazda aukcji Pride of Po- 
land z 2005 roku i niezwykle wartościo
wa młoda matka stadna w amerykań
skiej stadninie Hennessey Arabians, 
Altona jest nieodrodną córką znamie
nitej klaczy Albigowa, właścicielki naj
piękniejszych oczu w Polsce - szczegól
nie cenionej jako najlepsza córka nie
śmiertelnej Algerii. Zachowując ro
dzinne tradycje, Altona urodziła już 
dla Janowa Podlaskiego dwie wyjątko
we córki: sensacyjną zwyciężczynię po
kazu w Bialce, klacz Altamira i bardzo 
obiecującą klacz Alabama. Nie będzie 
przesadą stwierdzenie, że Alto
na stanowi kwintesencję polskiego 
programu hodowlanego i wkład tej 
jednej z ostatnich córek ogiera Euka
liptus w następne pokolenia będzie 
niewątpliwie znaczący i trwały.

Z najbardziej charakterystycznej dla 
Janowa rodziny „P” wystąpią Polenta 
i Pieta. Pełna siostra znakomitej Pal
mety, Czempionki Europy Klaczy Star
szych, Czempionki Polski Klaczy Młod
szych i Najlepszego Konia Pokazu, 
Czempionki Wiosennego Pokazu Kla-

Lot 2 - Errara
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czy Młodszych, Czempionki Letniego 
pokazu Klaczy Starszych i Top Ten 
Świata Klaczy Młodszych, Polenta sta
nowi rzadką okazję nabycia przedsta
wicielki jednej z najcenniejszych i naj
bardziej zasłużonych linii żeńskich 
w rasie arabskiej. Jej matka Pilica jest 
uznawana za najlepiej 
rodzącą córkę Pipi - 
Czempionki Polski i po
kazu Masters Open - le
gendy Janowa, matki 
dziewięciu czempionów, 

co stanowi niezrównany wyczyn w hi
storii hodowli koni arabskich. Poprzez 
Pilicę, Polenta dziedziczy nadzwyczaj
ne cechy fenotypu Pipi i oszałamiającej 
urodą Pilarki - Czempionki Świata, 

the most admired and celebrated brood
mares in Poland, was a premier daughter 
of Dutch National Champion Alegro, in 
turn the son of breed legends Probat & 
Algeria - the „Queen of Janów”. Celna’s 
dam Ceduia, was considered one of the 
best and most beautiful Bandos daugh
ters of her generation. Tail female, Celta 
traces directly to the illustrious Elegant
ka, one of the most highly valued mare of 
the interwar period, foundation dam to 
one of the breed’s most celebrated fami

ly of athletes, which includes her 
world-famous son Wielki Szlem, pi

votal post-war sire of significan
ce and the all-time leading si

re of racing talent in Euro
pe. Boasting a heritage 

of esteemed accom
plishment, expect



the best from Celta as a consistent sour
ce of authentic Arabian beauty and ver
satile athletic ability.
Following Celta, Altona will appear in 
front of international audience. One of 
the most sensational young daughters of 
Arabian breed legend Eukaliptus tracing 
to Algeria - the „Queen of Janów” - Alto
na represents the elite of the Janów Pod
laski breeding program. Classically femi
nine with a noble elegance and superior 
breed type, Altona is blessed with the 
beautiful head, tremendous length and 
shape of neck as well as overall smooth
ness and harmony of design of her sire, 
the superb balance, strength of coupling 
and exceptional conformation of her 
dam along with the large, liquid eyes, ari
stocratic quality and ethereal presence 
of her maternal granddam. Like her full 
sisters Amra, Polish National Champion 
and Best in Show, and Amba, former Pri
de of Poland superstar and a young bro
odmare of great value for Hennessey 
Arabians, USA, Altona is a premier dau
ghter of illustrious broodmatron Albigo- 
wa, a mare of superlative quality and 
class and the most gorgeous eyes in Po
land -cherished as the most valuable 
daughter of her immortal dam Algeria. 
In the grand tradition of her superlative 
dam, Altona has already produced two 
exceptional fillies for Janów Podlaski: 
the sensational show winner Altamira 
and the very promising Alabama. Witho
ut compromise, Altona represents the 
very best of the Polish breeding program 
- as one of the last daughters of 
Eukaliptus, expect her contribution to 
the next generation of the Arabian horse 
to be significant and lasting.
Janow’s hallmark „P” family is represen
ted by Polenta and Pieta. A full sister to 
the extraordinary Palmeta - European 
Senior Champion, Polish National Junior 
Champion and Best in Show, Polish 
Spring Show Junior Champion, Warsaw 
Summer Show Senior Champion & 
World Top Ten Junior Champion Mare, 
Polenta represents the rare opportunity 
to buy into one of the most renowned 
and accomplished dam lines is the Ara
bian breed. Her dam Pilica is considered 
the best producing daughter of Pipi - Po
lish National & Masters Open Champion 
Mare - a Janów Podlaski legend as the 
dam of nine extraordinary champions 
producer; a crowning achievement unri
valled in the history of Polish Arabian 
breeding. Through Pilica, Polenta inhe
rits the extraordinary phenotypic gifts of 
Pipi and Pilarka - World Champion, twi
ce European Champion, World Cup 
Champion as well as British National 
Champion Mare & Supreme Show 
Champion - a stunning beauty of perfect 
Arabian type, charming femininity, 
show-stopping charisma with an unfor
gettable trademark trot characterized 
by incredible loftiness and powerful ele
gance. This incomparable heritage is fur
ther magnified with the contribution of 
her sire - Polish National Champion & 
US National Top Ten Ecaho - arguably 
one of the most influential and prototy
pical Arabian stallions in the world to
day. Ecaho further blesses Polenta with 

dwukrotnej Czempionki Europy, 
Czempionki Pucharu Świata, jak rów
nież Narodowej Czempionki Wielkiej 
Brytanii i Najlepszego Konia Pokazu - 
ze znakiem charakterystycznym rodzi
ny - niezapomnianym kłusem. To nie
zrównane dziedzictwo jest spotęgowa
ne wkładem ze strony ojca - Narodowe
go Czempiona Polski Ogierów i Top 
Ten Ogierów USA, ogiera Ecaho - 
prawdopodobnie jednego z najbardziej 
wyjątkowych i modelowych ogierów 
arabskich na świecie. Ecaho przekazał 
Polencie finezyjną elegancję i arysto
kratyczną prezencję legendarnej 
Czempionki Świata Etrurii i „królowej” 
Polski - Bandoli.

Pieta - jedna z najbardziej obiecują
cych młodych córek Gazala Al Sha- 
qab, ogiera o międzynarodowym zna
czeniu, idealnie reprezentuje Pride of 
Poland - „dumę Polski”, jako efekt mi
strzowskiego połączenia najbardziej 
zasłużonych i elitarnych przedstawi
cieli rasy. Jej ojciec, Czempion Świata 
Gazal Al Shaqab, jest doskonałym 
przykładem połączenia egipskiego 
i polskiego dziedzictwa poprzez Naro
dowe Czempiony: klacz Kajora i ogiera 
Ruminaja Ali, Czempiona Świata 
ogiera Kaborr i „czempiona czempio- 
nów” ogiera Anaza El Farid. Jako kon
tynuator tego niezrównanego dzie
dzictwa, Gazal ugruntował swoją po
zycję jako reproduktor poprzez Czem- 
pionów Świata: ogiera Marwan Al 
Shaqab oraz klacze Emandoria i Pia- 
nissima. Od strony matki Pieta należy 
do niezrównanej janowskiej linii czem- 
pionów „P” poprzez jej niezaprzeczal
ną legendę, Czempionkę Świata - Pi
larkę. Pilarka obdarzyła potomne po
kolenia jedyną w swoim rodzaju za
chwycającą urodą, jak choćby babkę 
Piety, Narodową Czempionkę Polski 
i czołową matkę stadną Pipi, matkę 
Piety, Czempionkę Polski klacz Pilar - 
z kolei matkę Narodowej Czempionki 
Polski i Najlepszego Konia Pokazu, 
klaczy Pinga, pełnej siostry Piety.

I wreszcie - przedstawicielka słynnej 
biegającej rodziny klaczy Sabellina, 
w której dolew egipskiej krwi ujawnił 
talent pokazowy. Jedna z najpiękniej
szych córek ogiera Laheeb, Siklawa 
idealnie uosabia egipską elegancję i eg- 

zotyczność, dopełnioną walorami nie
zwykle cennej polskiej linii żeńskiej. 
Śnieżnobiała, z gęstą, falistą grzywą 
i ogonem, Siklawa stanowi wzór 
współczesnego konia w typie saklawi. 
Jej znakomity typ, szlachetna głowa, 
pięknie ukształtowana szyja, pustyn
na suchość i dystyngowana postawa to 
cechy, którymi obdarował ją Laheeb, 
wielokrotny czempion na międzynaro
dowych ringach pokazowych, który 
sprawdził się jako jeden z najbar
dziej wpływowych egipskich ogierów 
na świecie. Linia żeńska przekazała Si- 
klawie wybitnie harmonijną i mocną 
budowę, silne cechy macierzyńskie, jak 
również pokłady dzielności. Siklawa 
wywodzi się od niezwyciężonej Sabdy, 
założycielki rodziny wyścigowych 
czempionów na literę „S”, słynących 
z siedmiu kolejnych pokoleń czem- 
pionek żeńskich w Nagrodzie Oaks 
i Derby.

Oferta Michałowa
W swojej różnorodnej ofercie, Mi

chałów wytoczył działa największego 
kalibru.

Niezawodnie, wielu zwolenników 
będzie mieć Errara, Lot 2 XXXVIII 
Aukcji. Doskonale zbudowana, egzo
tycznie piękna, o fenomenalnym ru
chu córka ogiera Monogramm, Errara 
należy do elity klaczy Stadniny Koni 
w Michałowie. Wyróżnia się typem, 
szlachetnością, żeńskością, idealnymi 
proporcjami, kształtną, piękną głową, 
której ozdobą są ogromne, ciemne 
oczy, długą, o pięknym rysunku szyją, 
kapitalną kłodą o długiej, skośnej ło
patce i mocnym, o doskonałych pro
porcjach zadem oraz energicznym, 
płynnym ruchem. Errara jest po
wszechnie uznawana za jedną z naj
lepszych córek swojego ojca, ogiera 
Monogramm, którego wkład w polską 
hodowlę i międzynarodowe sukcesy 
Michałowa jest nie do przecenienia, 
zwłaszcza poprzez córki, które ugrun
towały jego spuściznę w rasie arab
skiej. Jako bezpośrednia potomkini 
zwyciężczyni Nagrody Oaks i Crité
rium - klaczy Estokada - Errara nale
ży do słynnej michaiowskiej rodziny 
czempionów „E”, poprzez jedną z naj
cenniejszych córek ogiera Cornet,
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Lot 6 - Prudencja

klacz Estonię. Jej córki Estrada i Es- 
trela założyły silne rodziny, których 
przedstawiciele pochwalić się mogą 
licznymi zwycięstwami w najbardziej 
znaczących pokazach europejskich, 
jak również w najbardziej prestiżo
wych polskich gonitwach. Matka Er- 
rary, klacz Esteta, zwyciężczyni Na
grody Baska i Embargo, plasująca się 
na drugiej pozycji w Nagrodach Sam
bora, Koheilana I, Cometa i Orgii, by
ła jedną z najbardziej perfekcyjnie 

zbudowanych córek Probata oraz 
uznaną matką równie typowych co 
poprawnych pokrojowo, wytrwałych 
sportowców. Połączenie doskonałości 
Monogramma z atletycznym dziedzic
twem najbardziej sławionej micha- 
łowskiej rodziny czynią z Errary oczy
wisty wybór dla międzynarodowego 
hodowcy poszukującego znakomito
ści na wszystkich poziomach.

Prudencja, jako sprawdzona matka 
stadna i doświadczony koń pokazowy, 

the ethereal elegance and incomparable 
aristocracy of the legendary World 
Champion Etruria and the „Queen of Po
land” Bandola. Polenta sells in foal to US 
National Champion Enzo for 2008 for 
what is sure to be the next generation of 
excellence for the Arabian breed.
One of the most promising young daugh
ters of international Sire of Significance 
Gazai Al Shaqab, Pieta perfectly repre
sents the Pride of Poland as the master
ful combination of the breed’s most elite 
and accomplished individuals. Her sire, 
World Champion Gazai Al Shaqab, is the 
ideal combination of his exemplary 
Egyptian and Polish heritage through 
National Champions Kajora & Ruminaja 
Ali, World Champion Kaborr, and Supre
me Champion Anaza El Farid. As the 
proud progenitor of this incomparable
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heritage, Gazal has established himself 
as a sire of legendary proportion, with 
World Champion Marwan Al Shaqab, 
Emandoria & Pianissima as the best 
examples of his lasting contribution. Ma
ternally, Pieta is a member of Janów Pod- 
laski’s indomitable „P” family of cham
pions through that family’s most exoti
cally beautiful and irrefutably legendary 
member - World Champion Pilarka. 
Pilarka has blessed generations of proge
ny with her aristocratic elegance and 
one-of-a-kind enchanting beauty, inclu
ding Pieta’s grandam, National Cham
pion & all time leading aristocrat dam 
Pipi, as well as her dam, National Cham
pion Pilar, dam also to Polish National 
Champion & Best in Show winner Pinga, 
full sister to Pieta. Destiny awaits this di
stinguished young beauty - her astoni
shing good looks, impeccable pedigree, 
and expectant 2008 foal by International 
Champion Ganges make her a sure bet 
for success.
And last but not least - a member of the 
famous athletic family of the mare Sabel- 
lina, in which a dosage of Egyptian blood 
revealed show talent. As one of the most 
beautiful and accomplished daughters of 
Laheeb, Siklawa perfectly embodies the 
elegance and exoticism of her Egyptian 
heritage with the strength and power of 
her Polish dam line. Snow white, with 
a full and flowing mane, forelock and ta
il, Siklawa serves as the prototype for the 
modem Saklawi Arabian. Her superb ty
pe, refined head, lean and elegantly sha
ped neck, harmonious build, desert dry
ness and distinct aristocratic bearing are 
the trademark gifts of her sire Laheeb, 
a multi-international champion in the 
show ring, who has proven himself one of 
the most influential Straight Egyptian si
res in the world. Maternally, Siklawa in
herits the outstanding balance and solid 
conformation of her dam family, along 
with abundant maternal capacity, 
strength and substance, as well as pro
ven athletic performance. Her distaff fa
mily is that of the indomitable Sabda, fo
undress of the famous „S” family of 
champion athletes, renowned for having 
produced seven continuous generations 
of female race champions in both the 
Oaks & the Derby. Siklawa sells in foal 
for 2008 to Brazilian National Champion 
El Nabiła B, the international standard 
of the Egyptian-Russian cross, a bre
eding combination which makes her 
a sure bet for success.
In its diverse offer, Michałów put forth 
the „big ones”. Unfailingly among these 
Errara will have many supporters. As one 
of the most superlatively designed, exoti
cally beautiful and extravagant moving 
daughters of Monogramm, Errara exem
plifies the world-class caliber of the Ara
bian mares of Michałów. Erraraexcels as 
an Arabian mare of superior type, noble 
elegance, endearing femininity, perfectly 
balanced three-dimensional proportion, 
stellar structure, broody capacity, and 
resilient substance, with an exotically re
fined head, a long lean wonderfully sha
ped neck, ideal length, strength and slo
pe through the shoulder and hindquar
ter, impressive depth of girth, and bril-

U góry ¡above: Lot 3 - Altona

poniżej ¡below: Lot 8 - Złota Wieża
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ma wszelkie predyspozycje, aby stać 
się gwiazdą pierwszej wielkości.

Córka cenionego polskiego repro
duktora, ogiera Emigrant, Prudencja 
uosabia doskonałość tak ze strony oj
ca, jak i linii żeńskiej. Emigrant, zarów
no jako koń pokazowy jak i reproduk
tor, stanowi wzór typu arabskiego ze 
swoją idealnie wyrzeźbioną, egzotycz
ną głową, wielkimi, lśniącymi oczami, 
małymi, przepięknie ukształtowanymi 
uszami, dobrze osadzoną szyją, równą 
górną linią, wysokim noszeniem ogo
na i silnym, efektywnym ruchem. Ze 
strony żeńskiej Prudencja należy 
do uznanego odgałęzienia rodziny Ga- 
zelli w Michałowie, poprzez zasłużoną 

Lot 7 - Polenta

Taraszczę, wywiezioną z Janowa 
w 1939 roku, która założyła bezcen
ną dynastię w Tiersku, włącznie 
ze Wszechzwiązkowymi Czempionami: 
klaczą Teplitsa, ogierem Naslednik 
i klaczą Talantlinaia, wybitną rosyjską 
matką Nitochka, a w szczególności le
gendarnym, międzynarodowym repro
duktorem, ogierem Negatiw. Polskie 
odgałęzienie tej rodziny wywodzi się 
od oaksistki Porfiry, matki równie 
dzielnej Pardwy. Do rodziny Pardwy 
należą m.in. Top Ten Kanady w kate
gorii English Pleasure - ogier Perkoz 
i bezcenna polska matka stadna - 
Pliszka, przez którą owa gałąź osią
gnęła swoje największe uznanie za gra
nicą. Wśród potomków Pliszki znajdu
je się wiele sprawdzonych atletów ze 
znaczącymi osiągnięciami w najbar
dziej elitarnych międzynarodowych 

liantly animated, powerfully impulsive 
movement with considerable length, li
ghtness of loftiness of stride. Errara is wi
dely recognized as one of the best get of 
her significant sire Monogramm, whose 
contribution to Polish breeding and the 
international success of Michałów is no
thing short of extraordinary, especially 
through his daughters, who alone have 
secured his lasting legacy to the breed. 
As a direct tail-female descendant of 
Oaks and Critérium winner Estokada, 
Errarabelongs to Michaiôw’s world-re
nowned „E” family of champions, thro
ugh her athletically gifted Comet daugh
ter Estona. Her daughters Estrada & 
Estrela established strong families of ca
pable performers, with numerous win
ners in the most important shows all 
across Europe as well is in Poland’s most 
prestigious races. Errara’s dam Estela, 
a Bask and Embargo Stakes winner who 
also finished second in the Sambor, Ko- 
helian I, Comet and Orgia Stakes, was 
one of Probat’s most beautifully regal 
and well constructed daughters, and an 
accomplished producer of exotically ty
pical, superbly conformed, tenacious 
athletes. The splendid combination of 
Monogramm brilliance and the supreme 
athletic heritage from Michaiôw’s most 
celebrated dam family makes Errara an 
obvious choice for the international bre
eder committed to excellence on all le
vels.
Prudencja, as an accomplished brood
mare and experienced show horse, has 
what it takes to become the cream of the 
crop. A beautiful champion daughter of 
esteemed Polish sire Emigrant, 
Prudencja typifies the excellence of both 
her sire and her dam line. As both a show 
horse and a sire, Emigrant has served as 
the standard for superlative Arabian ty
pe, with his perfectly designed, exotic he
ad, large luminous eyes, small well sha-



ped ears, refined muzzle, upright neck, 
superb balance, strong, level topline, 
excellent tail carriage and powerful ani
mated movement. Maternally, Prudencja 
belongs to the esteemed Michałów 
branch of the Gazella dam line through 
the distinguished Taraszcza, a Polish 
confiscate who founded an invaluable 
dynasty of descendants at Tersk, inclu
ding All Union Exhibition Champions 
Teplista, Naslednik & Talantlivaia, Rus
sian dam of Distinction Nitochka, and 
most importantly, legendary internatio
nal sire Negatiw. The Polish „P” branch 
of this family originated with Polish Oaks 
winner Porfira, dam of the similarly ac
complished Paedwa. The Pardwa family 
includes Canadian Top Ten English Ple
asure winner Perkoz and the priceless 
Polish broodmatron Pllszka, primarily 
through whom this branch has gained its 
greatest acclaim internationally. The 
dam of a remarkable 18 foals, the descen
dants of Pliszka include dozens of ac
complished performers with significant 
achievements in the most elite interna
tional competition. This combination of 
Emigrant and Pliszka is a sure bet for im
minent success in the show ring, the per
formance arena and the breeding bam. 
The Polish breeding program is visible in 
the „bold and beautiful” Złota Wieża. 
Large framed, superbly constructed, ele
gantly refined in an enchanting shade of 
rich dark bay, Polish Stakes Champion & 
Polish National winner Złota Wieża em
bodies both the phenotypic strength and 
genetic predictability of her exceptional 
and highly esteemed heritage. Her sire is 
the international phenomenon Ganges - 
a many times champion in the show ring 
and on the track - whose best get inherit 
his large, elegant, well balanced, harmo
nious frame, considerable strength and 
substance, excellent conformation, 
length, shape and set of neck, a distinct 
aristocratic bearing as well as his unde
niably accomplished athleticism. The di
staff side of Ziota Wieza’s pedigree is also 
regally distinct, as she is a member of Po
land’s sensational „Z” family of interna
tional beauties and consummate athle
tes. Złota Wieża descends directly thro
ugh Zula and Zazula, mares from whom 
she inherits exceptional feminine charm, 
large lustrous eyes, an elegant upright fo
rehand and a smooth harmonious outli
ne. Both Zula & Zazula are remembered 
as two of Michalow’s all time legendary 
beauties, who have furthermore proven 
their worth as broodmatrons of merit as 
the combined source of several prestigio
us international winners. As one of the 
most appealing and accomplished young 
Kuhailan mares of her generation, 
expect Złota Wieża to leave a long and la
sting impact on the next generation of 
international Arabian breeding. 
Broodmatron supreme at Michałów, 
Wiaźma is indisputably the best daugh
ter of the legendary US National Cham
pion Mare Wizja. Very much her mother’s 
daughter, Wiaźma is an absolute stunner 
whenever given the opportunity to strut 
her stuff. Her stellar attributes include 
a completely enrapturing presence, un
deniable timeless aristocratic quality, 

konkurencjach. Połączenie Emigranta 
i Pliszki to sprawdzona recepta 
na sukces w ringu pokazowym, pró
bach dzielności oraz w hodowli.

Polski program hodowlany znajduje 
odzwierciedlenie w „pięknej i dzielnej” 
- Złotej Wieży. Osadzona w dużych ra
mach, doskonale zbudowana, o inten
sywnej ciemnogniadej maści, odnoszą
ca sukcesy zarówno na torze wyścigo
wym, jak i na ringu pokazowym. Jej oj
cem jest fenomenalny Ganges - wielo
krotny zwycięzca w ringu i na torze wy
ścigowym, którego najlepsze potom
stwo odziedziczyło jego elegancką, 
harmonijną, emanującą silą sylwetkę, 
doskonały pokrój, długość, kształt 
i osadzenie szyi, dystyngowaną i oka
załą postawę, jak również jego fenome
nalny ruch i niezaprzeczalne zdolności 
atletyczne. Żeńska część rodowodu 
Złotej Wieży jest równie znakomita, ja
ko że jest ona członkinią wybitnej ro
dziny „Z” - rodziny międzynarodowych 
piękności i zasłużonych atletów. Złota 
Wieża pochodzi bezpośrednio od Żuli 
i Zazuli, po których odziedziczyła żeń
ski urok, wielkie, pełne wyrazu oczy 
i harmonię kształtów. Obie - Żula i Za
zula są pamiętane jako dwie z najpięk
niejszych michałowskich klaczy, które 
następnie potwierdziły swą wartość ja
ko cenne matki stadne, dając kilku 
zwycięzców prestiżowych pokazów 
na świecie. Złota Wieża jest niewątpli
wie jedną z najbardziej atrakcyjnych 
młodych klaczy kuhailańskich i należy 
oczekiwać jej znaczącego wkładu w na
stępne pokolenia tej rasy.

Prawdziwie nobliwa dama Stadniny 
Koni Michałów, Wiaźma jest bez
sprzecznie najlepszą córką legendar
nej Narodowej Czempionki USA, kla
czy Wizja. W każdym calu córka swej 
matki, Wiaźma absolutnie zachwyca, 
gdy tylko pozwoli jej się na zademon
strowanie swoich możliwości. Do jej 
nąjlepszych atrybutów należą m.in. 
porywająca prezencja, ponadczasowa 
arystokratyczna jakość, niezwykły 
kształt i długość szyi oraz olbrzymie 
pokłady macierzyństwa. Te cechy są 
uwydatnione przez ogromne, świetli
ste oczy i niezrównany kłus, porywają
cy każdą publiczność. Te atrybuty 
przyczyniły się do pierwszego miejsca 

w klasie na Narodowym Pokazie, ale jej 
największy triumf to tytuł pierwszej 
Wiosennej Młodzieżowej Czempionki 
Klaczy. Co ciekawe, urodziła dwie cór
ki, które sięgnęły po te same tytuły - 
Wieżę Babel i Wieżę Wiatrów, które 
jedna po drugiej wygrywały Czempio- 
nat Klaczy Młodszych i tytuł Najlep
szego Konia Wiosennego Pokazu. Ich 
siostra, Wieża Marzeń jest następną 
zwyciężczynią klasy Narodowego Po
kazu. Ci hodowcy, którzy zadowaląją 
się jedynie tym, co najlepsze znajdą 
w Wiaźmie - żywym dziedzictwie nie
zapomnianej Wizji - doskonale połą
czenie potencjału genetycznego i feno- 
typowej perfekcji.

Oferta Biaiki
Białka postawiła w swojej ofercie 

na młodość i jakość, sięgając po znako
mite córki Pesala.

Na szczególną uwagę w tej stawce 
zasługuje Ekonomika. Elegancka, 
bezbłędnie zbudowana klacz o szla
chetnym rodowodzie zdominowanym 
przez najcenniejsze linie Saklavi, to 
przykład młodej, obiecującej klaczy 
aukcji Pride of Poland 2007. Ekonomi
ka jest córką Pesala, najcenniejszego 
przedstawiciela polskiego rodu Sakla- 
vi ogiera Ilderim or. ar. Spektakularne 
sukcesy Pesala na międzynarodowych 
ringach pokazowych stawiają go 
w czołówce rankingu europejskich 
zwycięzców ECAHO Cup. Pesal udo
wodnił również swoją wartość jako re
produktor i ojciec kilku imponujących 
czempionów, z których każdy odzie
dziczył jego wyjątkowy typ i jakość, 
królewską prezencję, harmonijną bu
dowę i wspaniały ruch. Po stronie żeń
skiej Ekonomika należy do rodziny 
znakomitej Ellory, jednej z najbar
dziej cenionych córek Witraża i matki. 
Narodowego Czempiona USA - El Pa
so, Czempionki Polski Klaczy - Elewa
cji, derbisty - Elfura i przepięknej 
matki stadnej - Elektry, matki Wice- 
czempiona USA English Pleasure - E 
Ghazi. Dziedzictwo Ellory to również. 
Czempionka USA Kajora, Czempion 
ka USA English Pleasure Futurity 
BSF Electra, polskie ogiery czołowe 
Ellorus i El Azrak oraz Czempi°n 

Świata - Gazal Al Shagab.
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Lot 12 - Siklawa

Wizyty w Stadninach
Po emocjach związanych z Pokazem 
środowym i aukcją Pride of Poland, 
ojenie przyniosą wizyty w Stadninie 
khaiów oraz w Stadzie Ogierów 
'aice- Podczas, gdy wydarzenia po- 

przedząjących je dni dają możliwość 
oceny aktualnego stanu polskiej ho
dowli, wizyty w stadninach z ich pre
zentacjami hodowlanymi dają unikal
ną możliwość spojrzenia w przyszłość 
polskich arabów. * /tłum. J. K./ 

outstanding shape and length of neck, 
length and elasticity of throatlatch, bro
ody maternal substance, and exuberant 
„snort & blow”. These qualities are fur
ther enhanced by her hallmark characte
ristics: the largest, most luminous liquid 
black eyes and an incomparable show
stopping trot of sensational power, im

pulsion and animation. These virtues ha
ve earned Wiażma first place honours at 
the Polish National Show, but her gre
atest triumph came as the very first Po
lish Spring Show Junior Champion Filly. 
Amazingly, she has produced two daugh
ters who have earned the same titles - 
Wieża Babel & Wieżal Wiatrów- back-to- 
-back winners as Junior Champion Fil
lies & Best in Show. Their sister, Wieża 
Marzeń is another Polish National Show 
class winner. Those breeders who de
mand nothing but the very best will find 
the ultimate combination of genetic su
premacy and phenotypic excellence in 
Wiażma - the legacy of unforgettable 
Wizja lives on.
Bialka’s offer is best characterized by 
youth, designating the daughters of Pe- 
sal The most attractive among these 
promises to be Ekonomika. An elegant, 
harmoniously designed young mare with 
a noble Saklawi pedigree, Ekonomika ty
pifies the aspiring potential of the young 
mares in the 2007 Pride of Poland. 
Ekonomika is sired by Pesal, an immen
sely successful show horse over the last 
decade in the toughest international 
competition. Pesal has further proven 
his worth successful as a sire of several 
impressive show champions, each of 
whom has inherited his superlative type 
and quality, elegant upright carriage, 
harmonious design, well-conformed 
structure and powerful movement. Tail 
female, Ekonomika belongs to the dam 
family of the illustrious Ellora, one of the 
most celebrated daughters of Witraż, 
and the dam of: US National Champion 
El Paso; Polish National Champion 
Elewacja; Polish Derby winner Elfur; and 
the beautiful broodmatron Elektra - 
dam of US Reserve National Champion 
English Pleasure, Polish Stakes winner & 
international sire of significance El 
Ghazi. The legacy of Ellora also includes: 
US National Champion Kajora; US Na
tional Champion English Pleasure Futu
rity BSF Electra; Polish chief sires 
Ellorus & El Azrak; and World Champion 
Gazal Al Shaqab.
After the excitement of Polish Nationals 
and the Pride of Poland Auction, the to
ur of the State Studs is a welcome respi
te. While the former activities offer a look 
at present success and current opportu
nities within the Polish breeding pro
gram, the Stud tours with their breeding 
parades provide a unique occasion to lo
ok at the future of the Polish Arabian.
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WYŚCIGI

W
 dziejach hodowli koni czy
stej krwi arabskiej specjalne

wyścigi dla tych koni urzą
dzano wtedy, kiedy panował pokój i nie 
miały one innej szansy wykazania ty
powej dla tej rasy wytrzymałości. Tak 
postępowali już Beduini w przerwach 
między wojennymi lub łupieżczymi wy
prawami, a Sanguszkowie i Braniccy - 
w latach 40. XIX wieku, kiedy zaczęła 
im zagrażać konkurencja świeżo im
portowanych koni pełnej krwi angiel
skiej. A kiedy już okrzepła, odrodzo
na po odzyskaniu niepodległości, pol
ska hodowla - jednym z pierwszych po
sunięć powstałego w 1926 roku Towa
rzystwa Hodowli Konia Arabskiego, 
zaraz po ustanowieniu Polskiej Księgi 
Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi 
było objęcie tej rasy wyścigowymi pró
bami dzielności.

Wyścigi „po arabsku”
Autorem programu wyścigów dla ko

ni arabskich byi Bogdan Ziętarski, za
rządzający stadniną księcia Roma
na Sanguszki w Gumniskach, a także 
hodowca i trener koni pełnej krwi an
gielskiej. Te doświadczenia zawodowe 
pozwalały mu dostrzegać różnice mię
dzy tymi rasami i uwzględnić je w opra
cowanym przez siebie programie. Tylko 
bowiem dostosowanie charakteru prób 
dzielności do odrębności fizjologicz
nych koni czystej krwi arabskiej, takich 
jak większa wytrzymałość dystansowa 
i lepsza tolerancja cięższej wagi, kom
pensujące mniejszą szybkość, pozwala
ło na zachowanie charakterystycznej 
dla tej rasy urody i zrównoważenia ner-

Czy obecnie to jeszcze próba 
dzielności?

Na ile zagrożona jest 
koncepcja polskiego programu 
hodowlanego, którego celem 
miało być wyhodowanie konia 

pięknego i dzielnego?

Bogdan Ziętarski 
po przyjeździe z wyprawy 

do Arabii w 1931 roku / after his 
return from Arabia in 1931

wowego. W krajach, w których próbo
wano stosować wobec arabów takie sa
me metody treningowe, jak w stosunku 
do koni pełnej krwi - zwłaszcza za
jeżdżanie pod siodłem roczniaków 
i uczestnictwo w gonitwach na krótkim 
dystansie, co wymusza współzawodnic
two pod względem szybkości - pogło
wie szybko zatracało typ i urodę.

Polscy hodowcy szybko zrozumieli 
celowość poddawania koni arabskich 
wyścigowym próbom dzielności. 
W ciągu całego okresu przedwojenne
go, wraz ze wzrostem liczebności sta
da matek (od 49 w 1927 r. do 161 w ro
ku 1937), błyskawicznie zwiększała się 
liczba koni w treningu (odpowiednio 
od 15 do 58 szt.). Średnio wynosiło to 
53,2% urodzonego przychówku objęte
go próbami dzielności (patrz tabela).

Nie było to dużo, ale zważywszy, że 
wyścigi dopiero pączkowały - ozna
czało to niewątpliwy postęp. Zaintere
sowanie prywatnych hodowców sty
mulowało także rozporządzenie, zgod
nie z którym sumy wygrane przez pań
stwową stajnię „Arabian” (imienną dla 
Stada Państwowego w Janowie) dzie
lono między właścicieli drugiego i trze
ciego konia w tym samym wyścigu.

Pierwsze dzielne
Już w tym okresie odnotowano kil

ka wybitnych osobników, wyróżniają
cych się wynikami na torze, a potem 
bardziej lub mniej zasłużonych w ho
dowli. Ogier Kaszmir 1929 (Farys II - 
Hebda), hodowli SK Janów Podlaski, 
ustanowił rekord wysokości współ
czynnika powodzenia (8,75), który zo-
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Z prawej I right: Na wyścigach we 
Lwowie - od lewej I Attending 

Arabian race meeting in Lwow - 
from the left: A. hr. Dzieduszycki, 
E. Skorkowski, ks. W Czartoryski

z lewej! left: Ogier / stallion 
Kaszmir 1929, rekordzista torów 

wyścigowych / unbeaten race 
winner

Z lewej! left: Trybuna członkowska 
na torze wyścigów konnych 
na Persenkówce pod Lwowem / 
The member’s stand at the 
Persenkówka race course in Lwów

Arabian Races 
in Poland after 80 Years
In the past special races for Arabian hor
ses were organized only in short intervals 
of peace, when they had no other chance 
to prove their stamina - for example, be
tween subsequent Bedouins' expedi
tions or in Poland between subsequent 
uprisings, when a threat for the purebred 
horse market appeared from newly im
ported English Thoroughbreds. One of 
first deeds after regaining the indepen-

*

stal pobity dopiero w 1986 r. przez 
ogiera Europejczyk 1982 (El Paso - 
Europa}. Natomiast użyty w hodowli, 
nie przekazał ani dzielności, ani urody. 
Dopiero jego córki wykazały się jako 
matki biegającego potomstwa. Zarów
no dzielne, jak urodziwe były: pierw
sza polska derbistka i oaksistka, jesz
cze trzyletnia, Sahiba 1924 (Nana Sa
hib - Dońka) o Wp = 5,93; jej równola- 
tek Fetysz 1924 (Bakszysz - Siglaui 
Bagdady} o Wp =2,87; jej syn Amu- 
rath Sahib 1932 (po Amurath II} o Wp 
= 3,37; oaksistka i późniejsza warto
ściowa matka stadna, urodziwa Elsis- 
sa 1930 (Floks - Arnbja}.

Wyścigi organizowane według pro
gramu opracowanego przez B. Ziętar- 
skiego spełniały bowiem swoje zadanie 
jako próba zdrowia i wytrzymałości 
araba. Budziło to uznanie obserwato
rów z zagranicy. I tak, angielski lekarz 
weterynarii, dr George Hansom White, 
który w 1938 r. odwiedził tor wyścigowy 
we Lwowie, badał tam zwycięzców wy
ścigów natychmiast po biegu i stwier
dził, że: surowe próby, jakim poddaje 

się polskiego konia arabskiego na pol
skich oficjalnych torach wyścigowych, 
wykazują przekonywająco jego nie
zwykłą wytrzymałość. Wprawdzie w la
tach 1932-35 najważniejsze gonitwy 
klasyczne wygrywało potomstwo koni 
sprowadzonych z Francji, o zupełnie in
nych właściwościach, niepożądanych 
w polskiej hodowli, ale uchwały Towa
rzystwa Hodowli Konia Arabskiego 
z 1937 i 1938 roku wprowadziły ograni
czenie ich prawa do startów.

Podczas okupacji hitlerowskiej wy
ścigi odbywały się nadal, głównie dla 
zapewnienia zatrudnienia polskiemu 
personelowi torów, ale nie obejmowały 
reprezentatywnej części pogłowia, to
też ich wyniki nie są brane pod uwagę 
w ocenie wartości użytkowej koni czy
stej krwi arabskiej.

... po wojnie
Kiedy zapanował ustrój socjali

styczny, hodowcy koni, zwłaszcza 
arabskich, musieli stale „przepraszać, 
że żyją”. Starty koni arabskich w wy
ścigach stały się wtedy potrzebne 

dence of Poland was introducing race 
trials by the newly established Arabian 
Horse Breeders' Society in 1926.
The author of the racing program for 
Arabian horses was Mr. Bogdan Zi?tarski 
- the Manager of Gumniska Stud owned 
by Prince Roman Sanguszko, a former 
trainer and breeder of English Thoro
ughbreds. That's why he pretty well 
knew the differences between those bre
eds and their special requirements, so he 
considered them in his program. The 
performance trials for Arabians should 
be applied to their specific physiological 
traits, as late maturing, a long-distance 
stamina and better weight tolerance, 
compensating lower speed. Otherwise 
they lose the typical Arabian refinement 
and nervous balance. In countries, where 
in Arabian horse training introduced we
re similar methods as in TB - especially 
breaking yearlings under saddle and 
short distances, enforcing speed compe
tition - the population lost its type and 
beauty quite soon.
Polish breeders understood the purpose 
of race performance tests for Arabian 
horses from the very beginning. During 
the whole pre-war period together with 
the size of the broodmares'band (from 
49 in 1927 to 161 in 1937) grew also the 
number of purebred horses in training 
(from 15 to 58 heads, respectively). It 
amounted about 53,2% of bom progeny 
submitted to race trials, (tab. 1). As for 
an initial phase of races, it made a di-
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stinct progress. In order to encourage 
private breeders to enter their horses in
to races, a rule was issued, according to 
which the sums of money won by the 
State Training Stable „Arabian" were 
granted for owners of the horses placed 
second and third in a race.
In that period several outstanding racers 
were noted who subsequently distingu
ished themselves in breeding. Among 
them were such famous stallions and 
mares, as almost unbeaten Kaszmir 
1929, the first Polish Derby-and Oaks 
winner Sahiba 1924 (dam to Amurath 
Sahib 1932) or the Oaks winner, later 
a valuable foundation mare Elsissa 
1930...
Polish races, organized according to the 
program elaborated by Mr. Zietarski, ful
filled their task as a test for the health 
and stamina of an Arabian horse, gaining 
a wide recognition among foreign obse
rvers. In the years 1932-35 the most im
portant, classic races were won by im
ported, French horses representing com
pletely different type and physiological

Powyżej I above: Savannah - 
królowa toru, córka zwycięzców 
/the queen of the race track, 
(laughter of race winners

Z lewej / left: Derby 2000

Poniżej / below: Warszawa, 
padok Toru Wyścigów Konnych - 
Służewiec / Paddock at the 
Warsaw Race Track - Służewiec
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do udowadniania ich przydatności 
użytkowej - tego, że nie są one jedynie 
„pańskimi zabawkami”. W 1950 roku, 
dekretem prezydenta Bolesława Bie
ruta została znacjonalizowana hodow
la zarodowa, powstało też przedsię
biorstwo „Państwowe Tory Wyścigów 
Konnych”, mające monopol na organi
zowanie prób dzielności. W początko
wym okresie władzy ludowej w Polsce, 
kiedy kraje podlegające dominacji 
ZSRR nie miały kontaktów z państwa
mi zachodnimi, wyścigi stały się jedy
ną racją bytu dla koni ras czystych. 
Jak na ironię, właśnie wtedy objęty byl 
nimi najwyższy odsetek urodzonego 
przychówku i wyniki prób dzielności 
miały największy wpływ na wcielanie 
koni do hodowli! W latach 1946-1961 
65,9% urodzonych klaczek przeszło 
pełny trening na torze wyścigowym, 
a bez przejścia próby dzielności wcie
lono do hodowli tylko 13,9% klaczy 
i ani jednego ogiera!

Wyścigi prowadzone w tym okresie 
miały charakter najbardziej dostoso
wany do specyfiki rasy. W latach 1947- 
1951 udział gonitw o dystansach po
wyżej 2000 m wzrósł z 32,3% w 1939 
do 61,4-77,3%. Z powodu braku innego 
zastosowania szczególnie ogiery prze
trzymywano na torze przez wiele sezo
nów, co dawało osobnikom później 
dojrzewającym szansę wykazania 
swych możliwości. Rekordzistą w tym 
względzie okazał się ogier Arcus 1947 
(Bad Afas - Tęcza), który najlepszy 
współczynnik powodzenia - 2,75, osią
gnął dopiero w szóstym sezonie. Póź
niejszy ojciec derbisty ogier Branibor 
1958 (Arcus - Bajedera), spędził na to
rze 9 sezonów, startując również w wy
ścigach płotowych. Gdzie dziś są takie 
araby?

W latach 1946-1961 grupy wiekowe 
koni były bardziej wyrównane 
pod względem dzielności - nawet te 
niepobite, przodujące w swoich rocz
nikach, jak pierwszy powojenny derbi- 
sta, ogier Faruk 943 (Kuhailan Abu 
Urkub - Urgence), który miał 9 star
tów i tyleż zwycięstw, osiągały współ
czynniki powodzenia zaledwie cztero
krotnie wyższe od średniej. Podobne 
wskaźniki miały w tym okresie „dep
czące sobie wzajemnie po piętach” 

równolatki Czardasz 1949, (Wielki 
Szlem - Baza) derbista i Czort 1949 
(Wielki Szlem - Forta), dwukrotny 
zwycięzca Porównawczej - odpowied
nio 3,74 i 3,85, jak również derbistka, 
oaksistka, założycielka „biegającej dy
nastii”, Sabellina 1954 (Abu Afas - 
Sabda), o Wp = 4,37.

Biegające dynastie
Okres lat 1962-1982 charakteryzo

wał się dynamicznym rozwojem eks
portu naszych arabów do krajów za
chodnich. Osiągały one rekordowe 
ceny na aukcjach, wygrywały czem- 
pionaty w krajach przeznaczenia, 
a od 1979 roku także w Polsce. Wpły
nęło to na położenie w hodowli więk
szego nacisku na urodę tych koni niż 
na ich użytkowość. Wskutek tego 
mniejszy procent urodzonej młodzieży 
wysyłano na tor, a do stada matek 
wcielano więcej klaczy, które nie prze
szły próby dzielności. W stawkach ko
ni biegających dawał się zauważyć co
raz większy rozrzut, o czym świadczy
ły wciąż nowe rekordy ustanawiane 
pod względem wysokości współczyn
nika powodzenia. Kiedy bowiem 
w roczniku pojawia się osobnik 
o wskaźnikach znacznie przewyższają
cych średnią - dowodzi to tyleż jego 
wysokiej wartości użytkowej, co - mo
że nawet w wyższym stopniu - słabej 
jakości rocznika. Równocześnie kształ
towały się „biegające linie żeńskie” - 
fenomen rasy arabskiej, nie występu
jący wśród koni pełnej krwi angiel
skiej.

I tak, w 1964 roku Derby i Oaks wy
grała córka Sabelliny, Santa 1960 
(po Czort), osiągając Wp najwyższy 
w roczniku, ale wynoszący zaledwie
3.53. Za to jej córka Sasanka 1968 
(po Almifar), zwyciężczyni wszystkich 
gonitw klasycznych dla arabów, miała 
już współczynnik bliski rekordu usta
nowionego przed wojną przez ogiera 
Kaszmir - 8,61, a córka Sasanki, der
bistka Sarenka 1974 (po Tryptyk) -
8.53. „Dynastię” w polskiej hodowli 
kontynuowała jednak nie ona, a jej 
półsiostra, Saszetka 1977 (Engano - 
Sasanka), również derbistka i oaksist
ka, o współczynniku powodzenia 6,59. 
W jej roczniku urodzenia najwyższe 

traits than ours, but soon their right to 
start in classics became restricted 
During the World War II, even under the 
German occupation, races were held, in 
order to provide employment for the Po
lish staff, but they embraced only a small 
population. After the war, however, un
der the circumstances of a new, Commu
nist system, races became an important 
proof, that Arabian horses weren't only 
useless, aristocratic pets. At that time 
the whole pedigree livestock breeding 
was nationalized (in 1950), the broodma
res'band was limited, but the highest 
percent of the bom progeny was raced, 
whereas the share of mares put to stud 
without a race career was the lowest one. 
Ironically, in that „dark ages” race trials 

for Arabian horses were the best adju
sted to specific traits of the breed. The 
share of long-distance races (above 
2000m) significantly grew in comparison 
to the pre-war period - from 32,3% in 
1939 to 61,4-77,3% in the years 1947-1951. 
There was, for the time being, no market 
for Arabian horses, that's why they were 
kept in race training as long, as they co
uld stand, especially colts. It enabled la
te maturing ones to reveal their possibi
lities. For example, the stallion Arcus 
1947, bay (Bad Afas - Tęcza), sire to the 
Derby-winner Branibor 1958, achieved 
the highest coefficient of success (2,75) 
only in the 6th racing season. In total, he 
spent 9 seasons at the turf, taking part 
also in hurdle races. Can we find such 
Arabians anywhere today?
In the period of the years 1946-1961 the 
age-groups of racing Arabian horses we
re more equalized. Even such outstan
ding individuals, as the first post-war 
Derby winner, the bay stallion Faruk 1943 
(Kuhailan Abu Urkub - Urgence), who 
achieved 9 wins for 9 starts, gained the 
performance indices (coefficients of suc
cess) only four times higher than the ave
rage sum of money won per head. Similar 
results achieved the Derby-winner Czar
dasz 1949 and his peer, the Criterium- 
-winner Czort 1949, as well as the Derby 
and Oaks winner, foundress of a racing 
damline, the mare Sabellins, grey, 1954 
(Abu Afas - Sabda).
The next period, covering the years 1962- 
1982, distinguished itself by a dynamic 
growth of the export of Polish Arabians 
to the West. They were obtaining record- 
-setting prices, winning championships 
in their destination countries and (since 
1979) also in Poland. It influenced chan
ges in breeding policy - the greater em
phasis was laid upon the type and show 
qualities of Arabian horses than on their 
use value. It resulted in lower percent of 
raced youth and higher rate of mares put 
to stud without racing. That, in turn, 
caused greater diversification of age gro
ups with regard to their performance. It 
could be recognized by continuously gro
wing levels of record-setting coefficients 
of success, proving more and more poor 
quality of age groups. At the same time, 
however, „racing damlines” were establi
shed - an Arabian phenomenon, never 
appearing in English Thoroughbreds.
For example, the Derby and Oaks 1964 
were won by a daughter of Sabellina, the
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Ogier / Stallion Druid 1993 - 
absolutny rekordzista toru 
/ the absolute record holder

wskaźniki osiągną! jednak og. Pepton 
(Bandos - Pemba), zwycięzca Porów
nawczej, którego współczynnik, 8,67, 
jeszcze bardziej zbliży! się do przed
wojennego rekordu. W latach tych 
ukształtowała się jeszcze jedna biega
jąca linia żeńska, założona przez trój- 
koronowaną, prawie niepobitą (10 zwy
cięstw na 11 startów) kl. Orla 1962 
(Pietuszok - Ofirka), o Wp = 7,50. Jej 
córka Orgia 1971 (po Krezus), również 
wygrała Derby, Oaks i Porównawczą, 
zajmując pierwsze miejsce w swoim 
roczniku ze współczynnikiem powo
dzenia 6,85.

„S” jak sukces 

cja gn. 1986, która wygrała Derby 
i Oaks, a Porównawczą przegrała 
o krótki łeb i zakończyła karierę wyści
gową współczynnikiem powodzenia 
13,08, ustanawiając na dłuższy czas 
nowy rekord Polski, pobity dopiero 
przez og. Druid 1993. Po tak fanta
stycznej karierze została wydzierża
wiona do USA, aby można było doko
nać „kojarzenia szczytowego” z nie- 
pobitym na amerykańskich torach 
og. Monarch AH 1987, rekordzistą 
pod względem sumy wygranych, sy
nem dwojga bardzo dzielnych pol
skich koni, og. Wiking c. gn. 1979 
(Etap - Wilma) i wspomnianej już 
kl. Sasanka.

filly Santa, bay, 1960 (by Czort). Her dau
ghter Sasanka 1968 (by Almifar) won all 
the classic races, whereas her two dau
ghters, Sarenka 1974 (by Tryptyk) and 
Saszetka 1977 (by Engano), won the 
Derby (Saszetka also the Oaks). The 
„Dynasty” was prolonged for the next pe
riod by one of the half-sisters - Saszetka 
1977. Another „dynasty” was formed by 
the Triple-crowned, almost unbeaten 
(10 wins for 11 starts), bay filly Orla 1962 
(Pietuszok - Ofirka) and her daughter 
Orgia, chestnut, 1971 (by Krezus), first in 
her age-group, winning the Derby, Oaks 
and Critérium.
Those „dynasties” were prolonged also in 
the 90-ties and in the XXIst century. 
A daughter of Saszetka, the bay mare 
Sarmacja 1986 (by Gil) won the Derby 
and Oaks, setting another record of the 
level of coefficient of success, resulting 
13,08. Bred in the US to the unbeaten 
Monarch AH, bay, 1987 (Wiking - Sasan
ka), gave birth to two full siblings, inbred 
to Sasanka in 6,25%: the filly Sawannah, 
bay, 1997, winner of the Oaks, Critérium 
and Europa Prize, with coefficient of suc
cess 14,65; and the colt Saracen, chest
nut, 1998, a bold and brave racer, winner 
of Kurozwçki Stakes, leading sire in the 
Polish breeding
Also exported mares from Orla damline 
sent to Poland their representatives in 
order to prolong it. As the best example 
of them can serve Orgia Fata, bay, 2003 
(Chndaka - HF Olympia), first in her age 
group of 3-year-olds, winner of Bialka 
Stakes and Critérium, whose coefficient 
of success amounted 12,32.
The races for Arabians theoretically we
re still organized according to the sche
me designed by Mr. Ziçtarski, but its re
alization met more and more obstacles. 
Since 1975 Arabians were trained in the 
same stables as English Thoroughbreds, 
by the same trainers, who, at least in the 
beginning, applied similar methods for 
both breeds. Moreover, since the 80-ties 
intensified was a pressure for shortening 
distances, because short-distance races 
are more spectacular for gamblers and 
horses may enter such races more often.

W latach 90. a także już w XXI wie
ku, dalsze pokolenia tych linii dokła
dały dalsze sukcesy. Saszetka dała 
po średnio dzielnym og. Gil gn. 1981 
(Probat - Gildia) rosłą klacz Sarma-

o

Z kojarzenia tego urodziło się dwoje 
potomstwa, zinbredowanych na Sa
sankę w 6,25%: kl. Savannah gn. 1997, 
która wygrała Oaks, Porównawczą 
i Nagrodę Europy, a jej współczynnik 
powodzenia wyniósł 14,65; oraz jej peł
ny brat Saracen kaszt. 1998, rosły 
i dzielny, zwycięzca Nagrody Kuro- 
zwęk, czołowy w polskiej hodowli.

Także wyścigowa linia założona 
przez kl. Orla 1962 jest kontynuowana,

Z lewej / left: Europejczyk 1982 - 
niepobity ośmiokrotny zwycięzca / 
unbeaten 8 times winner

Poniżej / below: Pepton - derbista 
z rocznika 1977 / Derby winner 
of 1977 crop
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Pamir - derbista i ojciec zwycięzców / Derby winner and sire of winners

jeśli nie u nas, to za granicą, przez kla
cze eksportowane z Polski, a do nas 
nieraz wracają ich wnuczki, jak np. 
pierwsza w roczniku urodzenia 2003 
kl. Orgia Fata gn. (Chndaka - Olym- 
pia), zwyciężczyni Nagrody Bialki 
i Porównawczej, której Wp w wieku 
3 lat wyniósł 12,32.

Teoretycznie w tym okresie nadal 
wyścigi dla arabów odbywały się we
dług scenariusza opracowanego przez 
B. Ziętarskiego, ale jego realizacji 
zagrażało coraz więcej niebezpie
czeństw. Od 1975 roku araby roz
mieszczano we wspólnych stajniach 
treningowych z końmi pełnej krwi 
i zajmowali się nimi ci sami trenerzy, 
więc przynajmniej na początku, silą 
rozpędu, stosowali wobec nich te sa
me metody, nie zważając na odręb
ność obu ras. Poza tym od lat 80. nasi
lała się presja na skrócenie dystansów 
gonitw, ponieważ przygotowanie ko
nia do startu na krótkim dystansie 
trwało krócej, a zatem w ciągu sezonu 
można go było częściej zapisywać 
do wyścigów. No i wyścig krótkody- 
stansowy miał przebieg bardziej spek
takularny dla graczy... Zapominano 
przy tym, że sprinterski charakter bie
gów powodował zwiększenie szybko
ści, na dłuższą metę bardzo szkodliwe 
zwłaszcza dla trzyletnich arabów. Za

owocowało to w krótkim czasie wzro
stem urazowości i większą liczbą koni 
niekończących pełnego treningu.

Piękne i dzielne
W latach 80. i 90. utrzymywała się 

nadal opinia o polskich arabach jako 
„pięknych i dzielnych”, ugruntowa
na dzięki specyficznemu charakterowi 
prób dzielności dla nich, dostosowa
nych do fizjologicznych odrębności tej 
rasy. Opinię tę potwierdzały takie 
osobniki, jak: klacz Arra 1975 (Bandos 
- Arba) - „trójkoronowana” zwycięż
czyni Derby, Oaks i Porównawczej, 
Czempionka Polski i Europy, matka 
zarówno urodziwego (Czempion Pol
ski), jak w miarę dzielnego (4 zwycię
stwa, Wp = 1,42) ogiera Ararat 1985 
(po Patos)-, ogier Europejczyk 1982 (El 
Paso - Europa) - niepobity na torze 
(8 startów, 8 zwycięstw, w tym Derby 
i Porównawcza, Wp = 8,97 - nowy re
kord Polski, który jednak utrzymał się 
tylko przez rok, Czempion Polski; 
ogier Pamir 1984 (Probat - Parma), 
derbista (Wp = 7,34), Czempion Pol
ski, Best in Show, ojciec derbisty 
i Czempiona Polski; ogier Batyskaf 
1990 (Pamir - Bajeczka), derbista 
i zwycięzca Porównawczej (Wp = 
10,02), Czempion Polski, Best in Show 
i rekordzista cenowy aukcji 1997 r., 

On the other hand, however, taking part 
in short-distance races, enforcing gre
ater speed, causes more injuries and in 
the long run may be harmful for a normal 
development, especially of three-year- 
-olds.
Nevertheless, the opinion of „beautiful 
and brave” Polish Rabians lasted still in 
the eighties and nineties, confirmed by 
such individuals, as:
Arra, grey, 1975 (Bandos - Arba) - the 
„Triple-crowned” Derby, Oaks and Crité
rium winner, subsequently the Polish 
nad European Champion Mare and 
a successful broodmare;
Europejczyk, bay, 1982 (El Paso - Euro
pa), unbeaten at the turf (8 starts and 8 
wins, including the Derby and Crité
rium), setting the new, post-war record 
of coefficient of success, Champion of Po
land;
Pamir, grey, 1984 (Probat - Parma), the 
Derby winner and Champion of Poland, 
Best in Show, when used in breedeing - 
a sire to another Derby winner and 
Champion of Poland;
Batyskaf, grey, 1990 (Pamir - Bąjeczka), 
the Derby and Critérium winner, Cham
pion of Poland, Best in Show and the hi
ghest-selling horse of the 1997 Polish 
Prestige Sale, sold to Turkey for 450 000 
USD;
Druid, bay, 1993 (Wojsław - Dalida), the 
winner of three Classics and 11 from 12 
starts, an abloslute record-holder for the 
level of his coefficient of success (20,60!), 
sold to Turkey for another record-setting 
price, 500 000 USD.
In the years 1983-1996 the percentage of 
raced youth increased again and even less 
mares were put to stud without racing, 
but in the long run maintaining of the pre- 
-war racing program became more and 
more difficult. In the nineties the Arabian 
racehorse market was dominated by „pe
trol sheikhs” from the Arab Emirates, dic
tating a new trend in breeding. It resulted 
in splitting of the Arabian horse popula
tion to two streams - the racing type and 
show type (recently also an endurance ty
pe was distinguished). It strongly threate
ned the Polish traditional model of „beau
tiful and brave" horses, which, in the 
epoch of narrow specializations, seems to 
be hard to maintain.
The races as a whole, not only for Ara
bians, currently exist under a constant 
threat. The main Polish racecourse, loca
ted at Służewiec, opened shortly before 
the war, makes a highly attractive buil
ding plot, close to the center of Warsaw. 
That's why certain circles try to bring it 
to a collapse and even the Polish Jockey 
Club, appointed in 2001, can hardly pre
vent it.
Under such circumstances the future of 
Arabian horse races in Poland, in the 
year of their 80-th anniversary, hangs in 
the balance now. It would be a great pity 
to waste the achievements of so many 
generations, the more, that a good he
alth and long-distance stamina, combi
ned with a characteristic type and beau
ty, made a traditional discriminant for 
Polish Arabians, due to which they won 
a worldwide renown.
/transi. K. Ch./
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Batyskaf- piękny i dzielny / 
beautiful and stamina

cję wyścigów koni arab
skich w Polsce - coraz 
więcej koni hodowli 
zagranicznej trenowało 
w polskich stajniach. Aby 
zapobiec wyciekaniu na
gród za granicę i zaciera
niu selekcyjnego znacze
nia gonitw dla polskich 
koni - śladem uchwal 
przedwojennego Towa
rzystwa Hodowli Konia 
Arabskiego, w 1997 roku 
ograniczono starty w Der- 
by, Oaks i Nagrodzie Ja
nowa Podlaskiego (Przy
chówku) do koni wpisa
nych do PASB. W 2007 ro
ku uchwalą Rady Polskie
go Klubu Wyścigów Kon
nych, przy poparciu 
uczestników XI Zjazdu 
PZHKA, liczbę gonitw za
strzeżonych dla koni ho
dowli krajowej zwiększo
no do 7. Oprócz wyżej wy
mienionych są to także 
nagrody: Sambora, Ofira, 
Michałowa i Porównawcza.

Zarysowały się także 
niebezpieczeństwa innego 
typu. Wskutek zmian 
ustrojowych przestało ist
nieć powstałe w 1950 roku 

budowań na torze służewieckim. Ten 
przedwojenny obiekt, wpisany do re
jestru zabytków, a położony prawie 
w środku miasta, budzi apetyty chęt
nych na jego zagospodarowanie, cał
kiem niezgodne z przeznaczeniem. 
Dlatego, mimo że w ciągu tych pięciu 
lat mianowana już została na drugą 
kadencję Rada PKWK, w 2006 r. 
spółka STWK ogłosiła upadłość, 
a przed rozpoczęciem każdego kolej
nego sezonu do ostatniej chwili nie 
wiadomo, czy dojdzie on do skutku. 
Np. w sezonie 2006 udało się zorgani
zować tylko 34 dni wyścigowe! Jeden 
z najpiękniejszych torów w Europie 
wciąż jest zagrożony upadkiem, a ra
cjonalnemu treningowi koni nie 
sprzyja atmosfera tymczasowości 
i niepewności jutra.

Zagrożona jest również koncepcja 
polskiego programu hodowlanego, 
którego celem miało być wyhodowa
nie konia „pięknego i dzielnego”. W do
bie specjalizacji wszechstronność 
uważana jest bowiem raczej za wadę 
niż zaletę. Coraz silniejsza jest dziś 
tendencja do wyodrębnienia, w obrę
bie jednej rasy arabskiej, dwóch popu
lacji skrąjnie różniących się pokrojem 
- koni „pokazowych” i „użytkowych”, 
spośród których wyróżnia się kierunek 
wyścigowy i rajdowy. Co jakiś czas po
nawiane są też próby skrócenia dy-

sprzedany do Turcji za 450 tys. USD; 
ogier Druid 1993 {Wojsław - Dalida), 
absolutny rekordzista pod względem 
wysokości współczynnika powodzenia 
(Wp = 20,60!), zwycięzca trzech na
gród klasycznych i 11 spośród 12 star
tów, sprzedany do Turcji za rekordową 
cenę 500 tys. USD.

W latach 1983-1996 wzrósł nawet 
ponownie stopień objęcia przychów
ku próbami dzielności i mniej klaczy 
wcielono do hodowli bez kariery wy
ścigowej. Na dłuższą metę coraz trud
niej jednak było utrzymać przedwo
jenną formułę wyścigów. W latach 90. 
naftowi szejkowie z Emiratów Arab
skich i Kataru nastawili się na rozwój 
wyścigów dla arabów i hodowlę tych 
koni w kierunku wyścigowym. Stwo
rzyło to rynek, który zastymulowai 
rozwój wyścigów w krajach Europy 
Zachodniej, a z uwagi na długą trady-

przedsiębiorstwo „Państwowe Tory 
Wyścigów Konnych”, a miejsce jego 
ząjęia w 1995 r. spółka „Służewiec Tory 
Wyścigów Konnych Sp. z o. o.” W 2001 r. 
powołany został Polski Klub Wyści
gów Konnych (odpowiednik Jockey 
Clubu), który zgodnie ze znowelizowa
ną w 2001 r. Ustawą o Wyścigach Kon
nych wykonuje niezbywalne prawo 
własności w stosunku do terenu i za- 

Tab. Stopień objęcia próbami dzielności populacji klaczy czystej krwi arabskiej 

The degree of embracing the Arabian mares population by race trials

Okres Odsetek klaczek biegających 
w stosunku do urodzonych 
The percent of raced fillies 

in relation to born ones

Odsetek klaczy wcielonych 
do hodowli bez przejścia próby dzielności 

The percent of mares 
put to stud without racing

1927-1939 53,2% 42,4%

1946-1961 65,9% 13,9%

1962-1982 58,3% 28,4%

1983-1996 64,3% 26,3%

stansów gonitw dla koni arabskich, 
na szczęście dotychczas z powodze
niem torpedowane. W tej sytuacji 
pod znakiem zapytania staje dalsza 
rola wyścigów jako sprawdzianu zdro
wia i wytrzymałości - cech, które w po
łączeniu z urodą stanowiły wyróżnik 
„polskiego araba”. Warto więc zasta
nowić się, czy nie szkoda byłoby zmar
nować dorobek ostatnich 80 lat? •
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po Eukaliptus) 

2001
Półsiostra klacz 

Niniwa 
Championki 

Europy w skokac 
przez przeszkód



WYŚCIGI

Sambor
potomstuw

(CZi 2)
Longin Błachut
fot. z archiwum autora

S
amtyr 1971 - kasztanowaty 
ogier, potomek wielkich gwiazd, 
byi synem gniadej klaczy Tryń
cza 1958 urodzonej w Stadninie Koni 

w Albigowej, a zakupionej w Stadninie 
Koni w Janowie Podlaskim przez Le
ona Kubina, właściciela Sir William 
Farm. Tryńcza była ostatnim zareje
strowanym źrebięciem ogiera Trypolis 
po Abu Miech z rodu Krzyżyka or. ar.. 
Matka Tryńczy - gniada klacz Kocha
na 1952 po Wielki Szlem, zwyciężczyni 
Nagrody Oaks, prócz tej córki urodziła 
wcześniej w Albigowej dzielnego, gnia- 
dego ogiera Kluszyn 3/21 (4-7-7), po sy
nu Trypolisa ogierze Sędziwój 1962. 
Kluszyn sprzedany do Stanów Zjedno
czonych został okrzyknięty Czempio- 
nem USA i „ojcem czempionów” w kla
sie użytkowej Park Horse. Patrząc da
lej, babka Tryńczy - klacz Kaszma była 
po epokowym ogierze Kaszmir 1929 
po Foryś II z drugiej gałęzi rodu ogiera 
Krzyżyk or. ar., dziś już wygasłej. Leon 
Rubin nabył klacz Kochana do swojej 
hodowli w 1962 roku, a w 1967 roku ku
pił również jej najlepszą polską córkę - 
Tryńczę. Musiał szczerze wierzyć w tę 
polską sublinię Sahary or. ar. i w córki 
po ogierach z rodu Krzyżyka, które da
ły tak wybitne klacze jak: Dziwa - mat
ka Ofira i Taraszcza - matka Negatiwa. 
Córkami ogiera Trypolis były: klacz 
Carmen - matka Cometa, klacz Cana- 
ria matka - Celebesa, klacz Epizoda. - 
założycielka wspanialej michalowskiej 
rodziny żeńskiej „E”. /typowo kuhailań- 
skie, urodziwe i wybitnie uzdolnione 
wyścigowo potomstwo Trypolisa z po
wodzeniem od lat wygrywa gonitwy po- 
zagrupowe na torach w USA i na Bli-

Dla podkreślenia wybitnej klasy 
męskiego potomstwa

Sambora, oto kilka słów o jego 
synach wybranych z listy 

„najlepszych", zamieszczonej 
na zakończenie 1 części 

niniejszego artykułu. 
(„Araby" Nr 6).

Powyżej / above: Sam Tiki - 
czołowy reproduktor wyścigowy / 

leading sire of race winners

Poniżej I below: TC Tomtyr - 
derbista, trzykrotny Koń Roku I

Derby winner, 3 times Darely 
Champion

skim Wschodzie. W Polsce, niestety, 
od lat przeżywa głęboki kryzys, jakoś 
nie udąje się nam umocnić w stadni
nach państwowych tego ważnego i naj
starszego polskiego rodu. W Stanach 
Zjednoczonych Trypolis rozsławił ród 
Krzyżyka poprzez swojego syna ogiera 
Mohacz 1955, od klaczy Mimonka 
sprzedanego w 1960 roku. Za oceanem 
ten dzielny koń miał świetną karierę 
wyścigową 19 (9-4-3), za co został wy
brany Narodowym Czempionem Koni 
Wyścigowych (US National Champion 
Racehorse) i wciągnięty na listę Wyści
gowej Galerii Sław (Arabian Horse 
Trust Hall of Famę). Mohacz założył 
prężną gałąź koni równie dzielnych 
na torach, co urodziwych jak np. ogier 
Juan de Shaum 1971, jego wnuk By 
Goiły 1979 ze swoim potomstwem li
czącym 105 osobników, z czego naj
dzielniejszymi synami okazali się: Oh 
By Gosh 1987, Jolly by Goiły i ogier 
Sudden Mischief 2000. Siwa córka Mo
hacza, Majorka de Washoe od Brussa 
po Uad ed Kebir chociaż sama nie wy
szła na tor do prób dzielności, to w ho
dowli dala 11 źrebiąt w tym po Samty- 
rze: Bobbies Sam - 35 (14-6-8), wybra
nego Ogierkiem Roku (IAHA Colt of 
the Year) i Samorc - 58 (19-9-9), wybra
nego Koniem Roku i Ogierkiem Roku 
(IAHA Race Horse i Race Colt of the 
Year). Z polskim ogierem Dimrak, Ma- 
jorca de Washoe dala piękną siwą klacz 
Dimorca 1977, wybraną w 1980 roku 
Klaczką Roku (IAHA Filly of the Year), 
wielokrotną zwyciężczynię gonitw po- 
zagrupowych - 22 (3-7-5). Wcielo
na do hodowli dala z Samtyrem bardzo 
cenne potomstwo.
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W Polsce Tryńcza 1958 nie przeszła 
prób dzielności na torze. Włączo
na do programu hodowli janowskiej da
la w Polsce 4 źrebięta: dwie córki 
po ogierze Negatiw sprzedane za grani
cę bez użycia w krajowej hodowli, dziel
nego ogiera Tinian 1964 4/26 (9-7-3) 3 
również po ogierze Negatiw, szybko 
sprzedanego do USA, a także ogiera 
Tryptyk 1965 po Aquinor z rodu Ilde- 
rima or. ar. użytego wąsko w kraju, 
a później sprzedanego do Szwecji, 
gdzie cieszy! się dużym powodzeniem. 
Tryńcza przyjechała do USA źreb- 
na ogierem Negatiw i odwdzięczyła się 
nowemu amerykańskiemu właścicielo
wi z nawiązką, dając mu 11 doskona
łych źrebiąt (6 klaczek i 5 ogierków, 
w większości użytych dalej w hodowli). 
Nąjlepsze i najbardziej dzielne potom
stwo dala z ogierem Sambor. Kojarzo
na była z Samborem pięciokrotnie. Da
ła z nim wybitnego ogiera Samtyr 1971 
i jego pełną siostrę - gniadą, piękną 
i dzielną Fitz Jenny 1972, jak również 
ogiera Sir WM Trynczam 1974, który 
w wielu gonitwach pozagrupowych za
jął płatne miejsca, by później zostać 
wielokrotnym czempionem w reiningu. 
Ostatnim źrebięciem Tryńczy była wy
bitna klacz SW Satyma 1978, wielo
krotna zwyciężczyni w klasach użytko
wych z tytułem Scottsdale Ali Arabian 
Park Horse US Champion włącznie.

Ogier Samtyr kupiony przez Dr. Sa
ma Harrisona, entuzjastycznego ho
dowcę, propagatora wyścigów dla koni 
arabskich i organizatora Arabian Joc
key Club i Arabian Racing Cup miał 
fantastyczną karierę wyścigową i ho
dowlaną. Dr Sam Harrison często ma
wiał, że dzień, w którym wylicytował 
źrebaka Samtyr na aukcji w Sir Wil
liam Farm za 3500 USD, był najszczę
śliwszym dniem jego życia. Nigdy nie 
przypuszczał, że ten aż do przesady 
urodziwy roczniak w typie pokazowym 
zdobędzie tytuł Narodowego Czem- 
piona Arabskich Koni Wyścigowych 
(US National Champion Arabian Ra- 
cehorse) i przez hodowców okrzyknię
ty zostanie najlepszym ojcem koni wy
ścigowych „wszechczasów”. Dla popar
cia tych zaszczytnych tytułów, popa
trzmy na karierę wyścigową Samtyra, 
syntetycznie ujętą w formule wyników

Powyżej / above: Sams Louise z Wyścigowej 
Galerii Slaw / from Racing Hall of Fame

poniżej / below: Samcherie - wybitna córka
Sambora / the great Sambor’s daughter

2/14 (11-2-1) D+5. Jako trzylatek wy
grał Golden State Derby w Los Ange
les i zdobył tytuł Wyścigowego Konia 
Roku stanu Kalifornia (Califomia Ara
bian Race Horse of the Year Award 
1974). Rok później wygrał 6 gonitw 
z rzędu, a w 4 z nich ustanowił nowe re
kordy szybkości toru na różnych dy
stansach, choć najlepiej czul się w go
nitwach na dystansie półtorej mili, 
gdzie ustanowił także Narodowy Re
kord Toru (US National Track Re- 
cord). Samtyr został jednogłośnie wy
brany w 1975 Narodowym Czempio
nem Wyścigowym Roku (US National 
Champion Arabian Race Horse). 
Po tak udanej karierze wyścigowej uro
dziwy Samtyr został wcielony do tre
ningu u wielce szanowanego i bardzo 
doświadczonego trenera koni pokazo
wych Jima Fishera. Po sześciu miesią
cach treningu został odesłany z kwit
kiem na fermę do właściciela Sama 
Harrisona. Trener Fisher z przykrością 
stwierdził, że Samtyr nie nadaje się 
do pokazów. Wielce urodziwy, ale i wy
bitnie ambitny ogier nie dopuszczał 
bowiem, aby którykolwiek z koni szedł

Sambor (part two)
To emphasize Sambor’s eminent distinc
tion as sire of sires, here is an overview of 
the racing and breeding careers of seve
ral of his outstanding sons:
The chestnut stallion, Samtyr 1971, was 
out of the Polish bay mare Tryńcza 1958. 
She was bred in Albingowa Stud and 
acquired in 1967 by Sir William Farm in 
Hillsdale, New York. Tryńcza, an out
standing broodmare of the Sahara d. b 
1845 dam line, was the last registered fo
al by the sire Trypolis of the Krzyzyk d. b. 
male line. Though Trypolis did not race 
himself he gave several Derby and Oaks 
winning grandsons and granddaughters. 
Tryncza’s dam was the bay Kochana 
1952, a prominent race mare who won 
three stakes including the Polish Oaks. 
Tryńcza did not race. She joined in 1962 
the Janów Podlaski Stud broodmare 
band. In Poland she gave 4 foals (2 fillies 
and 2 colts) of extreme beauty and type. 
Tryńcza is known as the dam of the stal
lion Tryptyk 1965 by Aquinor. Tryptyk 
was sparsely used in the Polish breeding 
program but when sold to Sweden he 
quickly became National Champion 
Stallion of Sweden and Senior Cham
pion Stallion of Europe. Tryńcza was al
so the dam of other Polish- bred foals of 
distinction, like her prominent grey ra
cing son Tinian 1964 who became Natio
nal Champion in Canada. In the US, 
Tryńcza gave 11 foals (6 fillies and 5 
colts). Her most outstanding get were 5 
foals by Sambor, namely: Samtyr 1971, 
Fitz Jenny 1972, SW Samotryn 1975, Sir 
WM Trynczam 1976 - the IAHA Derby 
winner and US National Top Ten in We
stern Pleasure. Tryncza’s last foal was 
the wonderful filly SW Satyma 1978 that 
became the Scottsdale All Arabian Park 
Horse US Champion.
Dr. Sam Harrison, the founder of Arabian 
horse racing in the US, purchased the 
colt Samtyr at the Sir William Farm Sale 
for US $3500. Little did he know that the 
cute looking yearling would eventually 
become a National Champion Arabian 
racehorse, the all time Arabian racing 
stallion and one of the leading Arabian si
res of all times. Dr. Harrison called the 
day he bought Samtyr a „ten, a super, su
per lucky day”. Samtyr’s racing career 
was awesome 2/14 (11-2-1) NC and 4 
track records. As a three year old he was 
trained by Ingun Littorin. Samtyr won 
the Golden State Derby in Los Angeles 
and received the Califomia Arabian Race 
Horse of the Year Award 1974. A year la
ter under the watchful eye of his new tra
iner, Vic Oppengard, he won 6 straight 
victories and established 4 track records. 
His greatest distance and the fastest ti
me ever was in his final one and a half mi
le race during which he improved his own 
former track record. With this Samtyr en
ded his racing career and was sent to Jim 
Fisher a well-known show horse trainer in 
the Southwest. But Samtyr’s competiti
ve nature kept him from joining the show 
world. Samtyr just would not let any 
other horse pass him on the ring. So after 
half a year Samtyr was retired to stud As 
with his racing career Samtyr’s record as
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Powyżej I above: Mr Full Service 
niepokonany sprinter / unbeaten sprinter

poniżej I below: Dreams of Valor - dwukrotny 
derbista / twice Derby winner

sire falls nothing short of exceptional. He 
was named consecutively IAHA Race Si
re of the Year from 1980 to 1986 and later 
for three other years. He produced extre
mely successful racing colts and fillies. 
After 21 years of stud duties Samtyr had 
262 registered foals (122 of which were 
chestnut); 116 went to the track and 80 of 
these won races (70%), while 32 (28%) 
won stakes races. Samtyr passed down 
to his get a great conformation and out
standing racing abilities. His record as 
a leading sire of Arabian race horses is 
well documented. His off-spring have 
amassed an impressive line-up of race 
wins and many became stakes winners, 
IAHA Colt of the Year Champions, Derby 
and Oaks winners. Samtyr’s first son Sa- 
am 1977, out of the broodmare Count’s 
Jewel by Count Me, won in 1981 the IA
HA Derby plus 5 other stakes. Saam was 
nominated in 1980 and 1981 US Race 
Horse of the Year After his race career 
Saam went on to endurance racing and 
won the Tevis Cup at the 100 mile distan
ce. One of the most thrilling finishes in 
the Arabian race history in the US was 
the first Arnold Hammer Classic at Pom
pano Park in 1981 where 3 of Samtyr’s 
sons: Tyrix, Samstar and Sams Count 
crossed the finish line first, second and 
third respectively. 

przed nim lub - o zgrozo! - „wyprze
dza!” go na ringu. Samtyr rozpoczął 
karierę reproduktora i przebił naj
śmielsze oczekiwania nie tylko hodow
ców ale i samego właściciela. Przez 
6 kolejnych lat od 1980 do 1986 byl wy
brany Reproduktorem Roku Koni Wy
ścigowych (IAHA Race Sire of the 
Year). Jednocześnie Samtyr był uwa
żany za najlepszego reproduktora 
arabskich koni wyścigowych na świę
cie w okresie 1980 do 1990 roku. Przez 
okres 21 sezonów rozpłodowych do-

czekał się 262 zarejestrowanych źre
biąt (w większości, tzn. 122, jak ojciec 
maści kasztanowatej), z czego 116 wy
szło do prób dzielności na torze, 80 wy
grało gonitwy (czyli 70%), a aż 32 (czy
li 28%) zwyciężyło w gonitwach poza- 
grupowych. Samtyr świetnie przekazy
wał swojemu licznemu żeńskiemu 
i męskiemu potomstwu wybitną dziel
ność wyścigową, urodę oraz nadzwy
czaj spokojny i miły charakter. Dość 
powiedzieć, że w 1984 roku, podczas 
pierwszej gonitwy pozagrupowej Ar
mand Hammer Classic zorganizowa
nej w Pompano Park z najwyżej doto
waną pulą nagród w tych czasach, czy
li 52,5 tys. USD, trzej synowie Samtyra 
minęli celownik w pierwszej trójce 
w następującej kolejności: Tyrix 1980, 
Samstar 1978 i Sams Count 1979. Oczy
wiście radości Sama Harrisona nie by
ło końca. Pomimo tego Harrison, z po
wodu podeszłego wieku, zorganizował 
w 1992 roku, a więc 10 lat po rozprosze

niu stada Leona Rubina, aukcję, 
na której wysprzedal swoje legendarne 
stado szybkich koni, głównie oparte 
na potomkach Sambora i Samtyra. 
Duża część stada została kupio
na przez hodowców z Bliskiego Wscho
du, jak ogiery: Samsheik 1987 po Sam
bor za 577 599 USD, Charlie Valentine 
1984 po Samtyr (192,5 tys. USD) oraz 
córki Samtyra: Jessorca 1984 (126 tys. 
USD), Samtyra 1984 (30,25 tys. USD), 
Trixa (28,6 tys. USD) itd... Poza au
kcją, w 1993 roku sprzedany został 
ogier Samtyr - do Godolphin Racing 
Inc. należącej do znanej rodziny Mak- 
toum z Dubaju. W maju 1995 roku 
w Wilmington, w stanie Delaware, 
Samtyr odszedł do krainy wiecznie zie
lonych pastwisk.

Z Samtyrem w rodowodzit
Do wybitnie uzdolnionego wyścigo

wo potomstwa Samtyra zalicza się na
stępujące konie:

1. TC Tomtyr 1988 - ogier siwy od kla
czy Kellowna po Kelo-Gwalor z karierą 
wyścigową: 5/36 (22-10-1) 15-10, derbi
sta, wybrany Koń Roku (Darley Cham
pion) jako trzylatek, a później dwu
krotnie także wśród koni starszych. 
Umieszczony w 2001 roku na liście Wy
ścigowej Galerii Sław (Racing Hall of 
Famę). Miał też bardzo dobrą karierę 
hodowlaną. Był własnością szejka Tah- 
noon Bin Zayed.

2. Sams Count 1979 - ogier od klaczy 
Counts Jewels po Count Me z wybitną 
karierą wyścigową: 108 (32-31-17) 15-14. 
Byl wybrany Koniem Wyścigowym Ro
ku IAHA (IAHA Racing Horse of the 
Year). Umieszczony w 1997 roku na li
ście Wyścigowej Galerii Sław (Racing 
Hall of Famę). W hodowli w Stanach dał 
przeszło 95 zarejestrowanych źrebiąt, 
które okazały się dzielne na torze i wie
le zostało użytych w dalszej hodowli.

3. Tomanchie 1990 - ogier siwy 
od klaczy Kellowna po Kello-Gwalor 
własności Darley Stud Management 
LLC, biegał na torach w USA i Zjedno
czonych Emiratach Arabskich. Łącznie 
jego dwuletnia kariera wyścigowa zo
stała podsumowana następującym wy
nikiem 2/10 (8-1-1) 4-1. Został wybrany 
w 1993 roku Darley Winner w klasie 3-let- 
nich ogierów. Jest ojcem 148 źrebiąt,
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z których 62 wyszło do prób na torze, aż 
połowa, bo 30 osobników wygrało goni
twy, a 5 zwyciężyło w gonitwach poza- 
grupowych. Nąjlepsze jego potomstwo 
to: ogier Mucho Caliente 1996 od klaczy 
o polskim pochodzeniu MS Zbritzka 
po Brusally Zbruenu, który zakończył 
karierę z wynikiem 6/45 (19-6-8) 9-4. 
Stanowił po raz pierwszy w 2006 roku.

4. Samtyra - klacz kasztanowata 
1984 od Dimfixa po ogierze Dimrak 
(synu polskiego ogiera El Azrak z rodu 
Krzyżyk or. ar.). Klacz Dimfixa kilka
krotnie kojarzona z Samtyrem dala 
w sumie 17 doskonałych i dzielnych 
źrebiąt, za co została w 1995 włączo
na na listę Racing Hall of Fame. Naj
dzielniejsze to Tyrix 4/70 (9-13-13), 
Sams Fix 5/78 (13-10-8) i oczywiście 
Samtyra. Dimfixa, wyeksportowa
na na Bliski Wschód, założyła drugą 
wielce cenioną sublinię koni biegąją- 
cych. Jej córka Samtyra była bardzo 
dzielną klaczą 3/24 (7-4-3) 4-5. Została 
również kupiona przez szejka Sułta
na Bin Khalifa Al Nahyan w 1992 roku 
na aukcji - wyprzedaży stada Sama 
Harrisona, za 30,25 tys. USD i importo
wana do Zjednoczonych Emiratów 
Arabskich, wraz z jej dwoma źrebięta
mi urodzonymi w USA. Na Bliskim 
Wschodzie, jako wielce ceniona klacz 
stadna, podobnie jak jej matka założy
ła swoją sublinię, dając 8 źrebaków 
z różnymi ogierami, głównie z biegąją- 
cych linii francuskich. Jej potomstwo, 
szybkie na torach, okazało się również 
bardzo cenne w hodowli.

5. Sams Louisa 1988 - klacz gniada 
od Scmitar Georgia po Fadi skończyła 
swoją wyśmienitą karierę wyścigową 
z wynikiem 6/37 (16-8-2) 9-4. Mianowa
na kilkakrotnie na listę Konia Roku ni
gdy jednak tego zaszczytu nie dostąpi
ła. Na torze wielokrotnie pobiła swoje 
największe rywalki, które zostały uho
norowane zaszczytnym tytułem Konia 
Roku (Darley Horse of the Year) jak np. 
polskiego pochodzenia klacze Fryga, 
FMR Hadassah i HT Sarah (ta ostatnia 
wnuczka naszej Sasanki po polskim 
ogierze Melon). W hodowli dala cztery 
źrebięta, które okazały się dzielne 
na torze, ale nagła śmierć Sams Louisy 
przekreśliła jej karierę matki stadnej. 
W 2003 roku została wciągnięta na listę 

Wyścigowej Galerii Sław (Racing Hall 
of Famę) wraz ze swą byłą rywalką z to
ru, klaczą o polskim rodowodzie FMR 
Hadassah (Cassels Roszlem x FMR Ce
lébrate po Orzeł).

6. Jessorca 1984 - klacz siwa od Di- 
morca po ogierze polskiego pochodze
nia Dimrak z rodu Krzyżyk or. ar. Sze
ściokrotnie kryta Samtyrem Dimorca 
stworzyła bardzo cenną sublinię 
w USA i na Bliskim Wschodzie. Jej cór
ka, oaksistka Jessorca była bardzo 
dzielna na torze 4/33 (10-3-4) 5-2. 
Sprzedana do Emiratów w 1992 roku, 
utworzyła wybitną rodzinę koni biega
jących. Dała 12 źrebiąt z czego 7 córek 
z różnymi ogierami, ale w większości 
pochodzących z linii francuskich. Jej 
potomstwo, po wybitnych karierach 
na torze, też już zostało wcielone 
do hodowli i szeroko w niej użyte.

Godny następca
Ciemnogniady ogier Sam Tiki 1985 

równie dzielny, co urodziwy syn Sam
bora, jest od lat wiodącym ojcem wy
ścigowych koni arabskich na świecie. 
W roku 2000 kapituła Arabian Horse 
Trust, wpisała ogiera Sam Tiki na bar
dzo selektywną listę Racing Hall of Fa
mę. Dołączył do swoich rodziców 
i swojej prababki, których ten zaszczyt 
spotkał już wcześniej. W 2004 roku 
Sam Tiki został uhonorowany tytułem 
Żyjącej Legendy (Living Legend), 
podczas uroczystości American Horse 
Celebrations w Denver w stanie Colo
rado. Obecnie Sam Tiki pełni rolę czo
łowego reproduktora w Cre Run Farm, 
w miasteczku Dosewell, w stanie Virgi
nia - światowej sławy stadninie koni 
biegających w USA, należącej do reno
mowanych hodowców: Alana i Debo- 
rah Miłialoff Kirshnerów. W okresie 
kiedy ogier Sambor był w posiadaniu 
Marthy Dean Thurmaon, pokrył siwą 
klaczkę Kyla Tiki 1972, która nie prze
szła prób dzielności na torze. Była 
wielce cenioną klaczą stadną i świetną 
matką. Pochodziła z najmocniejszej li
nii żeńskiej w USA, która tworzyła 
podstawy genetyczne stada Crabbet 
w Anglii, od importowanej z pustyni 
klaczy Ferida or. ar. 1886. hod. Sham- 
mer (B) imp. 1891 Crabbet Park. 
O wielkiej wadze linii żeńskiej Feridy 

On July 25, 1992 a consignment auction 
was held by Sotheby’s at Delaware Park 
during which Dr. Harrison sold his exqu
isite racing and performance herd of hor
ses, including Samtyr, for US$ 90 000 
(private treaty), acquired by the famous 
Godolphin Racing Inc that belongs to 
the Maktoum family from Dubai. A large 
part of the herd was purchased by Mid
dle East breeders, like the stallions: 
Samsheik 1987 by Sambor (US $ 577 
599), Charlie Valentine 1984 by Samtyr 
(US$ 192 500); like the mares: Jessorca 
1984 by Samtyr (US$ 126 000), Samtyra 
1984 by Samtyr (US$ 30 250), etc...
To the best racing get of Samtyr belong 
such horses as:
1. T. C. Tomtyr 1988 grey colt out of the 

mare Kellowna 1972 by Kello-Gawlor, 
bred by Thomas and Eunice Luckett. He 
was a Derby winner with a final racing re
cord of 5/36 (22-10-1) 15-10. At the age of 
3 he was chosen Darley Champion Horse 
of the Year and later twice became Dar
ley Winner of older horses. In 2001 T. C. 
Tomtyr was induced into the Racing Hall 
of Fame. He is owned by HH Sheikh Tah- 
noon Bin Zayed.
Many of his get were top race horses and 
used in breeding
2. Sams Count 1979 colt out of Counts 
Jewels by Count Me with a race track re
cord of 108 (32-31-17) 15-14. He was cho
sen IAHA Racing Horse of the Year and 
induced into the Racing Hall of Fame in 
1997. Many of his sons and daughters we
re stakes winners and used in breeding.
3. Tomanchie 1990, grey stallion out of 
Kellowna by Kello-Gwalor. He is owned 
by Darley Stud Management LLC. He ra
ced in the US and in the Middle East. His 
final race record was 2/10 (8-1-1) 4-1. In 
1993 he was chosen Darley winner of the 
3 year olds. He has 148 registered foals of 
which 62 raced, 30 won races and 5 won 
stakes races. His best racing son to date 
is Mucho Caliente 1996 out of MSA 
Zbritzka by Brusally Zbruenu with a ra
cing record of 6/45 (19-6-8) 9-4 and who 
stood at stud for the first time in 2006.
4. Samtyra a chestnut mare 1984 out of 
Dimfixa by Dimrak (by the Polish stal
lion El Azrak from the Krzyzyk d. b. ma
le line). She had a race record of 3/24 (7- 
4-3) 4-5. She was the 1987 and 1988 Dar
ley Filly of the Year. She was bought by 
HH Sheik Sultan Bin Khalifa Al Nahym 
in 1992 and exported to the UAE along 
with her two foals bom in the US. In the 
Middle East Samtyra gave 8 foals by dif
ferent stallions. They all excel on the 
track and in the breading bam.
5. Sams Louisa a bay mare 1988 out of 
Scmitar Georgia by Fadi ended her out
standing race career with the final result 
of 6/37 (16-8-2) 9-4. She was nominated 
several times to the Darley Awards but 
somehow never made it. Yet she won in 
key stakes against many of her rivals 
that did become Darley Horses of the 
Year. Sams Louisa gave Loren Nichols fo
ur foals. Her sudden death ended her il
lustrious broodmare career. In 2003 
Sams Louisa was induced into the Ra
cing Hall of Fame.
6. Jessorca a grey mare 1984 out of Di- 
morca by Dimrak (an impressive black-
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Cash on the Spot - najlepsza klacz rocznika I 
the best filly of the crop, the Darely Winner

-type pedigree) was a premier stakes ma
re 4/33 (10-3-4) 5-2. She was sold to the 
UAE in 1992. She gave 12 foals mainly 
with French stallions. Her get had out
standing racing careers and is widely 
used in breeding.
This dark bay 1985 stallion Sam Tiki was 
bred for greatness. Since years Sam Tiki 
has been one of the leading racehorse si
res in the world. In 2000 he joined both of 
his parents on the very prestigious list of 
the Racing Hall of Fame. In 2004 Sam Ti
ki was honoured with the title „the Li
ving Legend” during the American Horse 
Celebrations in Denver, Colorado. Today 
he is the head stallion at Cre Run Farm 
in Doswell, Virginia, a world famous full 
service Arabian Race horse breeding and 
training property of the renowned horse 
breeders Alan Kirshner and Deborah Mi- 
haloff. The Kirshners were awarded the 
2002 Darley Breeders. Mr. Alan Kirshner 
was induced in 1997 into the Arabian 
Tent of Honor.
In 1984 Martha Dean Thurmon bred her 
unraced Kontiki grey daughter Kyla Tiki 
1972 to Sambor. A year later Kyla Tiki 
produced a bay colt named Sam Tiki. 
Kyla Tiki stems out of the strongest ra
cing dam lines in the US. She tracks 
back to the Crabbet 1891 imported de
sert mare Ferida 1886, bred by Shammer. 
KylaTiki grandam Monat was one of the 
finest foundation race broodmares in the 
US. Both Kyla Tiki and Monat were bred 
by the astute breeders Stanley (Boots) 
and Robbie Kubela from Texas. Kyla Ti
ki gave 13 foals. Her son Sam Tiki was 
the first of the six foals she had with 
Sambor. The best racehorse of the six 
was the filly Samcherie 1986 with an in
credible race record 4/48 (20-10-7) 11-11. 
Samcherie was named Darley Champion 
Older Mare in 1991 and in 1989 induced 
to the Arabian Horse Hall of Fame.
As a 3 year old Sam Tiki was sold to part
ners Jim Wagner and Therese Knight. 
Three month later Sam Tiki started his 
racing career at Delaware Park trained 
by Robert Knight. In his first race at a di
stance of 6 furlongs Sam Tiki blew away 
the competition by 16 lengths. In the fol- 

w USA niech świadczy fakt, że poiowa 
stada najważniejszej stadniny USA, 
jaką była W. K. Kellogg Farm, wywodzi 
się wiaśnie od niej. Linia żeńska Feri- 
dy oznaczona według klasyfikacji 
Z. Rozwadowskiego numerem 15, była 
używana w hodowli w Polsce, w okre
sie międzywojennym, w stadninie 
Ujazd należącej do Williama baro
na Bickera, poprzez potomstwo im
portowanej w 1927 roku klaczy Fesila 
1923. Klacz Fesila dala używane w Pol
sce ogiery: Sulejman 1934 i Rasim 
Pierwszy 1937. Najważniejsze zasługi 
dla hodowli arabskich koni wyścigo
wych z linii Feridy położyła klacz Mo
nat - babka Kyli Tiki. Obydwie klacze 
były owocem kunsztu hodowlanego 
wybitnych hodowców dzielnych koni 
arabskich i zapalonych organizatorów 
wyścigów: Stanleya (Boots) i Robbie 
Kubelów z Teksasu. Klacz Monat 1953 
(Moneyn x Tezeyna po Latif) była in- 
bredowana na ogiera Raseyn 1923 
(ród Ibrahim or. ar.) i na klacz Moliah 
1911 (matkę amerykańskiego ogiera 
Antez 1921 użytego przed wojną w Pol
sce) - córkę urodzonej na syryjskiej 
pustyni klaczy Wadduda 1899, a im
portowanej do USA przez Homera Da- 
venporta w 1906 roku. Klacz Monat 
dala 11 źrebiąt, w tym 8 córek. Do naj
bardziej zasłużonych w hodowli koni 
o wybitnych predyspozycjach wyści
gowych należą sublinie jej czterech có
rek: siwej klaczy Skylark Ku 1963 
po Izkar - matki siwego ogiera Tiki 
Lark 1972 po Kontiki, który dal wiele 
dzielnego potomstwa; gniadej córki 
Molly-O-Ku 1965 wraz z jej dzielną 
wnuczką Alinę Alinę O po Samtyr 
sprzedaną do hodowli, źrebną ogierem 
FMR Grand Jete (Pierrot - FMR 
Grand Jubilee po Orzeł) do Jockey 
Clubu w Turcji. Trzecią sublinię klaczy 
Monat założyła jej córka Molly R 1973, 
matka ogiera By Goiły 1979 po Juaan 
de Shawn z męskiego rodu Krzyżyk or. 
ar. Czwartą i prawdopodobnie nąjważ- 
niejszą była sublinia klaczy Monat, za
łożona przez jej córkę Ulankila Ku 
1961 po ogierze Ulankaya 1943, a któ
ra została matką klaczy Kyla Tiki 
po ogierze Kontiki. Klacz Kyla Tiki 
dała w sumie 13 źrebiąt. Gniady ogier 
Sam Tiki po Sambor urodzi! się w ma

ju 1985 roku jako jej szóste źrebię. Dla 
podkreślenia wybitnego pochodzenia 
ojca i matki nadano mu dwuczłonowe 
imię Sam Tiki (Sam od Sambora i Ti
ki po matce i od skrótu imienia naj
sławniejszego amerykańskiego ogiera 
Kontiki). W następnych latach klacz 
Kyla Tiki była jeszcze 3 razy kojarzo
na z Samborem, dając tak świetne po
tomstwo, jak córka Samcherie uważa
na za jedną z najlepszych klaczy biega
jących w USA w XX wieku, sprzeda
na na Bliski Wschód, uhonorowa
na również wciągnięciem w 1990 roku 
na listę Wyścigowej Galerii Sław (Ara
bian Racing Hall of Fame). Następnie 
Kyla Tiki dala jeszcze 4 sztuki potom
stwa po ogierze Bobbies Sam, synu 
Sambora (2 ogierki i 2 klaczki, które 
już trafiły do hodowli).

W wieku trzech lat młodego ogiera 
Sam Tiki, Dean Thurmon sprzedała 
znanej grupie właścicieli arabskich ko
ni wyścigowych czystej krwi, repre
zentowanej przez Jima Wagnera. 
Pod okiem trenera Roberta Knighta 
Sam Tiki po 3 miesiącach treningu wy
szedł na tor w Delaware Park, wyprze- 
dząjąc na celowniku swoich rywali o 16 
długości, w gonitwie na dystansie 1500 
metrów. Przez następne dwa sezony 
wygrywa! lekko i pewnie większość go
nitw, wyprzedzając rywali na celowniku 
od 2 do 14 długości. Głównymi jego 
konkurentami były najlepsze konie 
owych dni, jak ogier polskiego pocho
dzenia NF Proof 1985 (Bataann - Szal
ka po Eleuzis), Charlie Valentine 1984 
(Samstar - Silver Dahl po Luloffs Asa- 
dol), SGR Vayu 1983 (Orzeł - Brusally 
Zbrenua po Zbrucz), i KA Czubuthan 
1984 (Brusally Orzelost - Chambray 
po Toltec). Po 4 latach pobytu na torze 
Sam Tiki cały i zdrowy zakończył karierę 
wyścigową z wynikiem 21 (10-4-3) 6-6. 
Kilkakrotnie sprzedany w latach 1994, 
1996, w końcu doczekał się stałego 
i szczęśliwego „domu” na cudownej Cre 
Run Farm w Doswell.

Ojciec zwycięzców
Doskonały rodowód i wybitna karie

ra wyścigowa predysponowały Sam Ti
ki do rozpoczęcia kariery reprodukto
ra. Z pierwszego roku stanowienia do
czekał się wspaniałych zwycięzców to-
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ru, jak ogier Johny Onthe Spot 1991 
od klaczy Spot Me po Tiki Sahiber Ku, 
sprzedanego na Bliski Wschód, gdzie 
po karierze w Stanach też biegał z du
żym sukcesem. Obecnie Johny Onthe 
Spot stanowi we Francji, gdzie dal już 
dzielnych synów, jak wielokrotny zwy
cięzca gonitw pozagrupowych ogier 
Al Qanus (od klaczy Felbdoi De Corre
ré). Następne 14 lat stanowienia przy
niosły urodziwą grupę 193 zarejestro
wanych źrebiąt, z czego 93 synów i có
rek poddanych zostało próbie dzielno
ści. Z tej liczby 62 wygrało wyścig, a 18 
zwyciężyło lub znalazło się w pierwszej 
trójce gonitw pozagrupowych. Sam Ti
ki, wielokrotnie sprawdzony ogier, daje 
urodziwe, masywne, szybkie i wytrzy
małe potomstwo, i to bez względu 
na pochodzenie linii żeńskiej matek. 
Jego synowie i córki lubią pracować 
i mąją serce do walki o najwyższe miej
sca na podium. Do wybitnie uzdolnio
nego wyścigowo potomstwa Sam Tiki 
zalicza się następujące konie:

1. Mr Full Service 1992 - ogier gniady 
od klaczy BW Ali Catt po ZT Ali Baba. 
Swoją 9-letnią karierę wyścigową uro
dziwy, pelen arabskiego bukietu ogier 
zakończył rezultatem 73 (20-16-15) 7- 
19. W 1998 roku został wyróżniony ty
tułem Koń Roku grupy starszej (Dar- 
ley Winner Older Horses). Mr Full Se
rvice w wieku 11 lat wygrał sprinterską 
gonitwę pozagrupową na Florydzie, 
ustanawiając nowy rekord toru w wal
ce z rywalami o połowę młodszymi 
od siebie. Ogier jest własnością znane
go hodowcy i wielokrotnie nagradza
nego tytułem trenera roku koni arab
skich Billa Waldrona z Florydy. W se
zonie 2005 Mr Full Service rozpoczął 
karierę hodowlaną.

2. Dreams of Valor 1995 - ogier kasz
tanowaty, najlepszy potomek klaczy 
Fulfilled Dream po Marhaba hodowli 
Jill Ann Smith. Fisher Racing Arabians 
kupił w 1998 roku ogiera Dreams of Va
lor. Trenowany przez R Lynn Ashby ja
ko trzylatek wygrał 5 z 9 startów, w któ
rych wziął udział, w tym dwie najważ
niejsze gonitwy dla tego wieku Drin
kers of the Wind Futurity (Gl) i Dela
ware Arabian Cup Juvenile (G3), za co 
został wybrany Najlepszym Koniem 
Rocznika (Darley Winner). Jako 4-latek 

Dreams of Valor startował w 9 goni
twach wyłącznie pozagrupowych i wy
grał 6, w tym dwa razy Derby (East Di- 
mond Derby [Gl] i Bob Magness Der
by [G2J. Zakończył sezon wygrywając 
najbardziej prestiżową gonitwę porów
nawczą Godolphin Arabian Cup Clas
sic. Po udanym sezonie jako 5-latek za
kończył karierę wyścigową z wynikiem 
3/19 (12-5-1) 8-4. Niedawno rozpoczął 
karierę reproduktora. Doczekał się 33 
zarejestrowanych źrebiąt, z których 
sześć wyszło na tor, a 4 wygrały wyścig. 
Dwójka potomstwa, tj. syn Fuego IA 
od Easter IA po Wiking i córka Super 
Sonic od klaczy Super Tiki po Wiking, 
są zwycięzcami gonitw pozagrupo
wych. Obecnie Dreams of Valor jest 
w pierwszej „10” najlepszych ogierów 
ostatniego sezonu. Został wciągnięty 
w 2005 roku na listę Wyścigowej Galerii 
Sław (Racing Hall of Fame).

3. Cash On the Spot 1992 - klacz gnia- 
da od Spot Me po Tiki Sahiber Ku jest 
pełną siostrą ogiera Johnny Onthe Spot 
hodowli i własności państwa Gipson. 
Jako trzylatka była najlepszą klaczką 
swojego rocznika. Na koniec sezonu 
wybrana Darley Winner, gdyż wygrała 5 
z 7 startów włącznie z dwoma prestiżo
wymi gonitwami pozagrupowymi Dau
ghters of the Desert Futurity (Gl) 
i Arabian Cup Juvenile Championship 
(G3). Przez 6 lat kontynuowała swoją 
karierę wyścigową. Wzięła udział w 43 
startach, z czego wygrała 24, w tym 11 
pozagrupowych. W 2001 roku kupio
na przez szejka Sultana Bin Zayed 
Al Nahyan wyjechała do Zjednoczo
nych Emiratów Arabskich. Zakończyła 

Dixies Delight - obecnie najlepsza
z 5-letnich i starszych koni w USA
/ at present the best of 5 and olders in US

lowing two race seasons he won most of 
his races. His main rivals of that time we
re such famous racers as the stallion NF 
Proof 1985 of Polish origin, Charlie Valen
tine 1984, SGR Vayu and K A Czubuthan 
1984. After four racing seasons Sam Tiki 
retired sound to stud with an impressive 
race score of 21 (10-4-3) 6-6. He was sold 
several times in the years 1994 to 1996 to 
finally find peace and stability at Cre 
Run Farm. His fantastic pedigree, a gre
at racing career and durability predispo
sed Sam Tiki to sire some superstar ra
cehorses. From his first crop SamTiki 
had a fabulous race winning stallion Joh- 
ny Onthe Spot 1991 out of Spot Me by 
Tiki Sahiber Ku that was sold to the 
Middle East where he successfully conti
nued his race career. Johny Onthe Spot 
now stands at stud in France. He has al
ready produced multiple stakes winners 
like the stallion AL Qanus out of Felbdoi 
de Carrere. As to Sam Tiki, after 14 stud 
years, he has 194 registered foals of 
which 93 started their race career, of 
which 62 are winners and 6 are stakes 
winners while 18 are stakes placed. Sam 
Tiki is a well-proven sire that puts on the 
ground, strong bone, good conformation 
and size, very typy, durable horses with 
heart and willingness to train, race and 
win. To the best progeny of Sam Tiki be
long such all-time race greatest as:
1. Mr. Ml Service 1992 bay stallion out of 
BW Ali Catt by ZT Ali Baba. This is Sam 
Tiki’s most accomplished runner. His na
me Mr. Ml Service completely describes 
him. He is everything an Arabian horse 
breeder could want. Mr. Ml Service is an 
intelligent stallion with good looks, good 
manners and great speed. He retired so
und as a multiple top stakes winner and 
race track record setter after 9 racing se
asons with a phenomenal race score of 73 
(20-16-15) 7-19. In 1998 Mr. Ml Service 
was awarded the Darley Award for Older 
horses. In 2005, for the first time, Mr. Ml 
Service stood at stud. He belongs to Ca
thy and Bill Waldron from Florida. Mr 
Waldron was many times awarded the di
stinction of Darley Trainer of the Year.
2. Dreams of Valor 1995 chestnut stallion
out of Mfilled Dream by Marhaba, bred 
by Jill Ann Smith. The Fishing Racing 
Arabians bought him in 1998 and put 
him in training with Mrs. Lynn Ashby. As 
a 3 year old he won 5 of 9 starts, among 
them two of the most important stakes, 
Drinkers of the Wind Futurity (Gl) and 
Delaware Arabian Cup Juvenile (G3). He 
was chosen Darley Winner 3 year olds. As 
a 4 year old Dreams of Valor took part in 
9 stakes and won 6, among them the 
East Diamond Derby (Gl), the Bob Ma
gness Derby (G2) and the Godolphin 
Arabian Cup Classic. He was chosen 
Darley Winner 4 year old colts. His final 
race record was 3/19 (12-5-1) 8-4. He 
stands at stud and has currently 33 regi
stered get from which 6 starters and 4 
were race winners. In 2006 Dreams of Va
lor was induced into the Racing Hall o 
Fame. .
3. Cash Onthe Spot 1992 a bay filly ana 
a full sister of Johnny Onthe Spot, bred by 
Mrs Gipson. As a 3 year old she was the 
best racehorse of her age group. She was

73



Powyżej I above: Sasanka Fata - obiecująca 
następczyni Orgii Faty / the promissing 

successor of Orgia Fata

poniżej / below: Sam Tiki z / with Janem 
Głowackim

chosen in 1995 Darley Winner 3 year old 
fillies. During six racing seasons she took 
part in 43 races from which she won 24 of 
which 11 stakes races. In 2001 Cash Onthe 
Spot was bought by HH Sheikh Bin Zay- 
ed Al Nahyan and exported to the UAE.
4. Dixies Delight 2001 grey filly out of Di
xie Darlene by Wiking. Dixies Delight’s 
dam Dixie Darlene was a tough chick 
that raced 40 times with 17 wins 10 se
conds and 4 thirds. She was elected twi
ce Darley Winner. In 1998 she became 
Darley Horse of the Year. In 2005 Dixie 
Darlene was induced into the Racing 
Hall of Fame. Dixie Darlene is an out
standing producer. She gave six foals, 5 
of which are fillies. Her best racer to date 
is her first foal, Dixies Delight, a multiple 
G1 stakes winner. After 3 racing seasons 
Dixies Delight’s race record was 22 (10-6- 
2) 76-5. She is racing in 2007. Dixies Deli
ght is owned by the famous race trainer 
Bill Waldron.
In Poland there is only one foal by Sam Ti
ki. It’s a 2005 chestnut, large size, well- ba
lanced filly out of HF Sequoia by Origan 
who will start her race training in 2008.
Now, 19 years after the death of Sambor, 
the legendary Polish Arabian sire, his get 
and grand get continue to excel on the 
track, in the show ring and in the bre
eding bam. They continue to amass an 
impressive line-up of race wins, champion 
titles, honours and distinctions. Crosses 
of Sambor get, with other leading Polish 
lines like the O and the W, are highly valu
ed as excellent foundation stock by repu
ted breeding farms around the world, 
/transl. by the author/ 

karierę wyścigową wygrywając w ostat
nim sezonie główne gonitwy pozagru- 
powe na Bliskim Wschodzie. Doiączyia 
do stada i sprawdziła się jako matka 
dzielnych koni.

4. Dixies Delight 2001 - klacz siwa 
od Dixie Darlene po Wiking. Jej babka 
to klacz BW Ali Catt po ZT Ali Baba, 
czyli matka wyżej opisanego ogiera Mr 
Full Service 1992. Matka Delight, siwa 
Dixi Darlene była dwa razy wybra
na najlepszą w swoim roczniku (jako 3 
i 4-latka), za co otrzymała dwie nagro
dy Darley. W 1998 klacz Dixie Darlene 
wybrano Koniem Roku, a w 2005 kapi
tuła Arabian Horse Trust wcieliła Dixie 
Darlene na listę Wyścigowej Galerii 
Sław (Racing Hall of Fame). Dala 
szóstkę potomstwa, w tym 5 klaczek. 
Pierwszym źrebięciem, a jednocześnie 
najdzielniejszą córką okazała się Dixie 
Delight. Po trzech latach na torze ka
rierę Dixie Delight można podsumo
wać wynikiem 3/22 (10-6-2) 6-5. Jest 
obecnie nąjlepszą z grupy klaczy 5-let- 
nich i starszych na torach wyścigowych 
w USA. Dixies Delight będzie przygo
towywana do czwartego sezonu wyści
gowego w 2007. Zarówno Dixies Deli
ght jak i jej matka Dixie Darlene są 
własnością słynnego trenera koni arab
skich czystej krwi, Billa Waldrona.

W roku 2006 Sam Tiki i jego syn 
Dreams of Valor mieli na torze w USA 
w pierwszej „10” rocznika 4 dobrze 
zapowiadające się i zaciekle konkuru
jące trzyletnie córki. Klaczki po ogie
rze Sam Tiki to: kasztanowata Most 
Adorable 2003 (od klaczy More O Do
ra po Samtyr) i gniada Bay Brulee 
od klaczy RW Norwegian Star po Wi
king. Córki ogiera Dreams of Valor, 
to: gniada Super Sonnic od klaczy 
Super Tiki po Wiking i siwa Aka Allu
ring od klaczy Halinna po ZT Ali Ba
ba. W polskiej hodowli mamy tylko 
jedną klaczkę po Sam Tiki. Jest nią, 
dużego kalibru i pełna bukietu arab
skiego, kasztanowata Sasanka Fata 
2005, od klaczy HF Sequoia (wnuczki 
„trójkoronowanej” Sasanki) i po si
wym ogierze Origan (Parys - Orgia 
po Krezus). Od przyszłego roku trze
ba będzie na serio przysposabiać Sa
sankę Fatę do prób dzielności na Słu
żewcu.

Niezapomniany
Po 19 latach od śmierci Sambora nie 

zamknięty jest rozdział osiągnięć tego 
wybitnego polskiego araba, utrzymują
cego na równi dzielność, jak i urodę. 
Szczególnie wysoko notowanych jest 
na świecie, na podstawie oceny potom
stwa, 147 dzieci Sambora wcielonych 
do hodowli, które zdobyły nąjwyższe 
laury i wyróżnienia. Jego synowie i córki 
znani i cenieni są za bukiet arabski, 
dzielność, plenność i długowieczność, 
więc na pewno będą jeszcze aktywni 
przez kilka lat w hodowli. Szczególnie 
cenione są przez hodowców i właścicieli 
koni użytkowych osobniki urodzone ze 
skrzyżowania ogiera Wiking lub jego po
tomstwa, z potomstwem osobników z li
nii „S”, zwłaszcza Sambora, Samtyra 
i Sam Tiki, od klaczy z polskich linii żeń
skich. Bardzo cenione jest też potom
stwo z kojarzeń dzieci Sambora i po
tomków naszego dzielnego ogiera Orzeł, 
oraz klaczy z polskich linii żeńskich. Li
sta wnucząt Sambora, która liczy ich 
1362, ciągle wzrasta wraz z ilością na
gród i wyróżnień stąjących się ich udzia
łem. Wśród wnuków Sambor ma aż 11 
zwycięzców narodowych od 11 córek. 
Dzieci Sambora dały ośmiu czempio- 
nów USA (2 w klasie pokazowej i 6 
w klasach użytkowych) i 4 wiceczempio- 
nów USA (wszystkie w klasach użytko
wych). Aż 21 wnuków Sambora jest 
na liście Top Ten USA (3 w klasach po
kazowych i 18 w klasach użytkowych). 
Wnuki Sambora są szczególnie uzdol
nione wyścigowo, o czym świadczą 
pierwsze miejsca zajęte w gonitwach 
klasycznych na całym świecie. Ich udzia
łem są tytuły i zaszczyty koni roku i dal
sze ich szerokie użycie w hodowli. Po
tomkowie Sambora i jego najlepszych 
synów, szczególnie Samtyra, Sam Tiki, 
czy córek jak: Fitz Jamy, Samborette, 
Sasa itd., bardzo dobrze sprawdząją się 
również w rąjdach długodystansowych, 
wygrywąjąc najcięższe próby w USA, 
na Bliskim Wschodzie i we Francji. Ich 
potomstwo zajmuje czołowe miejsca 
w rankingach najlepszych koni rąjdo- 
wych, ale ten ważki, choć mało znany 
u nas temat wymaga poważnego i od
rębnego potraktowania w następnych 
opowieściach o sławnej polskiej dynastii 
„S” koni czystej krwi arabskiej. •
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The Horse ]Tor/d’s Most Trusted Nami

shcwshep
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HOWSHEgr

Tradycja. Innowacja. Zaufani

Innowacyjność w ochronie zdrowia 
zwierząt od 1892 roku

PIELĘGNACJA WŁOS, 
• I SIERŚCI

SH(WSłlEf®ES
TKfUrN&iOtlMtitrJ

ShowSheen* - Hair Polish & Detangler- preparat 
nabłyszczający i ułatwiający rozczesywanie
• Świetny .pokazowy" połysk
• Sprawia, że włosy grzywy i ogona nie plączą się
• Podkreśla odcień sierści

Chroni przed kurzem, brudem oraz plamami
Opakowanie - butelka wielokrotnego użytku 
z rozpylaczem 946 ml oraz butelki 473 ml, 
946 mł i 5,81

Miracle Groom'1 - „kąpiel w butel
• Gotowy do zastosowania spray do czyszcz 

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

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

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

'HOWClfA}

ShowCIean® 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

SUOWSiEEN
ShowSheen- Moisturizing Detangler
- nawilżający żel ułatwiający rozczesywanie

Profesjonalny żel o silnym działaniu przeciw plątaniu się włosów 
Nawilża i odbudowuje silny włos
Utrzymuje włosy w zdrowiu, nadąje piękny połysk
Do użytku na sucho lub mokro, nie pozostawia tłustego osadu 
Zawiera elementy nawilżające, a także witaminę E 
Opakowanie 256,5 ml

Absorbine" Special Care™ Shampoo
- delikatny szampon (superkoncentra

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 naturalne, 
warstwy tłuszczu znajdującej się na skórze 
Super skoncentrowany, daje po rozcieńczeniu 
94,5 litra gotowego preparatu

• Opakowanie 475 ml

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

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

grzybicy i mnym infekcjom bakteryjnym*
• Likwiduje swędzenie spowodowane uządleniami 

lub odparzeniami
• Wzbogacony w chloroksylenol i ołejek 

z drzewa herbacianego
• Oba opakowania po 475 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 www- pavo.pl



HISTORIA

Zenon Lipowicz
fot. z arch, autora

W
 1938 roku w Państwowej
Stadninie Janów Podlaski 
przyszły na świat m.in. 

cztery ogierki zaliczane do „Wielkiej 
Czwórki - 4W”. Byli to synowie ogiera 
Ofir: Witraż, Wielki Szlem, Witeż II 
i Wyrwidąb (znany później w Niem
czech pod imieniem Wind).

Dyrektor Andrzej Krzysztalowicz, 
który w 1937 roku rozpoczął pracę 
w stadninie jako praktykant, przyta
czał powszechnie panującą wtedy 
opinię, że pierwsza stawka źrebiąt 
po Ofirze rokowała duże nadzieje. 
Były one poprawnie zbudowane, wy
różniały się urodą i dobrym ruchem. 
Niestety, większość z nich zaginęła 
we wrześniu 1939 roku.

Według oceny ówczesnego dyrek
tora Janowa Podlaskiego, utalento
wanego hodowcy, Stanisława Poho- 
skiego, Ofir był najlepszym ogierem 
wyhodowanym w ostatnim wieku 
w Polsce. Był on synem importowa
nego w roku 1931 przez Bogda

na Ziętarskiego dla
stadniny ks. Roma-

Historia konia, którego 
nie zmogła wojna, a który 
po długiej tułaczce zapisał 
wspaniałą kartę w nowej 

ojczyźnie, wywarł ogromny 
wpływ na hodowlę koni 

arabskich i za życia doczekał 
się swojego muzeum.

na Sanguszki w Gumniskach Kuha- 
ilana Haifi or. ar., uznanego za naj
lepszego z arabów sprowadzonych 
kiedykolwiek do Polski. Ogier ten 
padł po zaledwie dwuletniej działal
ności stadnej, zostawiając 14 sztuk 
potomstwa, w tym najlepszego - 
Ofira.

Dyrektor Pohoski zdecydowanie 
najwyżej cenił konie w typie kuhai- 
lana. Chyba dlatego Witezia posta
wił na trzecim miejscu za jego ró
wieśnikami - Witrażem (od Makata 
po Fetysz) i Wielkim Szlemem (od
Elegantka po Bakszysz), faworyzo
wanymi przez niego choćby ze 
względu na linie żeńskie, z których 
pochodziły. Witeż II syn Federacji 
po Burgas or. ar, typowej klaczy sa- 
klawi, był od nich mniejszy, ale bar
dzo elegancki.

Pewnego dnia, przy wypędzie 
roczniaków ze stajni na pastwisko,

Witeż II na znaczku Poczty Polskiej projektu 
Ludwika Maciąga / Witeż II on the post 
stamp by L.Maciąg

jeden z ogierków zadem uderzył Wi
tezia w głowę i zmiażdżył mu luk 
brwiowy, co groziło utratą oka. Inż. 
Krzysztalowicz natychmiast spro
wadził doskonałego lekarza z Łodzi, 
dr. Wilczyńskiego. Ten usunął liczne 
odpryski kości i uratował oko. 
Po dwóch latach ślad po urazie za
niknął, a po przybyciu do Stanów 
kontuzja była prawie całkowicie 
niezauważalna.

4 września 1939 roku niemieckie 
samoloty zaatakowały obiekty 
Stadniny i Stada w Janowie. 10 wrze
śnia stadnina otrzymała od naczel
nika Wydziału Hodowli Koni w Mi
nisterstwie Rolnictwa, Witolda Pru
skiego polecenie ewakuacji na połu
dniowy wschód bez określenia miej
scowości docelowej. Tego samego 
dnia wyruszyły ze stada ogiery do
siadane przez masztalerzy, prowa
dzących jednocześnie przy boku 
drugiego ogiera. Następnego dnia 
opuściło stadninę 260 koni i 19 wo
zów konnych ze sprzętem i paszą. 
Dwukilometrowa kolumna, aby 
uniknąć ataków lotnictwa, porusza
ła się tylko nocą. Pewnej nocy spło
szone i przestraszone światłami 
i warkotem wojskowej ciężarówki 
konie wyrwały się. 80 z nich uciekło. 
Między nimi znajdował się Witeż.

Na wieść o ataku i wkroczeniu 
wojsk radzieckich na wschodnie te
reny Polski, kolumna zawróciła 
do Janowa. Po dwunastodniowej, 
wyczerpującej wędrówce, po poko
naniu 350 km, 24 września konie do-



tarty do stadniny. Ale niedługo trwa! 
odpoczynek. Na sygnał dany przez 
oddziały radzieckie ludność wiosek 
leżących za Bugiem zrabowała 
i zniszczyła zabudowania stadniny. 
5 ogierów arabskich i 24 klacze 
zostały wywiezione na Kaukaz 
do stadniny w Tiersku. Tak nie
szczęśliwie zakończył się wspaniały 
rozwój janowskiej stadniny w okre
sie międzywojennym.

Po cofnięciu się Armii Czerwonej 
z terenów, na których leżał Janów 
i zajęciu ich przez wojska niemiec
kie, okupant - doceniając wartość 
polskich koni - zaczął odbudowy
wać hodowlę arabską. Doprowa
dzono do stanu używalności budyn
ki i zgromadzono w nich część koni 
rozproszonych podczas ewakuacji. 
Odnalazł się również Witeź II, któ
rym opiekował się pracownik leśny; 
nie dysponując paszą dla przymie
rającego głodem konia, odprowa
dził go do stadniny. W odszukiwaniu 
i rozpoznawaniu koni pomogły wy
palane w Janowie piętna. Witeź II 
na prawej łopatce miał piętno 
w kształcie korony z literą J, a na le
wej - numer 222. Z Janowa Witeź 
skierowany został na punkty kopu
lacyjne, a w 1942 roku trafił do wo
łyńskiej stadniny Młynów, prowa
dzonej przez utalentowanego ho
dowcę Leonida Ter Asaturowa.

Jesienią 1942 roku pik. Gustaw 
Rau kierujący hodowlą koni w oku
powanej Polsce i wszystkich pań
stwach podbitych przez Niemcy, 
rozpoczął w czeskiej stadninie Ho- 
stownia w Sudetach program ho
dowli „super koni”. Zgromadzono 
tam 1500 koni, w tym pepiniery róż
nych ras. Wśród nich znalazły się 
polskie araby: ogiery Witeź II i Lot
nik oraz klacze: Chloe, Iwonka III, 
Kalina, Karabela, Lituania, Soko- 
ra, Tarnina, Wierna i Zalotna. 
Wkrótce po zorganizowaniu stadni
ny, do Hostowni zaczęły zbliżać się 
wojska amerykańskie i radzieckie. 
Opiekujący się stadniną niemieccy 
lekarze weterynarii V. Leasing 
i W. Kroll, w obawie, że Rosjanie 
mogą zdobyte konie przeznaczyć 
na mięso, przedostali się przez linię

A A LINELL SMITHAND
MI LES TO QO
The Biography of a Great Arabian Horse, Witez II

Okładka książki o losach Witezia II 
The cover of the book 

frontu do sztabu Trzeciej Armii 
gen. Georga Pattona. General Pat- 
ton, który był kawalerzystą i zami
łowanym koniarzem, łatwo dal się 
przekonać do „ewakuacji” najcen
niejszych koni do strefy amerykań
skiej. 28 kwietnia 1945 roku konie 
zostały przerzucone do odległej 
o 300 km stadniny Monsbah w Ba
warii. Przewieziono je tam wagona
mi towarowymi i samochodami, 
a część pod komendą ltn. Williama 
Quinlivana. odpowiedzialnego za ope
rację, m.in. Witeź II, Lotnik i Wier
na przebyły ten dystans pod sio
dłem. Po krótkim odpoczynku gen. 
Patton, pomimo protestów Zarzą
du Stadnin Polskich działającego 
w brytyjskiej strefie okupacyjnej, 
jak również polskiego rządu, wydal 
rozkaz wysiania koni statkami 
do renomowanej stadniny armii 
amerykańskiej w Fort Royal w sta
nie Wirginia. W owych czasach po
dróż na wzburzonym morzu, w po
łowie zimy nie była łatwa, ale pol
skie konie przebyły ją w niezłej 
kondycji. Na statku urodził się 
od klaczy Iwonka III syn Witezia II 
- Wontez.

Witeź II
The Great Wanderer

1938 saw the birth of 4 colts at Janów 
Podlaski State Stud, known as „the Gre
at Four - 4W”. They were the sons of the 
stallion Ofir: Witraż, Wielki Szlem, Witeź 
II and Wyrwidąb (known later in Germa
ny under the name of Wind).
Director Andrzej Krzysztaiowicz, who in 
1937 began his duties at the stud as a tra
inee, cited a general opinion of that time 
that the first lot of foals by Ofir was very 
promising. They were correctly confor
med and distinguished themselves with 
beauty and good movement. Unfortuna
tely, most of them became lost in Sep
tember of 1939.
According to the opinion of Janów Pod
laski Stud’s director at that time, the ta
lented breeder Stanislaw Pohoski, Ofir 
was the best stallion bred during the last 
century in Poland. He was the son of Ku- 
hailan Haifi d. b., imported in 1931 by 
Bogdan Ziętarski for the stud of Prince 
Roman Sanguszko in Gumniska. ack
nowledged as the best Arabian horse 
ever imported to Poland. This stallion 
died after just two active breeding se
asons, leaving 14 offspring, including the 
best of these - Ofir.
Director Pohoski definitely valued Kuha- 
ilan type horses the most. Perhaps that’s 
why he positioned Witeź as third behind 
his peers Witraż (out of Makata by Fe
tysz) and Wielki Szlem (out of Elegantka 
by Bakszysz), which he favored also due 
to their dam lines. Witeź II, son of the 
mare Federacja by Burgas d. b., a typical 
Saklavi mare, was of lesser height than 
the other two, but very elegant.
One day during the turn-out of yearlings 
to the pasture one of the colts hit Witeź 
in the head with his hindquarters and 
crushed his superciliary arch, which co
uld’ve resulted in the loss of an eye. Di
rector Krzysztaiowicz immediately cal
led for the superb veterinarian Wilczyń
ski from Łódź, who removed the numero
us chips of bone and saved the eye. After 
two years the marks resulting from the 
injury disappeared and after his arrival in 
the US they became almost entirely invi
sible.
On the 4th of September, 1939 German 
aircrafts attacked the buildings of the 
Stud and Stallion Depot in Janów. On 
the 10th of September the Stud received 
orders from the director of the Horse 
Breeding Department in the Ministry of 
Agriculture, Witold Pruski, to evacuate 
to the South-East regions with no set de
stination. That same day the stallions 
set off from the depot, under their gro
oms, who each additionally led a second 
stallion by their side. The next day saw 
260 horses and 19 wagons with equip
ment and forage leave the stud. The 
2 km long column traveled only at night 
to avoid the air-raids. One night, startled 
and frightened by the lights and drone of 
a military vehicle, the horses broke loose. 
80 of them ran away. Among them was 
AVitez
Upon hearing the news of the attack and 
the invasion of the Soviet Army over the
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Eastern territories of Poland the column 
turned back to head to Janów. After 
a twelve-day exhausting journey and co
nquering 350 km, the horses reached the 
stud on the 24th of September. But the 
rest did not last long. On the signal given 
by the Soviet units the people from the 
villages from behind the Bug River rob
bed and destroyed the stud’s buildings. 5 
Arabian stallions and 24 mares were ta
ken away to Caucasia to the stud at 
Tersk. That was the unfortunate end of 
Janów Stud’s excellent growth during 
the interwar period.
After the Red Army withdrew from the 
lands on which the Janów Stud was loca
ted and which were at once taken by the 
German army, the occupant - apprecia
ting the value of Polish horses - began to 
restore the breeding of Arabians. The 
buildings were patched up and some of 
the evacuation-dispersed horses were 
gathered in them. Witeż II was also fo
und - he was taken care of by a forest 
worker, who did not have forage for the 
starving horse and so led him back to the 
stud. The search and identification of the 
horses was made easier due to the 
brand-marks made in Janów. Witeż 
II had a brand in the shape of a crowned 
letter „J” on his right shoulder and the 
number 222 on his left one. From Janów 
Witeż was transferred to breeding sta
tions and in 1942 he found his way to 
Młynów Stud in Wołyń, led by the talen
ted breeder Leonid Ter Asaturow.
In the Autumn of 1942 colonel Gustaw 
Rau, in charge of horse breeding in the 
occupied territories of Poland and other 
countries conquered by the Germans, 
commenced a program of breeding „su
per horses” in the Czech Hostau Stud in 
the Sudetes mountain range. 1500 horses 
were gathered there, including the best 
individuals of various breeds. Among 
them were Polish Arabians: the stallions 
Witeż II and Lotnik, as well as the mares 
Chloe, Iwonka III, Kalina, Karabela, Li- 
tuania, Sokora, Tarnina, Wierna and Za
lotna. Soon after the establishment of 
the stud, American and Soviet troops 
were beginning to draw near the town of 
Hostau. German veterinarians taking ca
re of the stud, V Leasing and W. Kroll, in 
fear that the Russians might slaughter 
the animals for meat, broke through the 
front line to the headquarters of General 
Patton’s Third Army. General Patton, 
who himself was a cavalry man and hor
se enthusiast, was easily convinced of 
the need for „evacuating” the most valu
able horses to the American zone. On 
the 28th of April, 1945 the horses were 
transferred to the remote Monsbah Stud 
in Bavaria. They were transported by 
a freight carriage and by vehicles and so
me under the command of lieutenant 
William Quinlivan, responsible for the 
operation, including Witeż H, Lotnik and 
Wiema, who covered this distance under 
saddle. After a short rest General Pat
ton, who despite protests from the Po
lish Stud Directorate, operating in the 
British occupation zone, as well as the 
Polish Government, issued an order to 
send the horses by sea to the renowned 
American Army stud at Fort Royal, Virgi-

Przybycie polskich koni do Stanów 
Zjednoczonych zmieniło bieg historii 
konia arabskiego w tym kraju. Spo
wodowało niezwykły wstrząs hodow
lany, otworzyło drogę następnej in
wazji polskich arabów, która miała 
miejsce w 1960 roku. Nąjwiększe wra
żenie na hodowcach wywarły ogiery. 
Lotnik był koniem bez wad. Jedynie 
jego głowa, chociaż w typie arabskim, 
nie przedstawiała tak klasycznego 
orientalnego typu, jaki miał Witeż.

Światowy autorytet w hodowli 
koni arabskich i znana ich miło
śniczka, Gladys Brown Edwards 
tak opisuje Witezia: ogier ma pięk
ną głowę, pełną ekspresji, duże oczy 
i cienkie uszy. Dobrą górną linię, 
krótki grzbiet, poziomy długi zad, 
postawa przednich i tylnych koń
czyn doskonała.

Grand Champion Witeż II z właścicielką / with an owner Frances 
Hurlbutt i trenerem /and handler Rocky Wright

Po aklimatyzacji w Forcie Royal 
konie zostały wysiane do Fortu Ro
binson, a następnie na, będącą 
wówczas własnością armii, Farmę 
Kellogga w Pomona w stanie Kali
fornia. Witeż II był tam czynny jako 
reproduktor aż do momentu, kiedy 
rząd Stanów Zjednoczonych zde
cydował, że koń nie będzie więcej 
używany w wojsku. 25 maja 1949 
roku w Fort Reno zorganizowano 
aukcję, na której sprzedano 12 ko
ni arabskich. Średnia cena wynosi
ła 1467,70 USD. Witeż II został za
kupiony przez miłośnika polskich 
koni, prezesa International Ara- 
bian Horse Association, E. E. Hurl- 
butta za rekordową sumę 8100 USD. 
Dla porównania cena za rocz
ną klaczkę wynosiła wtedy 600 do
larów.

78



Na farmie państwa Hurlbutt - Col- 
arabia w Kalifornii, Witeź II wysoko 
ceniony jako reproduktor spędzał 
spokojnie, z dala od burzliwej, wo
jennej przeszłości, ostatnie lata swe
go pełnego przygód życia. Czas wy
pełniały liczne wizyty hodowców 
i wielbicieli tego wspaniałego ogiera.

Po wielkim, groźnym pożarze, 
który zniszczył 70 tys. akrów sąsia
dujących ze stadniną lasów, właści
ciele zdecydowali przekazać sta
do zaprzyjaźnionym hodowcom, 
od wielu lat propagującym polskie 
konie - Barrowi i Lou Betts.

Witeź II, jego syn Witezar oraz ich 
„harem”, składający się z 20 klaczy 
z krwią Witezia i 8 ze Skowronkiem 
w rodowodach, przewiezione zosta
ły do Kolorado olbrzymim wago
nem - „Palas Car”. Wagon do prze
wozu tak dużej liczby koni i ich ob
sługi w komfortowych warunkach, 
zbudowany został specjalnie przez 
Union Pacific Railroad. Po 62-dnio- 
wej podróży konie przybyły na miej
sce, uroczyście witane przez ekipy 
filmowe, prasowe, fotoreporterów 
i licznie zebrane tłumy. Na farmie 
Circle 2 Arabians konie umieszczo
no w nowo wybudowanych staj
niach i założonych pastwiskach.

Ażeby utrwalić i uczcić pamięć 
Witezia II, uznanego w jego drugiej 
ojczyźnie za jednego z największych 
progenitorów rasy - „super sire”, 
wzbudzającego powszechny podziw 
i uwielbienie, Lou Betts wybudowa
ła na farmie muzeum pamiątek 
po ogierze.

Na uroczystym otwarciu powie
działa: Tutaj na skrzyżowaniu dróg 
Zachodu, mamy nadzieję, że JWite- 
zeum” będzie Mekką dla miłośni
ków konia arabskiego ze wszyst
kich stron świata. My chcemy, aby 
było ono nie tylko wyrazem hołdu 
i uznania dla wielkiego wkładu Pol
ski do świata konia arabskiego, 
lecz także dla umiłowania wolno
ści, której symbolem jest Witeź II.

W Stanach Zjednoczonych pa
mięć o Witeziu utrwalana jest przez 
„Witeź II Fan Club”, zrzeszający ho
dowców i wielbicieli potomstwa te
go ogiera oraz duże grupy miodzie-

Witezar - najbardziej utytułowany syn Witezia II, zbobywca trofeum Konia Roku
Witezar - the most awarded son of Witeź II, winner of the Horse of the Year Award

ży zainteresowanej hodowlą koni 
arabskich.

Historię życia i przygody tego 
wielkiego ogiera opisała w książce 
„And Miles To Go” Linell Smith.

Jeden z największych znawców 
hodowli arabskiej Carl Raswan, któ
ry towarzyszył Bogdanowi Ziętar- 
skiemu przy zakupie dla ks. R. San
guszki Kuhailana Haifi, dziadka 
Witezia II, określił go jako „Living 
Treasure of the World” - „Żyjący 
Skarb Świata”.

Witeź II, reprezentujący najlepsze 
linie polskie, byl idealnym, klasycz
nym typem konia arabskiego. Prze
kazywał on na potomstwo silnie 

nia. In those days a journey over the tur
bulent ocean in the middle of winter was 
not easy, but the Polish horses made it 
through in great condition. The mare 
Iwonka III even gave birth to a Witez 
II son aboard - Wontez.
The arrival of the Polish horses in the US 
changed the course of history of the Ara
bian horse in that country. It caused an 
incredible shock in breeding, opening 
the doors for the next invasion of Polish 
Arabians, which took place in 1960. The 
stallions made the biggest impression on 
the breeders. Lotnik was a horse without 
faults. Only his head, although Arabian 
in type, did not resemble such a classic 
oriental type that Witez had.
A world authority on the breeding oi 
Arabian horses and known equine en
thusiast Gladys Brown Edwards descri
bed Witez as such: the stallion has 
a pretty head, full of expression, large ey-
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JJ zów. Konie po Witeziu w pierwszym 
pokoleniu zdobyły 19 Narodowych 
Czempionatów, a w drugim aż 63 
Narodowe Czempionaty.

Już w pierwszym występie na po
kazach w 1953 roku Witeź II zdobył 
tytuł „Pacific Coast Champion”, 
a jego syn Zitez został w tej konku
rencji Wiceczempionem. Sukces oj
ca powtórzyli jego synowie Zitez 
i Natez (dwukrotnie).

Konie po Witeziu II zajmują loka
ty Top Ten w Narodowych Czem- 
pionatach USA i Kanady: Yatez, Fer- 
tezza, Nitez, Nirzan, Witezar, Black 
Magie, Tango (2x), Natez, Faro, Ibn 
Witez, Amatez i Bolero, którego syn 
Zarazo w 1968 roku zdobył Narodo
wy Czempionat Ogierów.

Wielokrotnie imię Witezia wystę
puje w rodowodach najlepszych 
„cutting horses” - koni pracujących 
z bydłem. Klasy dla tych koni, wpro-

es and slim ears. A good topline, short 
back, long level hindquarters, the postu
re of fore and hind legs - perfect.
After acclimatizing at Fort Royal the 
horses were sent to Fort Robinson and 
later to the Kellogg Farm in Pomona, Ca
lifornia, which at that time was the pro
perty of the army. There Witeź II fulfilled 
his duties as sire until the US Govern
ment decided that the horse will no lon
ger be used in the military. An auction 
was organized on the 25th of May, 1949 in 
Fort Reno, where 12 Arabian horses 
changed owners. The average price was 
$1467,70. Witeź II was purchased by a Po
lish horse passionate, the president of 
the International Arabian Horse Asso
ciation, E. E. Hurlbutt for the record 
amount of $8100. As comparison, in tho
se days the price for a yearling filly stood 
at $600.
At the Hurlbutt’s Colarabia Farm in Ca
lifornia Witeź II, valued highly as a sire, 
spent the final years of his adventurous 
life in a peaceful manner, far away from 
military hardships. His time was filled by 
numerous visits from breeders and fans 
of this wonderful stallion.
After a huge, dangerous fire, which de
stroyed 70 thousand acres of woodland 
adjoining the stud, the owners decided 
to hand the herd over to their friends, 
Barr and Lou Betts, breeders who have 
been propagating Polish horses for years. 
Witeź II, his son Witezer and their „ha
rem” consisting of 20 mares with the blo
od of Witeź and 8 with the genes of Skow
ronek in their pedigrees were transferred 
to Colorado in a huge coach - the „Palas 
Car”. A carriage for the transportation of 
such a huge number of horses and then- 
handling in comfortable conditions was 
specially designed and built by the Union 
Pacific Railroad. After a 62-day journey

Wisznu (Witeź II - Malaga) 
ceniony reproduktor w Niemczech 

/ noted stallion in Germany 

swoje cechy: doskonały, żywy i łagod
ny charakter, łatwość w treningu 
i użytkowaniu, dużą urodę, szyb
kość, wytrzymałość i zdolności rege
neracyjne. Konie z jego krwią cechu
je długi wykrok w stępie, szybki i dłu
gi kłus oraz dobra akcja w galopie.

Potomstwo Witezia II zwyciężało 
we wszystkich konkurencjach poka- 

____________ '__________________ - •

Natez, Nitez, 
- synowie Witezia II walczący o tytuł Czempiona w Pomona, Kaliforn^1

wadzone do programu pokazów 
w 1950 roku, stają się coraz bardziej 
popularne.

Krew Witezia przebija w rodowo
dach koni odnoszących największe 
sukcesy w rajdach długodystanso
wych. Wnuk Witezia II, Wotezarif, 
syn Witezara, trzy razy z rzędu zwy
ciężył w Trevis Cup, którego ukoń
czenie jest dużym osiągnięciem.

Zwycięzcą pierwszego wyścigu 
dla koni arabskich, rozegranego 
w Stanach Zjednoczonych na dy
stansie 2 i 1/2 mili w 1959 roku, był
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syn Witezia II - Ofir od klaczy Tia
ra. Gonitwę tę wygra! jeszcze dwa 
razy i raz zajął w niej drugie miejsce.

Potomstwo Witezia II wykazywa
ło uzdolnienia do skoków i odnosiło 
zwycięstwa w zawodach z przeszko
dami.

Najlepsze konie pochodziły z po
łączenia Witezia II z córkami synów 
polskiego ogiera Skowronek, wyho
dowanych w Anglii: Raseyna i Raff- 
lesa. Tę kombinację rodowodową 
nazwano „golden cross” - „złotym 
połączeniem”. Dzięki takiemu „zło
temu połączeniu“ Witeź II x Raseyn 
powstała ogromna liczba czempio- 
nów w klasach performance (użyt
kowych), zwłaszcza w wyścigach, 
rajdach i trialu. Raseyn przekazywał 
wybitne uzdolnienia atletyczne.

Jednym z najwybitniejszych sy
nów Witezia II był Nitez, rezultat ta
kiego właśnie „Złotego Połączenia”, 
od córki Raseyna, klaczy Nafa. Ogier 
ten był również znany z przekazywa
nia genów maści karej, niezbyt czę
sto spotykanej u koni arabskich.

Natomiast od córek Rafflesa 
po Witeziu II uzyskiwano konie 
równie atletyczne, co obdarzone 
wielką urodą.

Widzimy więc, że Witeź II byl bez 
wątpienia pionierem dziedzictwa 
polskich koni arabskich w Stanach 
Zjednoczonych.

Koniem, który w tym samym okre
sie miał swój udział w popularyzacji 

^ram, Witezan, Roatez
of Witez II competing for Champion Stallion title at Pomona, California

polskiego araba w USA był syn Wite
zia - gniady Wisok. Hodowli Stadni
ny Koni w Janowie Podlaskim, uro
dzony w 1944 roku w Hostowni 
od klaczy Sokora po Hardy, zaginął 
wraz z matką podczas działań wo
jennych 1944 roku. Oba konie zosta
ły odnalezione w Niemczech. Sokora 
wróciła do Polski, a Wisok, jako dwu
letni przybył do Stanów Zjednoczo
nych wraz z grupą koni wysianych 
przez gen. Pattona. Podczas podró
ży do Kalifornii uległ poważnej kon
tuzji. Przeznaczonego na rzeź „ad
optował” pracownik stadnin remon
towych. Do roku 1960 Wisok używa
ny był w hodowli koni półkrwi i miał 
tylko jednego potomka rasy arab
skiej. Służył jako idealny koń dla 
dzieci, na paradach i do pracy z by
dłem. Miał reputację konia zdolnego 
do bardzo szybkiego stępa. W ostat
nich latach życia zostawił szereg źre
biąt czystej krwi arabskiej.

Ogierem, który odegrał znaczącą 
rolę w hodowli europejskiej w okre
sie po II wojnie światowej, był inny 
syn Witezia II, efektownej, „brązo- 
womiedzianej“ maści ogier Wisznu, 
hodowli Fryderyka Piotraszewskie- 
go, urodzony w 1943 roku w Ołyce, 
od janowskiej klaczy Malaga 
po Mazepa II. Jako roczny ogierek 
podzielił los innych koni, ewaku
owanych w 1944 roku pieszo, przez 
pól Europy, do północnych Nie
miec. Tam, w bardzo złej kondycji, 

the horses amved at their destination 
welcomed solemnly by cameramen’ 
press, photo reporters and numerously 
gathered crowds. At the Circle 2 Ara
bians the horses were placed in newly 
built stables and freshly established pa
stures.
In order to preserve and honor the me
mory of Witez, acknowledged in his se
cond homeland as one of the greatest 
progenitors of the „super sire” breed, 
stirring general awe and adoration, Lou 
Betts built a museum at the farm that 
housed souvenirs connected with the 
stallion.
At the grand opening she said: „Here, at 
the junction of the paths of the West, we 
hope that the „Witezeum” will be a Mec
ca for the Arabian horse lovers from all 
over the world. We would like it to be not 
only a tribute and recognition of Po
land’s input into the world of the Ara
bian horse, but also a love of freedom, 
which Witez II is a symbol of”.
In the United States the memory of Wi
tez is preserved by the „Witez n Fan 
Club", which gathers breeders and fans 
of this stallion’s progeny, as well as large 
groups of young people interested in 
Arabian horse breeding.
The life and adventures of this great stal
lion are recorded in the book „And Miles 
To Go” by Lionell Smith.
One of the greatest experts on Arabian 
breeding, Carl Raswan, who accompa
nied Bogdan Zietarski during his pur
chase for Prince R. Sanguszko of Kuha- 
ilan Haiti d. b., the grandsire of Witez H, 
described him as the „Living Treasure of 
the World”.
Representing the best of the Polish lines, 
Witez II embodied the ideal Arabian hor
se type. He stamped his progeny with his 
traits: a lively and gentle nature, easy to 
train and handle, immense beauty, spe
ed, stamina and regenerating abilities. 
Horses with a dosage of his blood distin
guish themselves with a long stride in 
the walk, a fast, long trot and good can
ter action.
The progeny of Witez II noted wins in all 
show categories. The first generation of 
Witez’s progeny won 19 National Cham
pionships, while the second generation - 
63.
Already during his first appearance in 
1953 Witez became Pacific Coast Cham
pion and his son Zitez was Reserve 
Champion in the same category. The 
success of the father was repeated by his 
sons Zitez and Natez (twice).
Horses by Witez II gained Top Ten ho
nors at the US and Canadian National 
Championships: Yatez, Fertezza, Mitez, 
Hirzan, Witezar, Black Magic, Tango 
(twice), Natez, Faro, Ibn Witez, Amatez 
and Bolero, whose son Zarabo won the 
National Stallion Championship in 1968. 
Witez’s name is a frequent guest in the 
pedigrees of the best cutting horses wor
king with cattle. Classes for these horses, 
introduced into the show programs in 
1950, are becoming more and more po
pular. . ... .
The blood of Witez is very much visible in 
the pedigrees of horses boasting huge 
successes in endurance races, me
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Zitez -jeden ze znanych 
synów Witezia II / one of the 

famous Witeź II sons

grandson of Witeź II - Wotezarif - son of 
Witezar, won the Trevis Cup three times 
in a row, a race whose mere completion is 
a huge achievement.
The winner of the first race conducted 
for Arabian horses in the US over a di
stance of 2,5 miles in 1959 was the son of 
Witeź II - Ofir - out of the mare Tiara. He 
won this race again twice and once pla
ced second.
The progeny of Witeź displayed jumping 
abilities and achieved great successes in 
these competitions.
The best horses came out from the cros
sing of Witeź II with the daughters of Ra- 
seyn and Raffles, the UK-bred sons of the 
Polish sire Skowronek. This blood com
bination was named the Golden Cross. 
The Golden Cross of Witeź II - Raseyn 
produced a numerous group of perfor
mance class champions, especially in 
track racing, endurance racing and trial 
classes. Raseyn also passed on outstan
ding athletic abilities.
One of the most prominent sons of Witeź 
II was Nitez, a result of the above men
tioned Golden Cross, out of the Raseyn 
daughter Nafa. This stallion was also 
known for stamping his get with the 
black coat color, seldom met in Arabian 
horses.
Whereas the daughters of Raffles, when 
bred to Witeź II, produced horses both 
athletic and full of beauty.
It is obvious to see that Witeź II was wi
thout a doubt a pioneer of Polish Ara
bian horse heritage in the United States. 
A horse that at the same time had his 
share in the popularization of the Polish 
Arabian in the US was the son of Witeź - 
the bay Wisok. Bred by Janów Podlaski 
Stud, born in 1944 in Hostau, out of the 
mare Sokora by Hardy, he went missing 
together with his dam during the warfa
re of 1944. Both were found in Germany. 
Sokora returned to Poland, while Wisok 

as a two-year-old came to the US toge
ther with the group of horses sent by Ge
neral Patton. During the trip to Califor
nia he suffered a serious injury. Destined 
for the slaughter house, he was „adop
ted” by a worker of the military remount 
studs. Up until 1960 he was used in the 
half-bred department and had only one 
pure Arabian offspring. He served as an 
ideal horse for children, at parades and 
for working with cattle. He had a reputa
tion of being a horse with a very quick 
walk. During his final years he left a num
ber of pure Arabian foals.
A stallion which played a significant role 
in European breeding after World War 
II was another Witeź son - the stallion 
Wisznu, of an eye-catching, copper- 
-brown coat color, bred by Fryderyk Pio- 
traszewski, bom in 1943 in Oiyka, out of 
the Janów mare Malaga by Mazepa II. As 
a yearling colt he shared the fate of other 
horses, evacuated in 1944 by foot across 
half of Europe to Northern Germany. 
There, in very poor condition, he was 
sold to a German farmer, who resold him 
to the Apollo Circus, where he performed 
High School Dressage. Due to an unfor
tunate accident during training he lost 
an eye. Upon the order of Gertraute 
Griesbach - a known breeder (called the 
German Lady Wentworth), owner of the 
famous Achental Stud (comparable to 
Crabbet Park) - he was found after 
a long search and taken from the Apollo 
Circus to Achental by a young admirer of 
Polish Arabian horses, Liselotte Tarakus. 
A passion for Arabian horses was also in
herited by Mrs Griesbach’s daughter - Ir- 
melin, a veterinarian, who after getting 
married moved to Argentina in the mid- 
-60s with part of the herd of mares, one 
son of Wisznu and the Polish-imported 
stallion Bibars by Witraż. She establi
shed a stud in that country, which had 
a significant influence on the breeding in 
South America.
Wisznu remained in Achental, where ma
ted with splendid mares accumulated by 
Gertraute Griesbach, gave progeny highly 
valued in Germany. In 1964, due to various 
circumstances, Mrs Griesbach transferred 
her stud to Ströhen, which was already 
the property of the Ismer family. Wisznu, 
leased to the Ismer’s Ströhen Stud, lived 
out his days there - he died suddenly on 
the 22nd of August, 1968.
The remaining progeny of Witeź II bom 
in Poland, that is the mares: Wieszczka 
1943, grey, out of Kalina, bred by Prince J. 
Radziwiłł in Oiyka and Wiklina 1943, 
chestnut, out of Kalina Wnuczka, bred 
by Władysław Kołaczkowski in Dobużek, 
as well as the stallions Wiwat 1943 and 
Wiktor 1945 out of Iwonka III, both 
chestnut, bom in Hostau - did not play 
any role in breeding.
Witeź II ended his life peacefully on the 
green pastures on the 10th of June, 1965. 
He left 215 foals in the United Stated and 
is the grandsire of 3534 grandchildren. 
His progeny currently includes a couple 
thousand horses.
/tansl. J. KJ 

sprzedany został niemieckiemu far
merowi, który odsprzedał go do cyr
ku „Apollo“. W cyrku pokazywany 
był w ujeżdżeniu wyższą szkolą. 
W wyniku nieszczęśliwego wypadku 
podczas tresury stracił oko. Na zle
cenie Gertraute Griesbach - znanej 
hodowczyni (zwanej niemiecką La
dy Wentworth), właścicielki słynnej 
stadniny Achental (porównywanej 
z Crabett Park), Wisznu, po długich 
poszukiwaniach, został odnaleziony 
i zabrany z „Apollo Circus“ do Achen
tal przez młodą wielbicielkę pol
skich koni arabskich, Liselotte Ta
rakus. Zamiłowanie do koni arab
skich odziedziczyła również córka 
pani Griesbach - Irmelin, lekarz we
terynarii. W drugiej połowie lat 
sześćdziesiątych Irmelin, wraz z czę
ścią stada matek oraz jednym sy
nem ogiera Wisznu i importowanym 
z Polski ogierem Bibars po Witraż, 
przeniosła się do Argentyny, zakła
dając tam stadninę, która wywarła 
duży wpływ na hodowlę Południo
wej Ameryki.

Wisznu pozostał w Achental, 
gdzie z doskonałymi klaczami zgro
madzonymi przez Gertraute Gries
bach dal bardzo cenione w Niem
czech potomstwo. W roku 1964, 
na skutek różnych okoliczności, 
G. Griesbach przeniosła swoją stad
ninę do Stróhen, należącego już 
wtedy do rodziny Ismer. Wisznu, 
wydzierżawiony stadninie Stróhen, 
doczekał tam swoich ostatnich dni. 
Padl nagle 22 sierpnia 1968 roku.

Pozostałe potomstwo Witezia II 
urodzone w Polsce - tj. klacze: 
Wieszczka, siwa, od Kalina, ur. 1943, 
hodowli księcia J. Radziwiłła w Oiy- 
ce i Wiklina, kasztanka, od Kali
na Wnuczka, ur. 1943, hodowli Wła
dysława Kołaczkowskiego w Dobuż- 
ku oraz ogiery: Wiwat 1943 i Wiktor 
1945 od Iwonka III, obydwa maści 
kasztanowatej, urodzone w Hostow- 
ni - w hodowli nie zaistniało.

Witeź II zakończył życie spokoj
nie, na pastwisku, 10 czerwca 1965 
roku. Zostawi! po sobie w USA 215 
źrebiąt i jest dziadkiem 3534 wnu
ków. Jego potomstwo liczy obecnie 
kilka tysięcy koni. •
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J
uż po raz 17 Ferdinand Huemer 
wraz z żoną zorganizowali między
narodowy pokaz kategorii A w au
striackim Weis - i choć liczba koni była 

mniejsza niż w latach ubiegłych, pano
wała znakomita, rozluźniona i przyjazna 
atmosfera - co było niewątpliwie zasłu
gą niezrównanej gościnności organiza- 

Polscy prywatni hodowcy 
coraz odważnej i z sukcesami 

uczestniczą 
w międzynarodowych 

pokazach pojawiając się 
ze swoimi końmi 

na najbardziej prestiżowych 
ringach. 

torów. Wielu hodowców zapowiedziało 
już powrót do Weis w przyszłym roku. 
Publiczność na festynie konnym, które
go pokaz jest integralną częścią, w sobo
tę wypełniła trybuny do ostatniego 
miejsca - większość organizatorów po
kazów i wystawców może jedynie poma
rzyć o takiej frekwencji.

MM Fabrizio
Wiceczempion Ogierów Młodszych / Junior 

Male Reserve Champion



r

Powyżej / above: FS Cayenne
Czempionka Klaczy Młodszych! Junior Female Champion

Chociaż liczba 68 koni biorących ną rywalizację. Nawet zdobywcy dru
udzial w pokazie kategorii A nie stano- gich miejsc byli całkowicie zadowoleni 

ze swoich osiągnięć.
Pokaz sędziowali: Doug Dahmen 

(USA), Marianne Tengsted (Dania), 
Luis Rocco (Brazylia), Sylvie Eber
hardt (Niemcy).

Pośród prezentowanych koni znala
zło się również 9 koni prywatnych ho
dowców z Polski. Wyróżniły się 
zwłaszcza konie Agnieszki i Andrzeja 
Wojtowiczów, zwyciężając w klasie oraz 
zajmując trzecie i piąte miejsce.

Rywalizacja klaczek rocznych rozpo
częła się bardzo dobrze dla polskiej 

runy (Grafik - Gwarka) należącej 
do Andrzeja Wojtowicza, która wy

grała niewielką przewagą punk
tową nad klaczą DA Afrika 

(po Massai Ibn Marenga) 
z Niemiec. Garuna była fawo
rytką brazylijskiego sędziego, 
który ocenił ją o wiele wyżej 
od pozostałych sędziów. In
na polska klacz, Fumedi- 
na (po Wachlarz), uplaso- 

I wala się na piątej pozycji.
W klasie ogierków rocz

nych wystąpiło tylko 5 koni, 
które charakteryzowały się 
ogólnie wyższą jakością 
od swoich rówieśniczek, co

wi powodu do pełnej satysfakcji orga- 
lizatorów, to jednak ich wysoka jakość 
lotrafiia zagwarantować dobrą i solid-

Wels 2007
For the 17th time, Ferdinand Huemer 
and his wife organised the international 
show in Weis, Austria - and although the 
number of horses was lower than in pre
vious years, the atmosphere was brilliant 
and many breeders have promised to co
me back next year.
Normally, 68 entries at an A show is no 
reason to be happy, but 68 quality horses 
still make for a good and tough competi
tion and so, even the owners of second 
places were quite happy with their achie
vement, which is not the norm these 
days. The atmosphere among the parti
cipants was relaxed and friendly - not le
ast due to the unsurpassed hospitality of 
the organisers - and the many spectators 
who passed by while visiting the horse 
trade fair, of which the show is an inte
grated part, filled the seats on Saturday 
to the last place - something most show 
organisers and exhibitors can only dre
am of.
The judges were: D. Dahmen (USA), M. 
Tengstedt (DK), L. Rocco (BRZ), S. 
Eberhardt (D).
Among the exhibits were also nine hor
ses from Polish private breeders and he
re notably the horses of Agnieszka and 
Andrzej Wojtowicz did very well with 
a class win, a third and a fifth place.
Straight away the first class of yearling 
fillies started very well for the Polish 
exhibit Garuna (Grafik/Gwarka) of An
drzej Wojtowicz who won by a tight mar
gin from DA Afrika (by Massai Ibn Ma
renga) from Germany. Garuna was the 
favourite of the Brazilian judge, who sco
red her much higher than the other jud
ges. Another Polish exhibit, Fumedi- 
na (by Wachlarz), was placed fifth.
The colts class of the same age group 
had only five entries but was generally of 
higher quality than the fillies, which is 
quite unusual. Here the winner was Aba 
Khalani Khan, who had inherited the

». «

Łamana - Wiceczempionka 
Klaczy Młodszych I Junior Female 

Reserve Champion
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movements of his sire Ali Khan. As he is 
also very typey, the trophy was handed 
over to his owner Nicole Wagner-Diepold 
from Germany. Last year’s Austrian Na
tional Junior Champion and this year’s 
best bred Austrian horse, Lorenzo El Bri, 
is the sire of the second-placed colt, MM 
Samuel.
Farida Bint Khidar of Sax Arabians, Ger
many, was named best two-year-old filly 
with several scores of 19,5 to her credit in 
a very tough class of 11 horses. Her sire 
Khidar ranks as an ECAHO four-star- 
-stallion, also due to the performance re
cord of his offspring. Magic Meta (by 
Windsprees Mirage) from Italy was pla
ced second, while the Saudi horse Yla- 
na Psy ranked only third.
The two-year-old colts had MM Fabrizio 
(by CH El Brillo) on top, owned by Ski 
Slalom World Champion Mario Matt 
from Austria. Fabrizio is a very pretty 
young stallion and deserved the 19,5 and 
19s for type. Second, despite the fact 
that he showed better movement than 
Fabrizio, was another exhibit from Italy, 
FS Al Shaba (by Shakaar Ibn Sanadiva), 
owned by Fontanella Magic Arabians.
The class of three-year-old fillies was led 
by the very pretty FS Cayenne (by AS 
Natsir Apal), bred and exhibited by 
Frank SpSnle. Cayenne got the first 20 of 
the day for „head & neck” from Luis Roc
co and thus beat the second placed La- 
mana of Sax Arabians by a tight margin. 
It’s a matter of taste, as these two fillies 
are very different: Cayenne more com
pact and very typey, Lamana with longer 
lines and better movement. Kashira

Powyżej I above: Kaseem - Wiceczempion
Ogierów Starszych I Senior Male

Reserve Champion

poniżej / below: Garuna - zwyciężczyni 
klasy rocznych klaczek / yearling 

fillies class winner

jest warte podkreślenia. Tutaj dosko
nale zaprezentował się Aba Khalani 
Khan, który odziedziczy! ruch po swo
im ojcu, ogierze Ali Khan. Jako, że jest 
on również bardzo typowym koniem, 
zwycięstwo przypadio jemu, a puchar 
odebrała właścicielka Nicole Wagner- 
-Diepold z Niemiec. Zeszłoroczny Na
rodowy Czempion Austrii Ogierów 
Młodszych i tegoroczny najlepszy koń 
austriackiej hodowli, Lorenzo El Bri, 
jest ojcem ogierka z drugiego miejsca, 
MM Samuel.

Farida Bint Khidar z niemieckiej 
stadniny Sax Arabians została uzna
na za najlepszą dwuletnią klaczkę, 
z kilkoma notami 19,5 w bardzo trud
nej klasie, składającej się z 11 koni. Jej 
ojciec Khidar jest zaliczany do cztero- 
gwiazdkowych ogierów w rankingu 
ECAHO, również dzięki osiągnięciom 
pokazowym swojego potomstwa. Ma
gie Meta (po Windsprees Mirage) 
z Wioch uplasował się na drugiej pozy
cji, podczas gdy saudyjski koń Yla- 
na Psy był dopiero trzeci.

Zwycięzcą klasy ogierów dwuletnich 
został MM Fabrizio (po CH El Brillo), 
należący do mistrza świata w slalomie 
narciarskim, Mario Matta z Austrii. Fa
brizio jest bardzo urodziwym młodym 
ogierem i w pełni zasługiwał na noty 
19,5 i 19 za typ. Drugie miejsce, pomi
mo zademonstrowania lepszego ruchu 
niż Fabrizio, zajął kolejny koń z Włoch, 
FS Al Shaba (po Shakaar Ibn Sanadi
va), własności stadniny Fontanella 
Magic Arabians.

Klasa trzyletnich klaczy należała 
do bardzo urodziwej FS Cayenne 
(po AS Natsir Apal), wyhodowanej 
i prezentowanej przez Franka Spónle.
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Cayenne otrzymała pierwszą „20” dnia 
- za giowę i szyję - od Luisa Rocco, 
w związku z czym wyprzedziła nie
znacznie klacz Łamana ze stadniny 
Sax Arabians. Była to wyłącznie kwe
stia gustu, jako że te dwie klaczki są 
zupełnie różne: Cayenne w niniejszych 
ramach i bardzo typowa, zaś Łama
na o dłuższych liniach i lepszym ru
chu. Kashira (Magnum Psyche - Kahi- 
la IV) z Polski uplasowała się na trze
ciej pozycji.

W ostatniej z klas młodszych ogie
rów, wygrał Bolero EM (po Shaklan Ibn 
Bengali), dzięki swojemu potężnemu, 
zamaszystemu ruchowi. Ten ciem- 
nogniady ogierek jest własnością Ruth 
Wenzel-Meier - jednej z niewielu ho
dowców szwajcarskich, którzy próbują 
sił poza granicami swego kraju. Za nim 
ponownie uplasował się wychowanek 
stadniny Sax Arabians: Al Milan (po Al 
Lahab), do którego wcześniejszych 
osiągnięć pokazowych należy między 
innymi tytuł Narodowego Czempio- 
na Niemiec Ogierów Młodszych.

Trzej sędziowie zgodnie uznali, że 
zwycięzcą klasy 4-6-letnich klaczy po
winna być Pierette El Jamaal, ciem- 
nogniada piękność z Brazylii. Bardzo 
żeńska i szlachetna, z piękną kłodą 
i szyją, była prezentowana dla swojego 
włoskiego właściciela Marco Franchi- 
ni. Na drugim miejscu uplasowała się 
klacz ze stadniny Sax Arabians: Lame
ra (po Laman HVP), choć nie tak typo
wa jak zwyciężczyni, ale legitymująca 
się lepszym ruchem. Primadonna 
(po Padrons Psyche), zgłoszona przez 
Tomasza Tarczyńskiego z Polski, 
otrzymała piątą lokatę w silnej klasie, 
w której rywalizowało 9 klaczy.

Ogierów w tej samej kategorii wieko
wej było zaledwie pięć, a zwycięzca Ka- 
seem, syn ogiera Kubinec, hodowli 
i własności Antona Stöckle, pochodził 
z Niemiec. Kaseem jest właściwie zin- 
bredowany na Kubinca, jako że jego 
matka jest prawuczką tego ogiera. Mi
mo, że nie przypomina on swego słyn
nego protoplasty, jest potężnym, sil
nym i dobrze ruszającym się koniem. 
Jako drugiego sędziowie wybrali ogiera 
Psyrasic (po Psytadel), własności szej
ka Mohammeda Al Qassimi ze Zjedno
czonych Emiratów Arabskich. Kolejny 

potomek ogiera Padrons Psyche z Pol
ski uplasował się na miejscu piątym.

Lektura katalogu klasy klaczy 7-let- 
nich i starszych wskazywała na pewną 
wygraną wielokrotnej czempionki The 
Princess ofEgypt, jednak sędziowie za
decydowali inaczej, oceniając wyżej 
klacz Nina El Shams własności Angelo 
Scipioni. Ta córka ogiera Nimroz była 
wielokrotnie pokazywana we Włoszech, 
zdobywając m.in. tytuł Narodowej Wi- 
ceczempionki Klaczy, ale jest niewiele 
znana poza rodzimym krajem. W rezul
tacie The Princess ofEgypt zajęła dru
gie miejsce z ogólną notą niższą 
od zwyciężczyni o 0,17 punktu.

Konie startujące w klasie ogierów 
7-letnich i starszych były dobrze znane 
z poprzednich pokazów. Zwycięzcą zo
stał Top Ten Świata Ogierów Młod
szych z Paryża, Om El Bendigo (po Sa- 
nadik El Shaklan), sprzedany do stad
niny Fontanella Magie Arabians we 
Włoszech. Pokonanym o przysło
wiowy włos był ogier Mahadin 
(po Madkour), ku wielkiemu

Bolero EM - 
Czempion Ogierów 
Młodszych / Junior 

Male Champion

(Magnum Psyche/Kahila IV) from Po
land was placed third.
In the last class of the junior section, Bo
lero EM (by Shaklan Ibn Bengali) came 
in and won with his powerful movement. 
The dark bay colt is owned by Ruth We
nzel-Meier from Switzerland - one of the 
few Swiss who dare to go abroad. Second 
to him was again an exhibit from Sax 
Arabians: Al Milan (by Al Lahab), whose 
previous show record includes German 
National Junior Champion.
The three judges basically agreed that 
the winner of the 4-6 year old mares class 
should be Pierrete El Jamaal, a dark bay 
beauty from Brazil. Very feminine and 
elegant, with a beautiful body and neck, 
she was presented for her Italian owner 
Marco Franchini. Second place - and one 
is almost inclined to say „again” - belon
ged to a horse from Sax Arabians: Lame-
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ra (by Laman HVP), maybe not as typey 
as the winner, but with better move
ment. Primadonna (by Padrons Psyche) 
exhibited by Tomasz Tarczyński from 
Poland, was placed fifth in a strong class 
of 9 entries.
The class of stallions of the same age gro
up consisted of only five horses and the 
winner came from Germany: the Kubi- 
nec son Kaseem, bred and owned by An
ton Stóckle. Actually, Kaseem is inbred 
to Kubinec, as his dam is a Kubinec 
granddaughter, but still, he doesn’t re
semble him much. However, he is a po
werful, strong and well-moving horse. 
Second to him the judges placed Psyra- 
sic (by Psytadel), owned by Sheikh Moh. 
Al Qassimi from UAE. Another Padrons 
Psyche offspring from Poland ended up 
at fifth place.
Reading the names of the class of mares 
7 years old and above in the catalogue, it 
was almost clear that the multi-cham
pion mare The Princess Of Egypt would 
win - however the judges decided diffe
rently and put Nina El Shams in front of 
her. This Nimroz daughter has been 
shown a lot in Italy, including becoming 
Italian National Reserve Champion for 
her owner Angelo Scipioni, but is hardly 
known outside her home country. Conse
quently, The Princess of Egypt was pla
ced second with only 0,17 points less.
The stallions of the same age were all 
well-known from previous shows. The 
winner was the Top Ten Colt from Paris, 
Om El Bendigo (by Sanadik El Shaklan), 
sold to Fontanella Magic Arabians from 
Italy. Beaten by a tight margin was Ma- 
hadin (by Madkour), much to the disap
pointment of his owners, the Huber fa
mily from Austria. But then again, the 
horses were of totally different types, Om 
El Bendigo is a strong horse and a go
od mover, while Mahadin is more refined, 
more the „Egyptian type”; and again the 
placing had not so much to do with the 
quality of these stallions, but with the ta
ste of the judges.
Traditionally, the championships took 
place on Sunday morning. In the fillies 
category, the three-year-olds left behind 
all their younger competitors, and so FS 
Cayenne was elected Champion Filly, 
with the second placed Łamana coming 
as Reserve. In the Colts Championships, 
the bold and strong Bolero EM won over 
the more refined, typey and elegant MM 
Fabrizio. With only two classes each in 
the Senior Championships, the suspense 
wasn’t too high and finally, it was Pierre- 
te Al Jamaal as Champion Mare and Ni
na El Shams as Reserve. Om El Bendigo 
won over Kaseem to become Champion 
and Reserve Champion Stallion, respec
tively. As is tradition, the Huemer family 
as the organizers of the event invited 
everybody to their Open House at La 
Movida, with which a most enjoyable 
weekend in Austria came to an end. 

rozczarowaniu swoich właścicieli, rodzi
ny Huberów z Austrii. Z drugiej jednak 
strony ogiery te prezentowały zupełnie 
odmienne typy, Om El Bendigo jest mu
skularnym koniem o dobrym ruchu, 
podczas gdy Mahadin jest szlachetny, 
w typie bardziej „egipskim”. Dlatego 
kolejność tych ogierów nie tyle odzwier
ciedlała ich jakość, ile gusta sędziów.

Zwyczajowo czempionaty odbyły się 
w niedzielę rano. W Czempionacie 
Klaczy Młodszych trzylatki zdeklaso
wały młodsze rywalki, w związku 
z czym FS Cayenne została uzna
na Czempionką, a Łamana - druga 
za nią w klasie - Wiceczempionką. 
W Czempionacie Ogierów Młodszych 

Powyżej / above: Om El Bendigo
- Czempion Ogierów Starszych ! Senior Male Champion

poniżej / below: Pierrete El Jamaal
- Czempionką Klaczy Starszych / Senior Female Champion

zwyciężył Bolero EM przed bardziej 
szlachetnym i typowym MM Fabrizio, 
Wyborom czempionów koni starszych 
nie towarzyszyło aż tak wielkie napię
cie, jako że do każdego czempionatu 
wchodziły jedynie dwie klasy: Czem
pionką Klaczy Starszych została Pie- 
rrete Al Jamaal, a Nina El Shams - Wi
ceczempionką, zaś Om El Bendigo wy
przedzi Kaseema, któremu przypadł 
tytuł Wiceczmpiona. Tradycyjnie już 
organizatorzy imprezy zaprosili wszy
stkich na dzień otwarty w stadninie La 
Movida, który stanowił doskonałe za
kończenie tego, jakże przyjemnego, 
austriackiego weekendu. •

/tłum. J. K./
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Numer sierpniowy T
+przewodnik MÓJ PlGS 
turystyczny

Miesięcznik „Mój Pies” 
wydanie z dodatkiem: 
przewodnik po miejscach 
przyjaznych psom,
w którym znajdziesz: s
• hotele
• restauracje
• gospodarstwa agroturystyczne
• lecznice
• ciekawostki turystyczne _



Salutes the State Studs of Poland 
FOR THEIR UNCOMPROMISING 
COMMITMENT TO EXCELLENCE.

We thank you for
THE OPPORTUNITY TO CONTINUE

THE SUCCESS OF THESE HORSES 
in North America

Monogramm x Erlanda by Eukaliptus 
Proudly owned by Jeff & Robyn McGlinn 
Managed by Aria International

2007 Region 3 Unanimous Champion Mare

‘EMANDORIA
*Gazal Al Shaqab x Emanda by *Ecaho) 

World & European Junior Champion Mare

On lease from Michałow State Stud



2006 U.S. National Champion Jr. Mare

Polish National Champion 
European, All Nations Cup & 
World Junior Champion Mare

On lease from
Janów Podlaski State Stud

*PIANISSIMA
*Gazal Al Shaqab x Pianosa

info@ariaarabians.com • mobile 248.766.2903
Scott Benjamin • mobile 403.861.9249

2007 Scottsdale Reserve Champion Sport Horse Stallion
U.S. National Top Ten Stallion

*PIAFF
Eldon x Pipi

Polish National Champion Stallion

On lease from Janów Podlaski State Stud

Jeff & Rich Sloan ~ U.S.A.
248.540.2749 • ariaarabians.com



INTERNATIONAL 
proudly presents to Hu rope

EL NABILA B
Kubinec x 218 Elf Layla Walayla B by Assad

Brazilian National Champion

Expecting 2008 foals at 
Mi chalow & Janów Podlaski

ariaarabians.com
ARIA1MPRES. 

*Marwan Al Shaqab x GC Echlectica by Echo Magnifficoo 

2007 Scottsdale Supreme Champion 
2007 Scottsdale Unanimous Champion Junior Colt

Jeff & Rich Sloan - U.S.A. 
248.540.2749 • mobile 248.766.2903 
Scott Benjamin • mobile 403.861.9249 
info@ariaarahians.com


