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Szanowni Czytelnicy,
„Dwa lata minęło jak jeden dzień...”.
Z satysfakcją oddajemy w Państwa ręce 

ósmy numer kwartalnika ARABY, który z zało
żenia miał Czytelnikom nie tylko przybliżać ak
tualne wydarzenia, ale również nawiązywać 
do historii rasy i jej dziedzictwa.

Pragniemy najserdeczniej po
dziękować wszystkim Państwu, 
którzy zechcieli zamieścić w kwar
talniku ARABY swoje ogłoszenia 
i reklamy, jak również naszym wier
nym Czytelnikom, których liczba 
w Polsce i za granicą systematycz
nie wzrasta. Autorom artykułów 
i fotografii dziękujemy gorąco
za ich poczucie misji, zaangażowanie, entuzjazm 
i profesjonalizm.

Wkraczając w trzeci rok „ARABSKI” głębo
ko wierzymy, że „znowu się uda!...”

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bo

żego Narodzenia i Nowym Rokiem 2008 Redak- 
„ cja składa Państwu najserdeczniejsze życzenia 
5 - aby ten magiczny czas przyniósł chwile nieza-
g pomnianych wzruszeń, uczynił świat piękniej- 
„ szym i radośniejszym, a nąjskrytsze marzenia

m stały się rzeczywiste.
S Izabella Pawelec-Zawadzka
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Dear Readers,
„Time flies when you’re having fun” as the 

saying goes - and in this case it has been two 
years...

With great satisfaction we bring you the 8th 

edition of the ARABY quarterly - a publication 
which aim was to familiarize the 
Readers with not only news but 
also to reach back to the history 
and heritage of the breed.

We would like to sincerely 
thank all who placed their adver
tisements in ARABY, as well as 
our loyal Readers, whose number 
in Poland and abroad is constan
tly growing. The authors of artic

les and photographs we thank for their sense of 
mission, involvement, enthusiasm and profes
sionalism.

Stepping into a third „ARABIAN” year we 
deeply believe that ,,we will make it again!...”

As the Christmas Holidays and New Year 
2008 are approaching, the staff of ARABY wo
uld like to wish you all the best - should this 
magical time bring you moments of unforget
table emotions, making the world a more beau
tiful and happier place.

Izabella Pawelec-Zawadzka
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• Qhroriiclc of events

• Trzy korony Orgii Faty 
Derbistka Orgia Fata (Chndaka - HF 
Olympia) Longina Błachuta, trenowa
na przez Dorotę Kaiubę, we wrześniu 
wygrała Oaks, a miesiąc później - Po
równawczą. Dołączyła tym samym 
do grona pięciu - jak dotychczas - 
„trójkoronowanych” klaczy w historii 
wyścigów arabskich w Polsce oraz 
stała się trzecią klaczą, która wygra
ła Porównawczą dwukrotnie - jako 
trzy- i czterolatka. Powtórzyła ni
niejszym osiągnięcie swej słynnej 

' prababki Orli (Pietuszok - O firka), 
która wygrała ten wyścig w 1965 
i 1966 roku, oraz Dywersji (Wallis II 
- Luetacja) - zwyciężczyni pierw

szej i drugiej Nagrody Porównawczej 
w 1928 i 1929 roku. Orgia Fata stała się 
więc trzecią klaczą w historii wyścigów 
arabskich w Polsce z „czterema koro
nami” oraz szóstą w gronie trójkorono
wanych - po Dywersji, Prowardzie, Orli, 
Sasance i Orgii (swej babce, na cześć 
której została nazwana). Oby ten pięk
ny wynik, ustanowiony w 80 lat po ob
jęciu rasy arabskiej wyścigowymi pró
bami dzielności w naszym kraju, był dla 
nich dobrym znakiem. /L.P/

iI

• Tevis Cup
Tegoroczna edycja słynnego rajdu Te
vis Cup rozgrywanego na liczącej 100 
mil i wiodącej przez góry Sierra Nevada 

w Kalifornii trasie zakończyła się zwy
cięstwem wnuka michalowskiego ogie
ra Dunajec (Branibor - Dyska), wała
cha CV Eli. Trzecie miejsce zajął syn 
janowskiego El Paso (Czort - EUora), 
wałach Chase Thewind AH. którego 
rodowód jest w ponad 3/4 polski. /L.P/

• Niniwa ciągle zadziwia 
Niniwa (Etogram - Niwa) ze stadniny 
St. Roch odnosi kolejne sukcesy 
na otwartych zawodach w skokach, 
wygrywając konkursy klasy N 
(120 cm) i startując nawet w klasie C 
(130 cm). Na zawodach ogólnopol
skich w Kuźni Nowowiejskiej, w finale 
konkursu klasy C, przeszła parkur wy
sokości 140 cm, czym przekonała 
ostatnich niedowiarków, że „arab też 
może”. /L.P/

• Laheeb powraca
Podczas Dni Konia Arabskiego SK Mi
chałów poinformowała o planowanym 
powrocie izraelskiego ogiera Laheeb 
(Imperial Imdal - AK Latifa). Użyty 
w latach 1999-2000 w Michałowie i Ja
nowie zostawił m.in. Złocienia - Mło
dzieżowego Czempiona Polski, Poga
nina - Czempiona Polski, ogiery: Per- 
seusz, Emiliusz i Edin, a także wspa
niałe klacze, jak: Emira - Czempionka 
Polski i Pucharu Narodów, Galilea - 
Czempionka Polski i Świata, Siklawa 

- Młodzieżowa Wiceczempionka Pol
ski, Emesa, Estoria, Dumka, Pustyn
na Droga, czy Wieża Babel. Pozycję 
Laheeba jako reproduktora umacnia
ją coroczne sukcesy jego potomstwa, 
w tym jego syna Al Lahaba - jednego 
z nąjmodniejszych obecnie ogierów. 
Nic więc dziwnego, że zapowiedź jego 
przyjazdu do Polski została przyjęta 
przez hodowców z pewnym dreszczy
kiem emocji. /L.P/

• WAHO Trophy
Trofeum WAHO w roku 2007 otrzyma
ła klacz Sarmacja (Gil - Saszetka) 
z Janowa Podlaskiego - tryumfatorka 
Derby i Oaks w roku 1990, reprezen
tantka fenomelnalnej rodziny Sabelli- 
ny. Wyścigowe predyspozycje odzie
dziczyło jej potomstwo: po Monarch 
AH - wybitna Sawannah i S arac en, 
po Wojsław - oaksistka Salsa i niezwy
kle mocny Sabat. Pierwszy syn Sar- 
macji, urodziwy Sarmata (po Pepton) 
to Czempion Brazylii z roku 2001. 
W tym sezonie na torze zadebiutowa
ła kolejna jej córka - Sedna (po Espa
dero).
Nagrodę, wręczoną Sarmacji pod
czas Dni Konia Arabskiego, przyzna- 
je Polski Klub Wyścigów Konnych, 
prowadzący Polską Księgę Koni 
Arabskich Czystej Krwi i będący 
członkiem WAHO. /L.P/

• Three Crowns for Orgia Fata
The filly Orgia Fata (Chndaka - HF Olympia), bred by 
Longin Blachut and trained by Dorota Kaiuba, in July won 
the Derby, in September - the Oaks, whereas a month later 
she captured the Critérium. This way she became the sixth 
of three-crowned Arabian mares in the history of Polish 
races - the other ones were: Dywersja, Prowarda, Orla, 
Sasanka and her granddam Orgia, after whom she inherited 
her name. Winning the Critérium for the second time (as a 3 y.o. 
and a 4 y.o.), she placed herself among three „four-crowned” 
mares, together with Dywersja 1925 (Wallis II - Lutecja) and 
Orla 1962 (Pietuszok - Ofirka), who did the same. Such an 
outstanding result was achieved in the 80th anniversary of 
establishing races for Arabian horses in Poland. Let it be 
a good omen for the future of those races.

• Tevis Cup
This year's Tevis Cup issue, at the distance of 100 miles, 
crossing Sierra Nevada Mountains, was won by the gelding 
CV Eli, a grandson to the Michalow-bred sire Dunajec 
(Branibor - Dyska). In the same event the gelding Chase 
Thewind AH, with a 3/4 Polish pedigree, sired by Janow- 
bred El Paso (Czort - Ellora), was placed third.

• The Astonishing Niniwa
The mare Niniwa (Etogram - Niwa), bred and owned by 
St. Roch Stud, gained further successes in open show
jumping events, winning the Class N-competition 
(obstacles 120 cm of height) and taking part in Class C 
(130 cm). Moreover, she managed to overcome the height of 
140 cm, proving the jumping abilities of Arabian horses.

I Laheeb Comes Back
During this year's Arabian Horse Days the Michałów Stud 
brought the news about leasing the Israeli-bred stallion 
Laheeb (Imperial Imdal - AK Latifa) for the second time. He 
was already used at Polish studs in the years 1999-2000, 
leaving behind, among the others, the Junior Champion of 
Poland Złocień, Champion of Poland Poganin, valuable 
stallions Perseusz, Emiliusz and Edin; Polish National and 
Nations Cup Champion Mare Emira, Polish National and 
World Champion Mare Galilea, Junior Reserve Champion of 
Poland Siklawa, as well as Emesa, Estoria, Dumka, 
Pustynna Droga or Wieża Babel. Laheeb's son, Al Lahab, 
became one of the most fashionable producers of Arabian 
horses, so no wonder, that Polish breeders are impatiently 
awaiting his arrival.
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• Koniec sprawy
ECAHO opublikowało ostateczny wer
dykt w sprawie klaczy WN Fawn Obse- 
ssion. W wyniku jej dyskwalifikacji 
zmianie uległ oficjalny wynik Czempio- 
natu Świata 2005 - Czempionką Klaczy 
Starszych została michalowska Galilea 
(Laheeb - Georgia), zaś Wiceczempion- 
ką - Simourah W, wnuczka michałow- 
skiego Dekolta (Palas - Donna). IL.P.I

• Pożegnanie Eksporta...
Pod koniec sierpnia w brazylijskiej stad
ninie Rach Stud padł janowskiej ho
dowli ogier Eksport (Europejczyk - 
Esparceta), sprzedany w 1999 roku, 
Czempion Ogierów Starszych Brazylii 
2005, Wiceczempion 2004 oraz zdobywca 
kilku innych, znaczących tytułów. IL.P.I

•... i Etograma
5 listopada w SK Janów Podlaski 
w wieku 26 lat odszedł Etogram (El Pa
so - Etruria), Czempion Polski, Szwe
cji, Norwegii i Skandynawii (zdjęcie 
powyżej).
Używany od 1988 roku (w Kurozwę- 
kach, Michałowie, Janowie Podlaskim, 
stadninach prywatnych oraz Szwecji), 
zostawił przede wszystkim grupę zna
czących klaczy, na czele z bliską ideału 
janowską „kuhailanką” Eutoną (od Eu- 
terpe) oraz niesamowitą „skaczącą 
arabką” Niniwą pp. Ostrowskich. Po-

za ogierami sprzedanymi na aukcjach, 
Etogram zostawił w Janowie ogiera Eu- 
tin (od Euzebia), który byl używany 
przez hodowców prywatnych. /L.P/

• Mistrzostwa w Warce
W dniach 21-23 września, na terenie 
farmy Sielanka w Warce, odbyły się 
międzynarodowe zawody w długody
stansowych rajdach konnych połączo
ne z mistrzostwami Polski.
Na dystansie 130 km rozegrano kon
kurs w randze mistrzostw Polski senio
rów. Zwyciężył w nim, prowadzący 
od startu do mety, Sebastian Karaś- 
kiewicz na ogierze Grant oo, 1997 (En- 
tyk - Greczynka) hod. SK Kurozwęki. 
Ta para to zdecydowani bohaterowie 
tych zawodów, oprócz złotego medalu,

Grant dostał nagrodę „Best Condi- 
tion“ od komisji weterynaryjnej oraz 
puchar dla nąjwyżej sklasyfikowanego 
w MP seniorów konia czystej krwi 
arabskiej polskiej hodowli, wręcza
ny przez prezes związku Izabellę 
Pawelec-Zawadzką.
Druga na mecie była Beata Dzi
kowska na ogierze Cyryl oo, 1995 
(Sinus - Cyrla) hod. SK Kuro
zwęki, a trzecia - Agata Karaśkie- 
wicz na wałachu Winograd oo, 
1999 (Druid - Wina) hod. SK Ja
nów Podlaski.
Konkurs mistrzowski w kategorii 
młodych jeźdźców rozegrano na dy
stansie 90 km. Złoty medal zdobyła
Milena Kalata na wałachu Euroland oo, 
1997 (Ecaho - Eunona), SK Mi
chałów), srebro wywalczyła Anna Tar
nowska na Baderze oo, 1998 (Ararat - 
Barkarola), SK Janów Podlaski, a brąz 
- Natalia Wierzbicka na Melik El Nil oo, 
1999 (El Amor - Mereżka) hod. H. Opol- 
skiej-Igańskiej.
Juniorzy o medale walczyli na dystan
sie 70 km. Pierwsza na mecie była 
Agnieszka Zieńko na Mocarzu m, dru
ga - Maja Kijewska na Koralu m, a trze
ci - Maciej Kosicki na Amperze oo, 1998 
(Batyskaf - Arika), hod. SO Białka. 
W MPS wystartowało 10 par (ukoń
czyło 8), w MPMJ - 6 (ukończyło 5), 
a w MPJ - 4 (ukończyli wszyscy). /M.J/

• The WAHO Trophy
In 2007 the WAHO Trophy was granted to the mare 
Sarmacja (Gil - Saszetka), bred at Janów Podlaski, the 
winner of Derby and Oaks, representing the damline of 
Sabellina. She passed on her racing abilities to her progeny: 
the outstanding mare Sawannah (by Monarch AH), her full 
brother Saracen, the Oaks winner Salsa and her full brother 
Sabat - a very persistent horse. The first offspring of 
Sarmacja, a refined stallion Sarmata (by Pepton), got the 
title of National Champion of Brazil in 2001, whereas a 3 y.o. 
daughter of Sarmacja, Sedna by Espadero, started her race 
career in 2007. The WAHO Trophy for Sarmacja was granted 
by the Polish Jockey-Club responsible for the Poliush 
Arabian Stud Book. /L.P/

The End of the Case
ECAHO published the final verdict in the case of the mare 
WN Fawn Obsession, disqualified because of the drug 
misuse. Finally as the World Champion Mare 2005 claimed 
was Galilea (Laheeb - Georgia), bred at Michałow, whereas 
the Reserve Champion Mare - Simourah W, a grand
daughter to the stallion Dekolt (Palas - Donna) bred at 
Michałów. /L.P/

• The Farewell to Eksport...
In the end of August, at Rach Stud in Brazil, passed away 
the Janów-bred stallion Eksport (Europejczyk - Esparceta), 
exported in 1999. In 2005 he gained the title of National 
Champion Stallion of Brazil, in 2004 - the Reserve Champion 
and several other, prestigious titles. /L.P/

• ... and to Etogram
On November 5th, at Janów Stud, the leading sire Etogram (El 
Paso - Etruria), Champion of Poland, Sweden, Norway and 
Scandinavia (photo above), passed away in the age of 26. He 
was used for breeding since 1988, at Kurozwęki, Michałów, 
Janów, private studs in Poland and in Sweden, leaving behind 
a group of valuable mares, as an almost ideal Kuhailan 
broodmatron at Janów, Eutona out of Euterpe, or an incredible 
Jumping Arabian” Niniwa, owned by Mr. & Miss Ostrowski. 
Apart from the stallions sold in auction sales, Etogram sired also 
the stallion Eutin (out of Euzebia), used in private studs. IL.PJ

• Polish Endurance Championships
On 21-23 Sept. 2007 at Sielanka Farm in Warka the 
international endurance competition and Polish Champion

ships were held.
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» (Xirotjiclc of events
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• Pokazy
USA. We wrześniu, w Lexington w Vir- 
ginii. rozgrywał się Sportowy Czempio- 
nat Narodowy USA koni arabskich 
i półkrwi arabskiej. W konkurencji 
ujeżdżenia po raz kolejny zatryum
fował 10-letni ogier o czysto pol
skim rodowodzie - OKW Entrigue 
(Allience - Ekspresja po Bandos), 
zwany Ricky. Należący do Mary 
Jo Werthiemer i trenowany przez 
Patience Prine-Carr ogier zwycię
żył w konkursach Prix St George 
oraz Intemediaire I. Uzyskał też 
najwyższą ocenę tegorocznego 
czempionatu.
Majorka. Tegoroczny Czempio- 

nat Majorki przyniósł tytuł Czempio
na Ogierów Starszych młodemu ogie
rowi Amaral - synowi janowskiej Ave- 
nidy (Europejczyk - Alejka) i micha
iowskiego Posejdona (Falsyfikat - Pas
sa). W wygranej przez niego klasie 
trzecie miejsce zajął Zakazany Owoc 
(Ganges - Zaleta), a w innej klasie 
zwyciężył Elton (Emigrant - Elma) - 
oba pochodzące z Michałowa.
Dania. Podczas Narodowego Pokazu 
Danii w Vilhelmsborgu Czempionem 
Ogierów, już po raz drugi, został wyho
dowany w Michałowie Fernando (Mo
nogramm - Frejlina), który zdobył też 
miano najlepszego konia pokazu. Wie-

niec Czempionki Klaczy Młodszych 
wygrała roczna Fazia-B - świetnie ru
szająca się córka ogiera Girlan-Bey 
(Pesal - Gracja-Bis) od czysto polskiej 
klaczy Flota po janowskim Etacie. 
Tytuł Top Five międzynarodowego 
pokazu rozegranego w Vilhelmsborgu 
dwa dni później zdobyła Primadon- 
na (Padrons Psyche - Pelargonia) To
masza Tarczyńskiego.
Holandia. Wiceczempionką Klaczy 
pokazu LowLand Arabian Cup w ho
lenderskim Exloo została Saszarta - 
córka michaiowskiego Elarta (Palas - 
Elana) i janowskiej Saszy (Fawor - 
Saszetka).
Wielka Brytania. Podczas pokazu Mid
land Arabian Festival tytuł Czempion
ki Klaczy Starszych zdobyła córka Fa
wor a (Probat - Fatma) - Satin Lady 
(od Lady d’Esprit).
Wiceczempionką Klaczy Starszych 
oraz Wiceczempionką Pokazu Norfolk 
& Suffolk Summer Show w Wielkiej 
Brytanii została pochodząca z Micha
łowa Ferri (Emigrant - Frejlina), na
tomiast tytuły Czempiona Ogierów 
Młodszych oraz Overall Champion

i

Sebast

■ - : i.

Karaśkiewicz riding the stallion Grant 1997 
- Greczynka, bred by Kurozwęki Stud), got the 

golden medal winning the 130 km distance at Senior 
Polish Championships category. Grant also recived the 
Best Condition Prize. Beata Dzikowska riding the stallion 
Cyryl 1995 (Sinus - Cyrla) bred by Kurozwęki Stud 
finished second.
The winner of Young Riders Polish Championships at 
90 km distance was Milena Kalata riding the gelding 
Euroland 1997 (Ecaho - Eunona) bred by Michałów Stud), 
silver went to Anna Tarnowska and Bader 1998 (Ararat - 
Barkarola) bred by Janów Podlaski, bronze to Natalia 
Wierzbicka riding Melik El Nil 1999 (El Amor - Mereżka) 
bred by H. Opolska - Igańska. /M.J./

• Showscene
USA. In the end of September the US National Sports 
Championships for Arabians and half-Arabians was held in 
Lexington, Virginia. The best in Dressage classes proved the 
pure Polish stallion OKW Entrigue (Allience - Ekspresja by 
Bandos), nicknamed Ricky. The stallion, owned by Mary Jo 

zdobyl syn michałowskiej Chrapki 
(Wachlarz - Czeremcha), roczny 
Champiaan (po Psadisho Ibn Essta- 
shan).
Wiceczempionką Klaczy Starszych 
pokazu UKIAHS w Towerlands zosta
ła wyhodowana w Michałowie Eberta 
(Ecaho - Ebola), zakupiona za 54 tys. 
euro na aukcji Pride of Poland 2005 
przez Christine Jamar z Belgii.
Belgia. W tegorocznym Elran Cup 
(Borgloon) tytuły Top Five w katego
rii ogierów starszych zdobyły Pesal 
(Pamer - Perforacja) oraz Esparto 
(Ekstern - Ekspozycja). Ponadto tytuł 
Top Five w kategorii ogierów młod
szych zdobył urodzony w USA syn mi- 
chaiowskiej El Dorady - roczny El Pa
lacio VO (po Enzo)
Austria. Wiceczempionem ogierów 
starszych licznie obsadzonego (108 
koni) pokazu Casino Cup w Baden 
pod Wiedniem został PS Pacos (Lucky 
Dream - Petreena) Andrzeja Wójtowi- 
cza i Tomasza Tarczyńskiego, impor
towany na początku roku z Wioch. 
Wychowanka SK Michałów, Pustyn-

Wertheimer and trained by Patience Prime-Carr, won the 
Prix St. George and Intermediate I competitions, gaining 
the highest score for the show.
Mallorca. This year's Championship of Mallorca resulted 
with the title of Senior Champion Stallion for Amaral, by 
Michaiów-bred Posejdon (Falsyfikat - Passa), out of Janów- 
bred Avenida (Europejczyk - Alejka). In the same class 
Zakazany Owoc (Ganges - Zaleta) was placed third, 
whereas another class was won by Elton (Emigrant - Elma) 
- both bom in Michałów.
Denmark. During the National Show of Denmark the 
stallion Fernando (Monogramm - Frejlina), bred at 
Michałów, for the second time was elected the Champion 
Stallion. In the same show the title of Junior Champion 
Mare got to the yearling filly Fazia-B, of a pure Polish origin, 
a fantastic mover, by Girlan-Bey (Pesal - Gracja-Bis), out of 
Flota by Janów-bred Etat.
Two days later the mare Primadonna (Padron's Psyche - 
Pelargonia), owned by Tomasz Tarczyński, entered the Tbp 
Five of an international show at Vilhelmsborg.
Netherlands. The title of Reserve Champion Mare of an 
international show Lowland Cup, held in Exloo (the 
Netherlands), was granted to Saszarta, by Michalów-bred 
Elart (Palas - Elana), out of Janów-bred Sasza (Fawor - 
Saszetka).
Great Britain. During the Midland Arabian Festival show, 
the title of Senior Champion Mare was gained by a daughter
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na Droga (Laheeb - Pustynna Tarcza), 
reprezentująca Emiraty Arabskie zdo
była laur czempionki. Ponadto Garu- 
na (Grafik - Gwarka) Agnieszki i An
drzeja Wojtowiczów była druga wśród 
klaczek rocznych.
Niemcy. Podczas krajowego pokazu 
Arabische Pferde in Westfalen w Salz
kotten (Niemcy) tytuł Czempionki 
Klaczy Starszych zdobyła wyhodowa
na w Michałowie Fortaleza (Europej
czyk - Finlandia), wyeksportowa
na w 1994 roku. Wiceczempionką zosta
ła klacz Riad Habana, która jest córką 
sprzedanej dwa lata wcześniej janow
skiej Habendy (Probat - Hajnówka). 
Drugie miejsce w klasie wygranej przez 
Fortalezę zajęła janowskiej hodowli 
Hajnica (Argo - Hajnówka).
Bliski Wschód. W Ammanie w Jordanii 
podczas pokazu Middle East Cham
pionships Czempionką Klaczy Młod
szych została najwyżej oceniona (94,2 
pkt.) Ras Al Sina - wyeksportowa
na w łonie matki córka michaiowskiej 
Widety (Wachlarz - Wendeta po Gazal 
Al Shaqab). Oceniony na 93,2 pkt. ja

nowskiej hodowli Bakarat (Partner - 
Bajeczka) został nagrodzony tytułem 
Top Five. Druga wśród klaczek rocz
nych była córka michaiowskiej Prome
nady (Wachlarz - Pandora) - Danat 
Al Reem (po Ora El Masri).
Afryka. Wyhodowany w SK Michałów 
Georgetown (Gazal Al Shaqab - Geor-

gia), zakupiony jako roczniak przez 
Wynanda vd Westhuizena (Azrek Ara
bians) z RPA, został wiceczempionem 
w kategorii English Pleasure poka
zu Gauteng Championships oraz 
czempionem w kategorii Novice 
Riding Horse pokazu Northern 
Cape Championships. Podczas ' 
pokazu North West Cham
pionships zdobył lauiy Czem- 
piona Ogierów Młodszych 
i Czempiona Ogierów (Sup
reme) w klasach w ręku, a w kla
sach pod siodłem został Wice
czempionem Country Pleasure 
i Czempionem Costume Horse. 
Za nąjwiększa liczbę uzyskanych tro
feów otrzymał tytuł Overall Victor Lu- 
dorum. /L.E/

• Podbój Ameryki
W Czempionacie USA w Albuquerque 
w Nowym Meksyku wystartowały 
dwie gwiazdy rodem z Michałowa - 
trzyletnia Emandoria (Gazal Al Sha
qab - Emanda), młodzieżowa Czem- 
pionka Świata (zdjęcie obok), dzierża
wiona przez spółkę Pride of Poland 
Partners, oraz dwunastoletnia Elandra 
(Monogramm - Erlanda), sprzedana 
w 2005 roku za najwyższą cenę aukcji

of Michalów-bred Fawor (Probat - Fatma) - Satin Lady (out 
of Lady D'Esprit).
The Senior Reserve Champion Mare and Reserve Champion 
of Norfolk & Suffolk Summer Show became Michalów-bred 
Ferri (Emigrant - Frejlina), whereas the titles of Junior 
Champion Stallion and Overall Champion were won by the 
son of Michalów-bred Chrapka (Wachlarz - Czeremcha), 
a yearling colt Champiaan (by Psadisho Ibn Esstashan). 
Michalów-bred mare Eberia (Ecaho - Ebola) gained the 
title of the Reserve Champion Mare of an A-class show 
URIAHS at Towerlands. She was purchased from Poland by 
Christine Jamar from Belgium, who bought her at Pride of 
Poland Sale 2005 for 54 000 EUR.
Belgium, in this year's Elran Cup at Borgloon the Polish 
stallions Pesal (Partner - Perforacja) and Esparto (Ekstern 
- Ekspozycja) got into the Top Five. In the category of 
Junior Stallions a similar title was achieved by the son of 
Michalów-bred El Dorada, a yearling colt El Palacio VO (by 
Enzo), bom in the US.
Austria. In a richly filled (108 participants) Casino Cup show 
at Baden by Vienna the title of Reserve Champion Stallion 
came to PS Pacos (Lucky Dream - Petreena), co-owned by 
Andrzej Wojtowicz and Tomasz Tarczyński, imported from 
Italy in the beginning of this year. A mare bred at Michałów, 
Pustynna Droga (Laheeb - Pustynna Tarcza), actually 
representing the Arab Emirates, won the title of Champion 
Mare, whereas Garuna (Grafik - Gwarka), bred and owned 

by Agnieszka and Andrzej Wójtowicz, was placed second in 
a class of yearling fillies.
Germany. During a local show Arabische Pferde in 
Westfalen, held at Salzkotten (Germany), the title of Senior 
Champion Mare got Michałów-bred Fortaleza (Europejczyk 
- Finlandia), exported in 1994. The Reserve Champion 
became the mare Riad Habana, a daughter to Janów-bred 
Habenda (Probat - Hajnówka), sold two years earlier. In the 
class won by Fortaleza another Polish mare, Janów-bred 
Hajnica (Argo - Hajnówka), was placed second.
Middle East. In Amman (Jordan), during Middle East 
Championships, the Junior Champion Mare became Ras Al 
Sina by Gazal Al Shaqab, a daughter to Michalów-bred 
Wideta (Wachlarz - Wendeta), exported in utero, getting the 
highest point score in the show, 94,2 points. The score of 93,2 
points was assigned to Janów-bred Bakarat (Partner 
Bąjeczka), entering the Top Five, whereas a daughter to 
Michalów-bred Promenada (Wachlarz - Pandora) - Danat 
Al Reem by Ora El Masri - was placed second in her class oi 

yearling fillies.
Africa. A colt Georgetown (Gazal Al Shaqab - Georgia), 
bred at Michałów and bought as a yearling by Wynand vd



» (fjrbvicie of events

Pride of Poland - 290 tys. euro. Elan
dra zdobyła tytuł Wiceczempionki 
Klaczy Starszych, zaś Emandorii, po
mimo bardzo silnej konkurencji, jed
nogłośnie przyznano tytuł Czempion- 
ki Klaczy Młodszych (3-5-letnich). 
Dla SK Michałów tytuł Emandorii 
to już dziesiąty tryumf w Czempio- 
nacie USA konia jej hodowli oraz 
siódmy - konia jej własności.
W pokazie wyróżniło się również 
potomstwo polskich klaczy. Ku
bła Khan NA (Monar - Kwestu- 

\ ra) został czempionem w kate
gorii Arabian Reining Horse Fu- 
turity 5 & Under. Córka Pallady 
- Fellada JCA (po Jake Jamaal

JCA) oraz syn Egzonery - Aria Egzalt 
(po Gazal Al Shaqab) zakwalifikowały 
się do finałów w czempionatach koni 
rocznych (tzw. Yearling Filly/Colt Bree- 
ders Sweepstakes). /L.P/ 

(94,8 pkt.), otrzymała laur Wice
czempionki Klaczy Starszych. Nąj- 
wyżej oceniony wśród ogierów Gra
fik (Eukaliptus - Gaskonia) został 
Wiceczempionem Ogierów Star
szych. Tytuły Top Five zdobyli zwy
cięzcy klas: janowski Poganin (La
heeb - Pohulanka), michalowskie: 
Estoria (Laheeb - Ekspozycja) i Pal
mira (Monogramm - Palestra) oraz 
drugie w swoich klasach: Espinezja 
(Psytadel - Entaga) Leszka Jarmu- 
ża, Altis (WH Justice - Albia) ze 
stadniny Falborek Arabians i micha- 
łowski Esparto (Ekstern - Ekspozy
cja), dzierżawiony od SK Micha
łów przez Ajman Stud.
Do czempionatu wyszła tak
że druga w klasie Ejrene 
(Gazal Al Shaqab - 
Emocja) z Micha
łowa. Na wyso
kich trzecich 

miejscach uplasowały się: Psyche Vic
toria (Ekstern - Pallas-Atena) pp. Po- 
szepczyńskich, Sefora (Ekstern - Sa
wantka) z Janowa Podlaskiego 
oraz Celsjusz (Ekstern - Cari- s 
na) i Emika (Eldon - Emo
za) z Bialki.

i

• Czempionat Europy
W Czempionacie Europy, rozegra
nym w Weronie w dniach 10-11 listo
pada, wystartowało 21 koni z Polski. 
W finale najlepiej wypadła SK Micha
łów. Czempionką Klaczy Młod
szych została Pistoria (Gazal 
Al Shaqab - Palmira). Za
grobla (Monogramm - 
Zguba), nagrodzo
na maksymalną 
notą pokazu

Westhuizen 
(Azrek Arabians) 

from South Africa, 
became the Reserve 

Champion English Pleasure 
of the Gauteng Championships 

Show and the Champion in a Novice
Riding Horse Class of Northern Cape 

Championships. During another show, 
North West Championships, he gained the 

titles of Junior Champion Stallion and Supreme 
Champion Stallion in Halter Classes, whereas in 

Performance Classes he became the Reserve Champion 
Country Pleasure and Champion Costume Horse. For the 
highest number of prizes he got another title, Overall Victor 
Ludorum. /L.P/

• The Conquest of America
In this year’s US Nationals took part two stars descending 
from Michałów - 12 y.o. Elandra (Monogramm - Erlanda), 
sold in 2005 for the highest price of Pride of Poland Sale 
(20 000 EUR) and 3 y.o. Emandoria (Gazal Al Shaqab - 
Emanda), the Junior World Champion (photo - p. 9), leased 
by the company Pride of Poland Partners. Elandra gained 

the title of US 
Reserve Cham

pion Mare, whereas 
Emandoria, despite 

a very strong competition, 
was unanimously granted the 

title of Junior Champion Mare, 
assigned for 3-5-year old fillies. It was 

already the tenth US National
Championship for a Michaiów-bred horse 

and the seventh - for a horse owned by 
Michałów Stud.

In the US Nationals distinguished themselves also the
progeny of Polish mares. For example the gelding Kubla 

Khan NA (Monar - Kwestura) won the championship in 
a class Arabian Reining Horse Futurity 5 & Under. 
A daughter to Fallada, the filly Fellada JCA (by Jake Jamaal 
JCA), as well as a son to Egzonera, the colt Aria Egzalt (by 
Gazal Al Shaqab), qualified for the finals in championships 
of yearlings, called Yearling Filly/Colt Breeders 
Sweepstakes. /L.P/

• The Championship of Europe
In the Championship of Europe, held in Verona on 
November 10-llth, took part 21 horses from Poland. The 
best final results were captured by Michałow Stud. The 
title of Junior Champion Mare was gained by Pistoria 
(Gazal Al Shaqab - Palmira). Zagrobla (Monogramm - 
Zguba), getting the maximum point score from the 
judges, was granted the title of Reserve Champion Mare. 
A Polish stallion with the highest point score, Grafik 
(Eukaliptus - Gaskonia), became the Reserve Champion 
Stallion. In the Top Five placed were winners of their 
classes: Poganin (Laheeb - Pohulanka) from Janów, 
Michaiów-bred Estoria (Laheeb - Ekspozycja) and 
Palmira (Monogramm - Palestra) as well as second 
placed: Espinezja (Psytadel - Entaga) bred by Leszek 
Jarmuż, Altis (WH Justice - Albia) from Falborek 
Arabians together with Esparto (Ekstern - Ekspozycja), 
leased from Michałow to Ajman Stud.
On good, third positions placed were Psyche Victoria (Ekstern 
- Pallas Atena) bred by the Poszepczynskis, Sefora (Ekstern - 
Sawantka) from Janów and Celsjusz (Ekstern - Carina) 
together with Emika (Eldon - Emoza) from Białka. /L.P/

Sprostowanie. W numerze 7 (3/2007) na str. 22 zamiast „Romana Ziętarskiego z Gumnisk“ powinno być „Bogdana Ziętarskiego 
z Gumnisk“. Za pomyłkę przepraszamy.

Rectification. On page 23 of ARABY 7 (3/2007) instead of „Mr. Roman Ziętarski“ should be „Mr. Bogdan Ziętarski“. We are very sorry 
for the mistake.
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9 II Jesienny Pokaz
Piękne konie, efektowne rzędy, przyku
wające wzrok stroje i radość młodych 
jeźdźców zdominowały II Jesienny Po
kaz Koni Arabskich w Janowie Podla
skim. W klasach w ręku wystąpiły 54 

konie, zaś 27 (73 numery startowe) 
L w klasach pod siodłem.

Roczna Wersja (Poganin - Wenta) ze 
stadniny w Kurozwękach zdobyła tytuł 
Czempionki Klaczy Młodszych, poko
nując biaiecką Perolię (Gazal Al Sha- 
qab - Pereira). Czempionem Ogierów 
Młodszych został dwuletni Po- 
po (Ekwist - Prokanitsa) Przemysława 
Sawickiego, pokonując rocznego Abba- 
ra (Salar - Abba) z Białki. Tytuł Czem
pionki Klaczy Starszych zdobyła, trzy
krotnie druga w klasach pod siodłem, 
Zmowa (Monogramm - Zguba) z Mi
chałowa, zaś Wiceczempionki - repre
zentantka gospodarzy Alhambra (Eca
ho - Albigowa). W finale ogierów zwy
ciężył michałowski Eryks (od Emmona) 
przed janowskim Pegasusem (od Pepe
sza) - oba po Gazal Al Shaqab.
Konkurs ujeżdżenia wygrał Artur 
Bieńkowski z Janowa na ogierze Al
bum (Europejczyk - Alejka). W sko
kach zdecydowanie najlepszy byl ja
nowskiej hodowli walach Bazan (Ara

rat - Bazylea), dosiadany przez 
Martę Lubaszewską (WKJ Lu-

fo
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• The II Autumn Show
Beautiful horses in stunning tacks ridden by cheerful young 
riders dressed in eye-catching costumes dominated the 
Second Autumn Arabian Horse Show at Janów Podlaski.
In Halter Classes shown were 54 horses, whereas 27 ones 
performed in classes under saddle, in several different 
competitions, what made together 73 start numbers.
The yearling filly Wersja (Poganin - Wenta) from Kurozwęki 
Stud gained the title of Junior Champion Mare, defeating 
the filly Perolia (Gazal Al Shaqab - Pereira) from Biaika. 
The Junior Champion Stallion became the 2-y. o. colt Popo 
(Ekwist - Prokanitsa), bred by Przemysław Sawicki, ahead 
of the yearling colt Abbar (Salar - Abba) from Biaika. The 
title of Senior Champion Mare got to the Michalów-bred 
mare Zmowa (Monogramm - Zguba). The Reserve 
Champion Mare became Janów-bred Alhambra (Ecaho - 
Albigowa). The final competition of senior stallions was won 
by Michalów-bred Eryks (out of Emmona), defeating 
Janów-bred Pegasus (out of Pepesza) - both by Gazal Al 
Shaqab.
The dressage competition was won by Artur Bienkowski 
from Janow, riding the stallion Album (Europejczyk - 
Alejka). In show-jumping the best was Janow-bred gelding 
Bazan (Ararat - Bazylea) ridden by Marta Lubaszewska 
from Lublin Riding Club.
The Classic Pleasure, Mounted Native Costume and Polish 
Historical Costume classes were divided into sub-classes for 
stallions and mares/geldings.
The Michalbw-bred stallion Ganges (Monogramm - 
Garonna), ridden by Michal Gryglas, won the Mounted

blin). Klasy Classic Pleasure oraz 
w stylu orientalnym i w historycznym 
stroju polskim podzielone zostały 
na grupy ogierów oraz klaczy i wała
chów. Michałowski Ganges (Mo
nogramm - Garonna), dosiada
ny przez Michała Gryglasa, wy
grał klasę „orientalną” wśród 
ogierów oraz Classic Pleasure. 
W klasie „polskiej” zwyciężył 
Album pod Arturem Bieńkow
skim z SK Janów Podlaski. 
W grupie klaczy i wałachów 
rundy honorowe poprowadzili: 
w Classic Pleasure - Emil Bialobok 
na Ernestynie (Piechur - Erwina) 
z Michałowa, w klasie „orientalnej” - 
Maria Sosnowska na Asterze (Eldon - 
Agawa) z Kurozwęk, zaś w „polskej” - 
Olga Garuk na Argolidzie (Grafik - 
Anakonda) z Michałowa. Uczestni
kom klas pod siodłem należą się słowa 
uznania za przygotowanie koni oraz 
za wysiłek włożony w skompletowanie 
strojów i rzędów. /L.P/

z lewej / left: Klaudia Caruk - na ogierze / on the stallion I Perseusz 

poniżej / below: Małgorzata Blaszczyk - na klaczy / on the mare Zmowa
i / and Olga Górak na klaczy / on the mare / Argolida

I

Native Costume and Classic Pleasure classes, whereas the 
Polish Historical Costume class was won by Album, under 
Artur Bieńkowski from Janów Stud.
In the group of mares and geldings the best were: in Classic 
Pleasure - Emil Bialobok riding Ernestyna (Piechur - 
Erwina) from Michałów; in Native Costume - Maria 
Sosnowska and Aster (Eldon - Agawa) from Kurozwęki 
whereas in Polish Historical Costume Olga Garuk on 
Argolida (Grafik - Anakonda) from Michałów.
The participants of saddle classes deserved for ack
nowledgement for preparing of horses and a great effort put 
into completing garbs and tacks for costume classes, what 
made a real pleasure to watch. /L.PJ
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HISTORIA

Agnieszka Mikulska

D
ziś, w 190. rocznicę urodzin, je
go imię jest synonimem po
czątków polskiej hodowli ko
nia arabskiego, związane na stale z naj

cenniejszymi rodzinami klaczy arab
skich: Gazelli, Mlechyi Sahary. Niewie
le jednak wiemy o nim samym. Spró
bujmy spojrzeć na hr. Dzieduszyckiego 
nie tylko jak na genialnego hodowcę, 
ale jak na człowieka swoich czasów.

Korzenie
Dzieduszyccy herbu Sas stanowili 

ród magnacki, który wyrósł na zie
miach dawnej Rusi Czerwonej i na te
renie tym trwał do kresu egzystencji 
ziemiaństwa.

Ojciec Juliusza, Kajetan Dziedu- 
szycki, dbał o powiększenie majętności 
swych przodków i trzeba mu oddać, że 
doszedł do oczekiwanych efektów. Za
jęty ciągłą pracą w swoich majątkach, 
gromadził pieniądze, które pożyczał 
na duży procent lub wydawał na kup
no nowych folwarków i wsi. Pamiętał 
doskonale czasy ostatniego króla Pol
ski, zaborczy rząd austriacki traktując 
jak zło konieczne. Gdy przekroczył lat 
40, ożenił się z majętną Florentyną Du- 
nin-Borkowską. W dniu 24 grudnia 
1817 r. obdarzyła go ona pierworodnym 
synem, któremu na chrzcie dano imię 
Juliusz.

Juliusz wychowywał się i dorasta! 
wśród bezkresnych podolskich stepów, 
polując i jeżdżąc konno. Wrastał w ro
dzinną tradycję i kulturę. Jak pisze Bo- 

„Hrabia Juliusz Dzieduszycki 
rysuje się nam na tle 

minionych czasów 
i wspomnień o nim jako 

postać niezwykła, rzadka - 
na wskroś oryginalna. Pan 
na Jarczowcach i licznych 

włościach, uzdolniony 
i niezwykle bystry - 

wychowaniec zachodniej 
kultury, znawca starożytnych 

języków i ulubieniec salonów, 
leży często w stajni na perskim 
dywanie w zwykłym podolskim 

kożuchu i z fajką w ręku - 
zagłębiony w księgach 

Homera."
Tak wspomina Juliusza 
Dzieduszyckiego Stefan 

Bojanowski w „Sylwetkach 
koni oryentalnych i ich 

hodowców".

janowski: Za życia hr. Kajetana Dzie
duszyckiego w jarczowieckim dworze 
panowały prawdziwie patryarchalne 
stosunki. Właściciel wielkiej fortuny 
i pięknego stada, gościnny, serdeczny 
i hojny, na punkcie swoich koni często 
wielkopańską rządził się fantazyą. Nie
zamożnemu, ale wytrawnemu i pilne
mu hodowcy dawał p. Kąjetan ogiera 

często w podarunku; cena reprodukto
ra dla wspóizawodnika-magnata była 
zawsze znacznie wyższą, niż dla 
szlachcica-sąsiada, a najdrożej musial 
płacić za klacz, a jeszcze więcej za ogie
ra zagraniczny kupiec, zwłaszcza, gdy 
był innej narodowości i nie tego same
go, co my, wyznania. Staropolskiej tra- 
dycyi ojcowskiego domu pozostał wier
nym syn jego.

Rodzina dbała także o gruntowne 
wychowanie Juliusza. Gdy osiągnął 
odpowiedni wiek, wysłano go do szkól 
za granicę. Z prawdziwą przyjemno
ścią młody hrabia oddal się gruntow
nym studiom - niestety - głównie życia 
towarzyskiego. Studia medyczne szyb
ko porzucił, gdyż podobno denerwo
wała go sekcja zwłok, a tak właściwie 
to nudziły wykłady i ćwiczenia. Powró
ciwszy do domu, oświadczył, że na uni
wersytet nie wróci. Ojciec zgodził się 
z synem i przymykał nadal oko na wy
bryki młokosa.

Na usprawiedliwienie Juliusza trze
ba zauważyć, że w owym okresie ary
stokratyczna młodzież mogła, by być 
w zgodzie z polską społecznością, kon
tynuować edukację wojskową (by 
w sposobnym momencie oswobodzić 
Ojczyznę) albo wzorem dziadów i oj
ców gospodarować na posiadanych 
włościach. Kariera w strukturach poli
tycznych lub administracyjnych za
borcy nie cieszyła się towarzyską ak
ceptacją, zaś kariera naukowa - popu
larnością.
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z trójki dzieci Kajetana to właśnie 
Juliusz odziedziczy! po nim zamiłowa
nie do ziemi, podolskich rozrywek i co 
najważniejsze - koni. To ostatnie, 
w oczach ojca, rekompensowało wszel
kie niedostatki charakteru syna.

Dumą Kajetana Dzieduszyckiego 
była jego stadnina orientalna. Założył 
ją ok. 1791 r., ale materiał sprowadzony 
do niej wywodził się z ówczesnych naj
słynniejszych stad, sięgających korze
niami stadniny Jana O Sobieskiego. 
Była to w tym okresie najznaczniejsza 
hodowla w Maiopolsce.

Kajetan zmarł w 1842 r. podzieliwszy 
wpierw majątek pomiędzy dzieci. Ju
liusz odziedziczył oczywiście Jarczow- 
ce, 24 najlepsze klacze i czołowego 
Bagdada, brat Władysław - Jezupol 
i 24 klacze, zaś siostra Izabela -12 kla
czy.

Wielki koniuszy
Juliusz Dzieduszycki odznaczał się 

wyjątkowym zmysłem, jeśli chodzi 
o konie, jak mówili mu współcześni: 
umiał się dopatrzeć wartości (hodow
lanej) konia pod jego skórą. [S. Boja
nowski]

W 1840 r. miało miejsce wydarzenie, 
które wyniosło stadninę Dzieduszyc- 
kich na pierwsze miejsce w Galicji 
i zwróciło uwagę ogółu hodowców 
na młodego Juliusza.

Słynny ówczesny pośrednik, Gliocco, 
przybył do Lwowa z partią wschodnich 
koni, wśród których był oryginalny 

arab Bagdad. Kajetan Dzieduszycki 
bardzo chciał ogiera nabyć i jeździł kil
kakrotnie w tej sprawie do Lwowa. Ce
na, której żądał handlarz była zbyt wy
soka. Ostatecznie wysłał młodego Ju
liusza, dając mu sporą sakiewkę duka
tów w zlocie i powóz z czwórką koni. 
Juliusz zabrał także własny trzos du
katów i tak zaopatrzony dotarł do 
Lwowa. Zobaczywszy Bagdada tak się 
zapalił, że dal za niego wszystkie duka
ty/.../ sprzedał cztery konie, powóz, de
ry, a nawet bat bogato srebrem okuty, 
by żądaną za konia sumę uzupełnić 
i sam na Bagdadzie do Jarczowiec 
przyjechał, a furman pieszo do domu 
powrócił. [S. Bojanowski]

Bagdad okazał się epokowym na
bytkiem dla jarczowieckiego stada. 
Dawał doskonale matki, zwłaszcza 
z importowanymi później z Arabii 
oryginalnymi klaczami: Gazellą, Mle- 
chą i Saharą. Jego synowie odznaczy
li się w hodowli tak polskiej jak i au- 
stro-węgierskiej, m.in. słynny Piel
grzym 1851 [Bagdady] w Babolnej.

Wkrótce po objęciu stadniny młody 
panicz poszukiwał odpowiedniego re
produktora dla wspaniałych córek 
Bagdada. Mimo wizyt w wielu stadni
nach, w kraju takiego konia nie znalazł.

Wychowany na legendarnych przy
godach Emira Rzewuskiego, postano
wił podążyć jego śladem po konie 
do serca Arabii. W 1844 r. Juliusz wyru
szył z ogromną sumą (podobno 100 
tys. talarów w zlocie) oraz dworskimi

The Great Equerry
and Last Merrymaker

„Count Juliusz Dzieduszycki is seen as 
a rare, original individual. (...) Proprietor 
of Jarczowce and numerous estates, 
talented and unusually witty, raised in 
the spirit of Western culture - this 
ancient language expert and salon 
favorite often lays in the bam on 
a Persian rug in a plain sheepskin coat 
with a pipe in his hand, absorbed in the 
works of Homer”. This is how Juliusz 
Dzieduszycki is remembered by Stefan 
Bojanowski in „The profiles of oriental 
horses and their breeders”.
Today, 190 years after his birth, his name 
is synonymous with the beginnings of 
Polish Arabian horse breeding, forever 
bound to the most valuable Arabian 
damlines: Gazella, Mlecha and Sahara. 
But not much is known about the man 
himself. Let’s try to look at Count 
Dzieduszycki not only as an ingenious 
breeder, but a man of his time.

THE ROOTS
The Dzieduszcki family were a baronial 
line, bearing the Sas coat-of-arms. 
Juliusz’s father, Kajetan Dzieduszycki, 
took great care of enlarging the wealth of 
his ancestors. By hard work he 
accumulated money which he lent at 
a high percent or spent on purchasing 
new farms and villages. Having turned 40 
years of age, he married the wealthy 
Florentyna Dunin-Borkowska. On the 
24th of December, 1817 she blessed him 
with his first-bom son, who was given 
the name Juliusz.
Juliusz was raised among the boundless 
steppes of the Podole region, hunting 
and riding horseback. He grew into the 
family culture and tradition. As 
Bojanowski writes about Kajetan: „The 
owner of a huge fortune and exquisite 
herd, hospitable, cordial and generous, 
in regard to his horses he frequently 
acted by grand fantasy. A poor, but 
consummate and hard-working breeder 
could receive a stallion as a gift; the price 
for a sire for a rival magnate was always
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much higher than for a neighbor 
nobleman; and still more for a mare and 
even more for a stallion had to pay 
a foreign buyei; especially if he was of 
different nationality and not the same 
religion as ours. His son remained loyal 
to this Old Polish tradition.”
His family sent Juliusz to schools abroad, 
but the boy took mainly to studying the 
social life. He dropped out of medical 
studies rather quickly, as supposedly he 
was irritated by autopsies, but really he 
was bored by the lectures. After 
returning home he announced that he 
would not return to the university. The 
father agreed with his son and turned 
a blind eye on the youngster’s 
extravagance. Out of Kajetan’s three 
children it was Juliusz who inherited his 
love of land, entertainment and most 
important - horses. The latter, in his 
father’s eyes, made up for all shortages of 
his son’s character.
Kajetan Dzieduszycki’s pride was his 
oriental stud. He established it around 
1791, but the material accumulated 
there originated from the most famous 
herds of that era, reaching back to the 
stud of King John HI Sobieski. At that 
time it was the most notable stud in the 
Malopolska region.
Kajetan died in 1842, dividing his 
possessions among his children. 
Naturally Juliusz inherited Jarczowce, 
with 24 of the best mares and the chief 
sire Bagdad, his brother Wladyslaw - 
Jezupol and 24 mares, while their sister 
Izabela -12 mares.

THE GREAT EQUERRY
Juliusz Dzieduszycki displayed a unique 
sense when it came to horses: „he could 
see the [breeding] value of a horse 
beneath his skin”. [S. Bojanowskil 
In 1840 an event took place that 
propelled Dzieduszycki’s stud to the top 
spot in Galicia and turned the breeders” 
attention to young Juliusz.
A famous dealer of that time, Gliocco, 
arrived in Lvov with a batch of eastern 
horses, among which was the original 
Arabian Bagdad. Kajetan Dzieduszycki 
wanted very much to purchase the 
horse, but the price which the dealer 
demanded was too high. He sent the 
young Juliusz, giving him a rather large 
purse of ducats in gold and a four-horse 
carriage. Additionally Juliusz equipped 
himself with his own money-belt of 
ducats and headed for Lvov. „Having laid 
his eyes on Bagdad he grew so 
enthusiastic, that he gave all his ducats 
(...) sold four horses, the carriage, rugs 
and even a whip heavily encrusted with 
silver, to meet the required amount for 
the horse and rode to Jarczowce atop 
Bagdad, while the coachman returned 
home by foot.” [S. Bojanowski] 
Bagdad turned out to be an epochal 
purchase for the Jarczowce herd. He 
gave excellent dams, especially with the 
original mares Gazella, Mlecha and 
Sahara, imported from Arabia later. His 
sons left a significant mark in both Polish 
and Austro-Hungarian breeding with the 
famous Pielgrzym 1851 [Bagdady] in 
Babolna among others.
Soon after taking over the stud the young 
master began searching for a suitable sire 

kozakami Hryciem i Mykołą, 
na Wschód po konie. Ekspedycja łącz
nie trwała blisko rok i zaowocowała 
importem 7 ogierów i 4 klaczy.

Trudy, jakie pokonał, by zdobyć ko
nie niech zobrazuje historia nabycia 
Gazelli i Abu-Chejla.

Konie należały do plemienia obozu
jącego kilkanaście mil od Damaszku. 
Zakup klaczy nie stanowił kłopotu. 
Ogier jednak był własnością całego 
trybutu. Przedstawiać on musiał 
ogromną wartość, gdyż zwany był 
„Ojcem koni”. Po długich targach Be- 
duini zgodzili się sprzedać Abu-Chej
la, ale pod warunkiem, że koń pozo
stanie jeszcze na miejscu, by pokryć 
odpowiednią liczbę klaczy. Za namo
wą przewodnika Dzieduszycki zgo
dził się i targu dobito. Gdy zapadły 
ciemności, wymknął się niepostrzeże
nie na Abu-Chejlu w towarzystwie 
przewodnika na Gazelli. Po niejakim 
czasie usłyszeli za sobą odgłosy po
ścigu. Całe plemię rzuciło się w pogoń 
za nimi i tylko rączości koni zawdzię
czali bezpieczne dotarcie do murów 
Damaszku.

Zakupione klacze: Gazella, Miecha 
i Sahara, okazały się niezwykle cen
nym nabytkiem. Założyły najcenniej
sze rodziny żeńskie w ówczesnej Gali
cji, które po dziś dzień odgrywają nie
bywale ważną rolę w polskiej i świato
wej hodowli. Czwarta, Zulejma, uległa 
nieszczęśliwemu wypadkowi i pozo
stała w Egipcie. Jednak Sahara, naby
ta źrebną, urodziła w Jarczowcach 
klaczkę, Ślepkę, której córki nazwał 
hrabia Zulejmami, na pamiątkę tej 
utraconej.

Z grupy sprowadzonych ogierów 
w Jarczowcach używano Abiata, Aze- 
ta i wspaniałego Koheilana. Ogiery te 
doskonale sprawdziły się w stadzie. 
Merdżamkir długie lata był ulubio
nym wierzchowcem hrabiego, gdyż 
miał żyłkę do ścigania zwierzyny. 
Turchmen i Adsgar zostały w 1846 r. 
sprzedane do Radowiec, gdzie dobrze 
się zasłużyły. Abu-Chejl nie sprawdził 
się w Jarczowcach i w 1853 r. został 
sprzedany do Slawuty, a następnie 
w 1858 r. odsprzedany do Białej Cer
kwi. W obu stadach dał cenne potom
stwo.

Autorytet
Hrabia powrócił do swych mająt

ków i natychmiast sprowadzone ko
nie stały się ogromną sensacją. Od
wiedzało go wiele osób pragnących 
podziwiać „perły Arabii”. Dzieduszyc
ki przebudował pałac w taki sposób, 
że podjeżdżało się wprost ze stepu, 
a front zajmowały jadalnia i salon. 
Z jadalni przejście prowadziło do dłu
giej bocznej oficyny, w której znajdo
wała się stajnia dla ogierów, zaś z sa
lonu przejście wiodło do stajni źreba
ków. Konie stały w luksusowych bok
sach, z lustrami na ścianach, w któ
rych mogły się przeglądać. W ten spo
sób zarówno właściciel, jak i odwie
dzający goście w każdej chwili mogli 
napawać się widokiem pięknych 
stworzeń.

Juliusz szybko stał się wyrocznią i li
czono się z jego zdaniem do tego stop
nia, iż jeśli o jakimś ogierze powiedział, 
że „pies” - przestawał być ogierem, 
a kryte nim klacze wyrzucano ze stada. 
Trzeba przyznać, że zmysł hodowlany 
hrabiego działał niezawodnie. Szla
chta chętnie brała z niego przykład 
i wszystkie jego rady i sugestie wciela
ła w życie. Dzięki niemu poziom ho
dowli konia szlachetnego w Galicji 
znacznie się podniósł.

Spostrzeżenia wyniesione z wypra
wy do Arabii przekonały hrabiego 
o bezwzględnej konieczności selekcjo
nowania posiadanych koni na dziel
ność. Klacze trzymane były w znacznie 
surowszych warunkach niż reproduk
tory i młodzież. Zaprowadził w swych 
majątkach tradycyjne polskie polowa
nia z sokołami czy chartami, ponadto 
wzorem Anglików, polowania „par force”. 
Licznie odwiedzający Jarczowce go
ście korzystali także z jarczowieckich 
zaprzęgów i wierzchowców.

Gdy w 1843 r. nowo powstałe Gali
cyjskie Towarzystwo Wyścigów Kon
nych zaczęło urządzać wyścigi we Lwo
wie, Juliusz wraz z bratem, Władysła
wem, zgłaszali swe konie do wyścigów, 
by porównać ich wartość z końmi peł
nej krwi. Hrabia zachęcał też wszyst
kich hodowców do zgłaszania swego 
przychówku celem polepszenia ho
dowli krajowej i walorów użytkowych 
rodzimych koni.
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Sława stada jarczowieckiego sięgnę
ła nawet cesarskiego dworu w Wied
niu. Gdy w 1851 r. cesarz Franciszek 
Józef wizytowa! Galicję, zażyczy! sobie 
odwiedzin w Jarczowcach. Przyjęty 
prawdziwie „po wielkopańsku”, urze
czony pięknem koni, cesarz przedłuży! 
wizytę o kilka godzin tytułując hrabie
go „Wielkim Koniuszym”.

Konie jarczowieckie, nawet, gdy lata 
świetności stadniny już przeminęły 
stały się podwaliną wielu stadnin 
orientalnych, potwierdzając słuszność 
koncepcji hodowlanych hrabiego Ju
liusza. Można jedynie mieć do niego 
żal, że podobnie jak wielu mu współ
czesnych, nie pracował nad utworze
niem rodów męskich, posiłkując się 
ogierami obcymi. Jego własne potwier
dziły swe predyspozycje genetyczne 
w stadach już nowych właścicieli.

Mecenas
Wspominając jarczowieckie stado, 

nie sposób pominąć faktu, że to wła
śnie hrabia Juliusz stał się odkrywcą 
talentu Juliusza Kossaka. Jak to często 
bywa, pomógł temu przypadek. Otóż 
hrabia poszukiwał we Lwowie malarza, 
który umiałby oddać piękno posiada
nych przezeń koni i zgodziłby się nama
lować ich portrety. Niestety, wszyscy li
czący się artyści odpowiadali urażeni, 
że malują ludzi i „landszafty”, nie by
dlęta. Zmartwiony hrabia w doborowej 
kompani „zakrapiał” swój zawód. By 
przegnać wieczorne opary, wybrał się 
następnego dnia do łaźni, w której 
usłyszał rozmowę dwóch studentów. 
Jeden z nich zażartował, że kolega 

mógłby ich w tym „laziebnym stroju” 
namalować. Drugi zaprzeczył, że Julek 
tylko konie dobrze rysuje. Hrabia pod
szedł do obu panów i poprosił o adres 
kolegi-malarza. Wieczorem spotkał 
młodego studenta prawa - Juliusza 
Kossaka i zawarli znajomość. Kossak 
mógł poszczycić się wówczas referen
cjami m.in. z Łańcuta, Niesłuchowa 
i Rąjtarowic, co hrabiemu wystarczyło. 
Pomimo różnicy wieku, łączyło ich wie
le: miłość do koni, poglądy na życie, 
charakter i temperament. Juliusz Kos
sak z przerwami przebywał w Jarczow
cach w latach 1845-1850. Dzieduszycki 
wprowadzał go w arkana anatomii koń
skiej, zaś Kossak nadrabiał braki tech
niki malarskiej twórczą pasją i talen
tem. Ich przyjaźń przetrwała wiele lat. 
Juliusz „starszy” otoczył młodego, nie
zamożnego malarza potrzebną opieką 
i wprowadził go w wyższe kręgi towa
rzyskie, co umożliwiło mu zdobywanie 
zleceń i rozwijanie sztuki malarskiej. 
Juliusz „młodszy” zrewanżował się nie
zliczonymi portretami jarczowieckich 
koni, a także obrazami scen z życia Jar- 
czowiec. Podobno u kresu swego żywo
ta uznany już malarz nąjchętniej wspo
minał nie lata sukcesów artystycznych, 
lecz właśnie ów okres szumnej młodo
ści u boku „starszego” Juliusza. Szkic 
obyczajowy z tego okresu zatytułował 
właśnie Stare, dobre czasy.

Ostatni balaguia
Gdy nadszedł okres Wiosny Ludów, 

Dzieduszycki, podobnie jak wielu Pola
ków, wyczekiwał okazji do odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Wraz 

for Bagdad’s wonderful daughters. 
Despite visits in many studs, he did not 
find such a horse in his home country. 
Raised amidst the legendary adventures 
of Emir Rzewuski, he decided to follow 
his footsteps into the heart of Arabia in 
search of the horses. In 1844 Juliusz set 
off East. The expedition took almost an 
entire year and resulted in 7 stallions and 
4 mares imported to the home stud. The 
hardships that he went through can be 
best displayed through the purchase of 
Gazella and Abu-Chejl. The horses 
belonged to a tribe that camped a couple 
of miles from Damascus. Purchasing the 
mares wasn’t a problem. The stallion, 
however, was the property of the entire 
tribe. He must have presented great 
value, as he was named „the sire of 
horses”. After long bargaining the 
Bedouins agreed to sell Abu-Chejl, but 
under the condition that he remained at 
home for some time to cover a certain 
number of mares. Dzieduszycki agreed 
and the deal was set. When darkness fell, 
he sneaked out of the camp unseen atop 
Abu-Chejl with Gazella. After a while 
they heard the sounds of a pursuit 
behind them, but thanks to the swiftness 
of the horses they reached the walls of 
Damascus safely.
The purchased mares: Gazella, Mlecha 
and Sahara, turned out to be an 
extremely valuable acquisition. They 
established the most valuable damlines 
in the Galicia, who until this day play an 
extremely important role in Polish and 
world breeding. The fourth, Zulejma. had 
an unfortunate accident and remained in 
Egypt. Sahara, purchased in foal, gave 
birth to a filly in Jarczowce - Slepka - 
whose daughters the count named 
„Zulejmas”, in memory of the one he lost. 
Out of the stallions imported to 
Jarczowce Abiat, Azet and the splendid 
Koheilan were used in breeding. These 
stallions proved themselves extremely 
well at stud. Merdzamkir was the count’s 
favorite steed for many years, as he had 
a sixth sense when it came to hunting. 
Turchmen and Adsgar were sold in 1846 
to Radautz Stud, where they proved 
themselves worthy. Abu-Chejl did not 
do well in Jarczowce and so was sold in 
1853 to Slawuta and later in 1858 to 
Biaia Cerkiew. In both studs he gave 
valuable progeny.
The imported horses immediately 
became a sensation, everyone wanted to 
admire the „pearls of Arabia”. 
Dzieduszycki rebuilt the palace in such 
a way that you could drive up to it 
directly from the steppe and enter the 
stallion and foal bam directly from the 
drawing and dining rooms. The horses 
stood in luxurious stalls, with mirrors on 
the walls in which they could take a look
at themselves.
Juliusz’s opinion was held in high regard 
to such a point that if he disregarded 
a certain sire, the animal stopped being 
a stallion and mares covered by him were 
eliminated from breeding. One must 
admit that the count’s breeding sense 
worked flawlessly. The nobles eagerly 
brought all his ideas and suggestions to 
life Thanks to him the quality of noble 
horse breeding in Galicia was 
significantly raised.
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Observations made during the journey 
to Arabia convinced the count about the 
need of selecting horses for valor. The 
mares were kept in much more severe 
conditions than the sires and young 
stock. He introduced in his estates 
traditional Polish hunting.
When in 1843 the newly formed Racing 
Society of Galicia began organizing races 
in Lvov, Juliusz, together with his 
brother Wladysiaw, entered his horses 
into the races to compare their value to 
the Thoroughbreds. The count also 
encouraged all breeders to register their 
progeny in order to improve breeding 
and the performance traits of domestic 
horses.
The fame of the Jarczowce herd reached 
even the emperor’s court in Vienna. 
When in 1851 emperor Franz Joseph 
visited Galicia, he insisted on paying 
a visit to Jarczowce. Received grandly, 
awed by the beauty of the horses, the 
emperor prolonged his stay by a couple 
of hours, giving the count the title of 
„Great Equerry”.
Horses from Jarczowce became the 
founding stones of many oriental studs, 
even when the greatness of Jarczowce 
themselves had passed, confirming the 
rightness of breeding concepts of Count 
Juliusz. We can only regret that he did 
not work at creating sire lines, 
supporting himself with foreign stallions. 
His own animals confirmed their genetic 
predispositions at studs of their new 
owners.

THE PATRON
When recalling the Jarczowce herd we 
cannot omit the fact that it was Count 
Juliusz who discovered the talent of 
Juliusz Kossak. As usual, it happened by 
chance. The count was looking for an 
artist in Lvov, who would paint the 
portraits of his steeds. Unfortunately, all 
significant painters were much offended 
and answered that they paint people and 
landscapes, not „cattle”. The count, 
upset, drowned his sorrows in alcoholic 
beverages, thus the next day he required 
a visit to the bath house, where he 
overheard a conversation of two students. 
One of them joked that a Mend of theirs 
could paint them in this setting. The 
other said that Julek only draws horses 
well. The count approached the two men 
and asked for their Mend-painter’s 
address - Juliusz Kossak. Despite a large 
age difference they had a lot in common: 
the love of horses, opinions about life, 
character and temperament. Juliusz 
Kossak stayed at Jarczowce between the 
years 1845-1850. Their Mendship lasted 
many years. Juliusz „senior” embraced 
„junior” with the needed care and 
introduced him to higher society, which 
enabled the painter to receive 
commissions and develop his talent. 
Juliusz Junior” repaid his Mend with 
numerous portraits of the Jarczowce 
horses, as well as paintings with scenes 
from the life at Jarczowce. Supposedly at 
the end of his life the acknowledged 
painter most happily recalled not the 
years of his artistic success, but the time 
of his lesser known youth at the side of 
the „older” Juliusz. A sketch from that 
period is titled „The Good, old times”.

z Kossakiem formowali potajemnie od
działy kozackie i przeprowadzali szko
lenia militarne na swych ziemiach. 
Krwawe wypadki w lutym 1846 r. 
odebrały galicyjskiej szlachcie chęć 
do walki. Nie powiodły się również pró
by opanowania Brzeżan.

Rozczarowany nikłością akcji, Dzie- 
duszycki ze swym kozackim oddziałem 
postanowił uderzyć na miasto na wła
sną rękę. Bezpiecznie dotarł do Brze
żan, a uprzedzony o nadejściu au
striackiego wojska, ukrył swych koza
ków na cmentarzu. Gdy oddziałek pie
churów cesarskich eskortujących ar
matkę zbliżył się, kozacy wystrzelili 
z rusznic i ruszyli do ataku. Zaskoczeni 
Austriacy, porzuciwszy armatkę, ucie- 
kli w panice. Dzieduszycki ruszył ze 
zdobycznym działem oblegać miasto. 
Niestety, armatki nie użył, bo nikt nie 
umiał z niej strzelać. Okupacja Brze
żan nie trwała długo. Z pobliskiego Na- 
rajowa wymaszerowaia austriacka od
siecz i trzeba było uciekać. Kozacy 
schronili się więc za swymi jarczowiec- 
kimi pługami, zaś sam hrabia wizyto
wał, jakby nigdy nic, dalsze folwarki. 
Władza go jednak odnalazła i areszto
wała.

Zaniepokojona rodzina ruszyła z po
mocą. Wpływy pozwoliły jedynie spra
wę odwlec, ale nie wyciągnęły Juliusza 
z więzienia. Dopiero zmiana na stano
wisku wielkorządcy Galicji przyniosła 
postęp. Pewna zakochana w Dziedu- 
szyckim hrabina uwiodła nowego 
urzędnika i w ten sposób hrabia wy
szedł z więzienia, a sprawę zatuszowa
no. Jednak nie porzucił działalności 
zbrojnej. W1848 r. wstąpił do lwowskiej 

gwardii narodowej, jeździł do Wiednia 
jako członek delegacji komitetu pol
sko-ruskiego, jesienią budował baryka
dy we Lwowie. Zawiedziony niezgodą 
panującą w polsko-ruskim obozie, Ju
liusz zaprzestał na tym działalności 
zbrojnej, patriotyczne swe obowiązki 
wypełniając na polu polepszenia ho
dowli galicyjskiej.

Mimo to pozwalał sobie na awantu
ry, które tylko jemu ujść mogły na su
cho, a które przeszły do annałów towa
rzyskich tamtego okresu.

W trzy lata po wizycie cesarskiej, 
Jarczowce zapragnął odwiedzić brat 
monarchy, arcyksiążę Karol Ludwik. 
Dzieduszycki nakazał dostojnego go
ścia przyjąć „odpowiednio”. Na repre
zentacyjną czwórkę, która miała wieźć 
gościa ze Stanisławowa, wsadził woź
nicę kozaka, który ni w ząb nie znal 
niemieckiego. Nakazał mu jechać 
szybko, zaś gdyby padl rozkaz z kare
ty: langsam - miał jechać jeszcze szyb
ciej, gdy schnell - zwolnić. Tak więc 
wyruszył arcyksiążę w swą najdzikszą 
podróż, krzycząc co chwila: langsam! 
Kozak w odpowiedzi podcinał konie, 
aż frunęły po wyboistym stepie. 
Po przybyciu do Jarczowiec blady 
i roztrzęsiony książę wyraził swoje 
oburzenie. Juliusz, ogromnie przepra
szając gościa, obiecał, że natychmiast 
ukaże kozaka, za to, że ten ośmieli! się 
nie znać niemieckiego.

Razu jednego zaprosił do siebie sta
rostę stanisławowskiego, ogólnie znie
nawidzonego przez Polaków urzędnika 
austriackiego. Tak hojnie częstował 
gościa zapasami z piwniczki, aż ten 
„wpadl w objęcia Morfeusza“. W tym to
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błogim stanie hrabia nasz kazał uiożyć 
go w otwartej trumnie, którą wysiał ka
rawanem do Stanisławowa.

Juliusz Dzieduszycki, jak mówiono, 
dobry dla wszystkich, „krzywdził” jedy
nie wiejskie dziewczęta. Te jednak się 
nie skarżyły, gdyż hrabia był nie tylko 
przystojny, ale i hojny - panna dosta
wała bogaty posag, co umożliwiało jej 
dobre zamążpójście.

Sąsiad hrabiego, weneryk, miał bar
dziej średniowieczne zapatrywania 
i usilnie korzystał z prawa pierwszej 
nocy. Juliusz wielokrotnie prosił go, by 
zaniechał tego zwyczaju. Nie poskut
kowało. Urządził więc najazd na mają
tek sąsiada i chłostą publiczną przeko
nał go do zmiany poglądów.

Koniec epoki
Świetna passa Jarczowiec i ich wła

ściciela trwała prawie 30 lat. Życie Ju
liusza płynęło pod hasłem „Młodość, 
miłość i awantura”. Po koniach naj
kosztowniejsze były właśnie miłość 
i awantura. Posiadane dobra nie mogły 
już zaspokoić wszystkich potrzeb hra
biego. W końcu i młodość zaczęła prze
mijać, więc należało pomyśleć o boga
tym ożenku.

W czasie jednej ze swych dorocz
nych zagranicznych podróży hrabia 
poznał filigranową i eteryczną Zofię 
Bobrównę, adresatkę słynnego wiersza 
Słowackiego. Juliusz, jeśli wymagały 
tego okoliczności, był mężczyzną wy
twornym, ubranym zgodnie z najnow
szą modą; erudytą, prezentującym 

ogromną galanterię w stosunkach 
z damami, a do tego bardzo przystoj
nym. Nic dziwnego, że przypisywało 
mu się długą listę złamanych kobie
cych serc, tak w kraju, jak i za granicą. 
Młoda „Sophinette” uległa urokowi 
hrabiego i wkrótce przyjęła oświadczy
ny. Ślub odbył się 29.08.1857 r. Para 
młoda przeniosła się do Jarczowiec. Tu 
wymarzona idylla młodej hrabiny za
częła się rozwiewać. Otoczona zawsze 
wykształconymi ludźmi, Zofia z zagra
nicznych salonów przeniesiona została 
w wir życia jarczowieckiego, pełnego 
kozaków, koni i towarzyszy hulanek 
męża. Zorientowała się szybko, że mi
mo wielkiej miłości do Juliusza, dla 
niego jest tylko epizodem. Jak przysta
ło na dobrze wychowaną damę, nie 
skarżyła się na swój los, pozostała 
wierna mężowi, z pokorą przyjmując 
bezdzietność.

Hrabia pędził życie jak dawniej. 
Wkrótce przyszły lata kryzysu gospo
darczego i nawet bogaty posag żony 
nie był w stanie zaspokoić jego potrzeb. 
Niemal bankrut, zmuszony oddać za
rząd nad majątkiem rodzinie, przeniósł 
się wraz z częścią stadniny do majątku 
żony, Szelwowa. Tam próbował żyć jak 
dawniej, ale jego poczynaniom brakło 
poprzedniego rozmachu.

Część stada Dzieduszycki musiai 
sprzedać, by wyżywić pozostałą staw
kę. W 1873 r. na Światowej Wystawie 
w Wiedniu zaprezentowane klacze jar- 
czowieckie były w tak opłakanej kon
dycji, że prasa nazwała je „zagłodzony
mi ideałami”. Jarczowce, oddane 

THE LAST OF THE MERRYMAKERS 
When the time of the Spring of Nations 
came, Dzieduszycki, like many Poles, 
waited for the chance for Poland to 
regain its independence. Together with 
Kossak they secretly formed Cossack 
units and held military training. The 
bloody events of February 1846 took 
away the eagerness for battle from the 
Galician gentry. Also the attempts to 
conquer the town of Brzeżany failed. 
Dzieduszycki decided to attack the city 
with his Cossack units by himself. The 
siege of Brzeżany did not last long, as 
Austrians came to its rescue and 
Dzieduszycki had to flee. The Cossacks 
took refuge behind their Jarczowce 
ploughs, while the count himself visited 
other estates, as if nothing had 
happened. However the authorities 
found and arrested him.
The influence of the count’s family 
allowed for the postponing of the case, 
but did not pull Juliusz out of jail. 
A certain countess in love with 
Dzieduszycki seduced an official, thanks 
to which the count left jail and the case 
was covered up. He did not give up 
military actions although, disappointed 
with the discord in the Polish-Russian 
camp, he eventually ceased them and 
stuck to fulfilling his patriotic duties in 
the field of improving Galician breeding. 
Even so he was the hero of rows which 
only he could get away with. Once he 
invited the Stanisławów prefect, who 
was an Austrian official, generally 
despised by the Poles. He was very 
generous with stocks from the wine 
cellar, so that the guest was quickly 
embraced by Morpheus. In such state 
the count ordered to place the guest in 
an open coffin, which he sent by hearse 
to Stanisławów.

THE END OF AN ERA
The good luck streak for Jarczowce and 
its owner lasted nearly 30 years. Juliusz’s 
life ran under the slogan of „Youth, love 
and scandals”. The possessed goods 
could no longer satisfy all the count’s 
needs. Finally even the youth began 
fading away, so it was time to think of
marrying rich.
During one of his annual foreign travels 
the count met the petite and ethereal 
Zofia Bobrowna, the addressee of the 
famous poem by Juliusz Siowacki. The 
count, if need be, was an elegant, 
fashionably dressed man; an erudite 
person, being extremely charming 
towards the ladies and handsome at 
that. No wonder that he was credited 
with many broken hearts, both in the 
country itself and abroad. The young 
„Sophinette” fell under his charm and 
soon accepted his proposal. The 
marriage took place on the 29th of 
August, 1875. The young couple moved 
to Jarczowce, where the dream idyll of 
the countess began to dissolve as she 
realized that she was just an episode in 
his life. But as one could expect of a well 
mannered lady, she did no* complain 
about her life, remaining faithful to her 
husband, accepting her childlessness
with humility.
The count lived his fife as before. Soon 
came the years of economical crisis and
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even the wealthy dowry of his wife was 
not able to fulfill his needs. Nearly 
bankrupt, forced to give the governing of 
the estate to his family, he moved 
together with part of the stud to his 
wife’s estate, Szelwowa. There he tried to 
live as before, but his actions lacked the 
previous splendor. Dzieduszycki had to 
sell part of the herd to feed the rest. In 
1873 at the World Exhibition in Vienna 
the presented Jarczowce mares were in 
such poor condition that the press 
named them „starved perfections”. 
Jarczowce, under the command of an 
administrator, began to waste away. The 
situation improved slightly in 1877, after 
the outbreak of the Russian-Turkish war, 
when the count was able to sell the 
gathered grain to Russian commissary. 
However the problems which he went 
through in the last years took toll on his 
health. Suffering from cancer, he spent 
the last years of his life in Lvov. Despite 
the huge respect and impressive equine 
achievements he could not come to 
terms with losing that which he build 
with such vigor. He died in 1884. His wife 
was with him faithfully until the end. 
Sophinette died 20 years later. She 
reminisced Juliusz well, never saying 
a word about her wasted life.
The Jarczowce estate gradually wasted 
away and never returned to its former 
glory. Today there is no trace of the 
splendid nest of the „Last Merrymaker of 
Galicia”.
After the death if its owner the 
Jarczowce herd was sold off, becoming 
comer stones of many Galician studs. 
A couple of the best mares were taken by 
Wladyslaw Dzieduszycki, who formed 
a stud in Jezupol. But the outbreak of 
World War I put an end to its 
development. After the march of the 
Russian army only four mares remained: 
the old Pomponia 1902 and the yearlings 
Gazella II1914, Mlecha 1914 and Zulejma 
1914 - fortunately representatives of the 
three original dams imported by Juliusz 
nearly 70 years ago. The mares found 
their way after the war to the 
reorganized State Stud in Janow 
Podlaski, where an Arabian department 
was formed and became the founding 
stones of today’s Polish Arabian horse 
breeding.
Stanislaw Witkiewicz, writing the 
biography of Juliusz Kossak, described 
Juliusz Dzieduszycki accurately:
„Juliusz Dzieduszycki was one of those 
uncommon people, who were bom with 
a soul too brave and too wide for the 
rules in which the society of that time 
had to live in. (...) They were people bom 
to live in the 17th century for example, to 
roam the battle fields so numerous in 
those times, to take on scandalous 
journeys, to live life without norms and 
boundaries (...), who had the playfulness 
of a soldier and an aura of a grand lord, 
who cared not about his fortune - 
because he had too much of it or didn’t 
have it at all...” /transl. J. KJ
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pod opiekę rządcy, marniały. Sytuacja 
uległa nieznacznej poprawie w 1877 r., 
po wybuchu wojny rosyjsko-tureckiej, 
gdy udało się hrabiemu sprzedać na
gromadzone zboże intendenturze ro
syjskiej.

Jednak kłopoty, które przeżył 
w ostatnich latach, podkopały jego 
zdrowie. Trapiony nowotworem, prze
niósł się na ostatnie lata swego życia 
do Lwowa. Mimo ogromnego szacunku 
i poważania w towarzystwie, imponują
cych zasług na polu topologicznym, 
trudno było mu się pogodzić z utratą 
tego, co z takim rozmachem budował. 
Umarł w 1884 r. Żona towarzyszyła mu 
wiernie do ostatnich chwil.

Sophinette zmarła 20 lat później. 
Zapisała się w pamięci Lwowian, gdy 
jako drobna staruszka w czerni prze
mierzała ulice z laseczką, a za nią je
chała kareta. Lubiła spacery, ale bała 
się przemęczenia. Młodszym krew- 
toaczkom opowiadała chętnie jak to 
Juliusz się w niej kochał i starał ojej rę
kę. Wspominała go zawsze dobrze, 
o swym zmarnowanym życiu nie mó
wiąc ani słowem.

Majątek jarczowiecki stopniowo 
niszczał i nigdy nie powrócił do po
przedniej świetności. Dziś nie ma już 
śladu po wspaniałym gnieździe „Ostat
niego Baiaguły Galicji”.

Po śmierci właściciela jarczowiec- 
kie stado zostało rozprzedane, stając 
się podwaliną wielu galicyjskich stad
nin. Kilkanaście najlepszych klaczy 
zabrał Władysław Dzieduszycki, two
rząc stado arabskie w Jezupolu. Jed
nak wybuch I wojny światowej poło

żył kres jego rozwojowi. Po przejściu 
wojsk rosyjskich pozostały jedynie 4 kla
cze: stara Pomponia 1902, oraz rocz
ne Gazella II1914, Miecha 1914 i Zu
lejma 1914 - szczęśliwie reprezen
tantki trzech rodzin oryginalnych 
arabek sprowadzonych przez Juliu
sza blisko 70 lat wcześniej. Klacze te 
po wojnie trafiły do reorganizowanej 
Państwowej Stadniny Koni w Janowie 
Podlaskim, gdzie utworzono wówczas 
dział arabski i stały się podwaliną 
współczesnej polskiej hodowli koni 
czystej krwi.

Stanisław Witkiewicz, pisząc biogra
fię Juliusza Kossaka, tak trafnie opisał 
Juliusza Dzieduszyckiego:

Juliusz Dzieduszycki byi jednym 
z tych niezwykłych ludzi, którzy się 
urodzili z duszą nadmiernie dzielną 
i szeroką na stosunki, w jakich społe
czeństwo wówczas żyć musiaio. Kraj 
roił się od oryginałów i dziwaków, 
których dziwactwa były wypaczeniem 
silnych indywidualności, zmuszonych 
zużywać swój nadmiar sil w ciasnych 
warunkach, w jakich zamykało je ży
cie. Byli to ludzie stworzeni do życia 
w wieku na przykład XVII, stworzeni 
do uganiania się po niezliczonych ów
czesnych polach bitew, do awanturni
czych wypraw, do życia bez norm 
i granic, którzy musieli dookoła siebie 
czuć kraj otwarty na wszystkie stro
ny, step bezmierny i swobodny, 
w których drgała lekkomyślna swa
wola żołnierza z fantazji, junaka 
i wielkiego pana, nie liczącego się 
z fortuną, gdyż ma jej za dużo lub nie 
ma już jej wcale... •
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HISTORIA

• •Rok 1939
a^a/ioú

Andrzej Krzysztaiowicz

W poprzednim numerze „Arabów" próbowałem 
opisać, jak powstawało w Janowie stado klaczy czy
stej krwi arabskiej. Jak w odradzającym się Państwie 
Polskim rodziła się stadnina, która w krótkim okre- 

wyobrazić sobie co odczuwali ludzie, którzy wy
cieńczeni wielodniowym marszem w czasie ewaku
acji, po szczęśliwym powrocie do domu patrzeć 
musieli na zagładę stadniny, na sceny barbarzyń-

sie dwudziestolecia zasłynęła nie tyl
ko w Polsce, ale również podziwiana 
była daleko poza jej granicami. Suk
ces ten stał się możliwy dzięki umie
jętnym działaniom ówczesnych 
władz, oraz oddaniu i talentom ludzi 
odpowiedzialnych za hodowlę w ja
nowskiej stadninie. Wybuch drugiej 
wojny światowej brutalnie przerwał 
ten niezwykle owocny okres spokoj- f 
nej pracy hodowlanej. 
Naoczny świadek i czynny uczestnik 
wydarzeń tragicznych dni września 
1939 roku, Andrzej Krzysztaiowicz opisuje dzień 
po dniu heroiczne wysiłki załogi janowskiej dla ra
towania powierzonych im koni Trudno nam dzisiaj

stwa identyczne z tymi, jakie opisy
wał Henryk Sienkiewicz w „Ogniem 
i Mieczem". Wspaniałe janowskie 
stado padało na ich oczach ofiarą 
bestialskiego rabunku.
Każdy polski hodowca i miłośnik ko
ni powinien dokładnie przeczytać 
relację uczestnika tych wydarzeń. 
Mimo, że wielokrotnie miałem oka
zję słuchać wojennych opowiadań 
Dyrektora Krzyształowicza, to jed
nak lektura tego artykułu zawsze 
mocno mnie porusza i każę zadu

mać się nad zadziwiającym fenomenem Janowa, 
odradzającego się po największych nawet katakli
zmach. Marek Trela

N
astrój w polskim społeczeń
stwie od początku 1939 r. był 
różny. Z jednej strony czytało 
się i słyszało o coraz bardziej agresyw

nej polityce hitlerowskiej III Rzeszy, 
z drugiej niejednokrotnie buńczuczne 
wypowiedzi napawające optymizmem 
„nie oddamy nawet guzika”. Niemcy 
zagarnęli część Czechosłowacji, Au
strię, coraz głośniej dopominali się 
o Gdańsk i dostęp do Prus Wschod
nich (tzw. korytarz). Wszystkie te wia

domości wprowadzały stan niepewno
ści i uzasadnionego niepokoju. Odczu
wali to również pracownicy Państwo
wej Stadniny Koni i Państwowego Sta
da Ogierów w Janowie Podlaskim. 
Grozę sytuacji najbardziej odczuwali 
pracownicy pamiętający pierwszą woj
nę światową, a takich wówczas było 
jeszcze wielu. Chętnie gromadzili się 
przy radioodbiorniku ulokowanym 
w tzw. świetlicy, w małym pomieszcze
niu w stajni „czołowej”.

Wątpliwości, co do prawdopodo
bieństwa wybuchu wojny, rozwiała 
częściowa mobilizacja marcowa. Ze 
stadniny i stada zostało powołanych 
kilkunastu masztalerzy - rezerwistów.

Zanim przystąpię do opisu wyda
rzeń, jakie nastąpiły w wyniku wybu
chu wojny, podam kilka szczegółów 
dotyczących stadniny i stada ogierów. 
Obok Państwowej Stadniny Koni 
(PSK) w Janowie Podlaskim znajdo
wało się Państwowe Stado Ogierów
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(PS0) ze Stadniną dość luźno związa
no gospodarstwo rolne tZw.Wygo- 
dl które na rzecz stadniny produko- 

siano i niedużą ilość owsa! mar- 
hwi jak również utrzymywało tartak, 

a przy nim małą elektrownię i cegielnię 

na potrzeby własne.
W stadninie były wówczas trzy dzia

ły hodowlane koni. Najliczniejszy był 
półkrwi angloarabskiej, mniej liczny - 
półkrwi arabskiej i najmniejszy - czy
stej krwi arabskiej.

Kierownikiem stadniny był Stani
sław Pohoski. zastępcą kierownika au
tor niniejszego artykułu, obowiązki le
karza weterynarii pełnił, po śmierci 
K. Pohla, miody absolwent Akademii 
Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie 
Tadeusz Gruszka (umarł w 1952 r.). 
Praktykantem był Adam Sosnowski, 
w biurze było trzech pracowników, 
długoletnim sekretarzem stadniny, 
w dzisiejszej nomenklaturze głównym 
księgowym, był Romuald Koźniewski, 
koniuszym był zwolniony z wojska 
wachmistrz Stanisław Więcek, podko- 
niuszym Witalis Bielecki, oraz około 
czterdziestu masztalerzy. W. Bielecki 
był po II wojnie dyrektorem stadniny 
w Kadynach, a następnie w Walewi- 
cach. Przy stadninie w Janowie istniał 
od 1937 r. zakład treningowy dla mło
dych ogierów półkrwi.

Kierownikiem tego zakładu był eme
rytowany pułkownik kawalerii polskiej 
(do 1918 r. w armii rosyjskiej) Walenty 
Jachimowicz (zginął wraz z jedynym 
synem w obozie koncentracyjnym 
w Dachau w 1941 r.). Państwowym Sta
dem Ogierów kierował w tym czasie 
Tadeusz Marchowiecki, koniuszym był 
Jan Stasiak, doskonały ujeżdżacz koni 
w zaprzęgu. Karierę swoją zaczynał 
w stajni admirała floty bałtyckiej w Pe
tersburgu przed I wojną światową. 
W PSO było również ok. 40 masztale
rzy. Stan ogierów wynosił ok. 125, prze
ważnie półkrwi.'

W maju 1939 r. wybuchła w stadninie 
angina, początkowo u sysaków, rozsze
rzyła się jednak na roczniki starsze. Po
mimo wysiłków lekarza T. Gruszki, 
wspieranego przez doświadczonego le
karza wet. Jana Wilczyńskiego z leczni
cy z Łosic (rzekomo pierwszej w Pol
sce), padio 14 koni i do końca sierpnia 

1939 r. choroba nie wygasła. Nastroje 
wśród załogi i okolicznych mieszkań
ców były coraz gorsze. Wiadomości po
dawane przez radio były coraz bardziej 
pesymistyczne, zagrożenie ze strony 
hitlerowskich Niemiec stawało się co
raz bardziej realne i coraz bliższe.

W końcu sierpnia kierownik PSO Ja
nów otrzymał poufiie polecenie z Mini
sterstwa Rolnictwa przygotowania 
w okolicach Siedlec kwater dla ewen
tualnie ewakuowanego Państwowego 
Stada Ogierów ze Starogardu. Rów
nież stadnina otrzymała polecenie do
konania zakupów i zrobienia zapasów 
„na wszelki wypadek”: nafty (światła 
z sieci w Janowie nie bvio), żelaza, 
podków, smarów do wozów konnvch 
(w PSK i PSO nie bvlo żadnego samo
chodu ani ciągnika) itd. W dniu 23 
sierpnia spaliła się z nieustalonych 
przyczyn część tzw. stąjni rozjazdowej 
stadniny (kolokrzyża). Ogólnonarodo
wa psychoza podejrzewania każdego 
obcego za dywersanta lub niemieckie
go szpiega, budziła często nieuzasad
nione emocje. Pożar stajni był szeroko 
interpretowany jako wynik działania 
„piątej kolumny”. Powszechna mobili
zacja 30 sierpnia, która znowu uszczu
pliła załogi PSK, PSO i gospodarstwa 
rolnego, spowodowała znaczny wzrost 
podniecenia i niepewności o najbliższą 
przyszłość. W tak trudnym momencie 
zabrakło w Janowie kierownika S. Po- 
hoskiego, który został delegowany 
przez Ministerstwo Rolnictwa 
na Wszechzwiązkową Wystawę Rolni
czą do Moskwy, z której wrócił w dniu 
3 września. Przez teren zabudowań 
stadnin, przebiegała droga publiczna 
łącząca Janów Podlaski połączeniem 
promowym z wioskami położonymi 
na prawym brzegu Bugu (byłe woje
wództwo poleskie). Mieszkańcy tvch 
wiosek za Bugiem już w przeszłości 
sprawiali sporo kłopotów kierownic
twu stadniny, choć kilkunastu maszta
lerzy PSK i PSO rekrutowało się spo
śród nich. Z tych względów, w porozu
mieniu z powiatowymi władzami ad
ministracyjnymi, został utworzony 
w stadninie i stadzie oddział samo
obrony. Uzbrojeni członkowie tego od
działu pełnili warty, szczególnie po za
padnięciu zmroku.

1939 
at Janów Podlaski Stud
In the previous edition of ARABY I made 
an attempt at describing how the herd of 
Arabian mares was established in Janów 
Podlaski. How in the resurging Poland 
a stud was bom, which in the short time 
of the interwar period became famous 
not only in Poland, but was also admired 
far beyond its borders. This success was 
possible thanks to the competent actions 
of the authorities and the devotion and 
talents of people responsible for breeding 
in the Janów Stud The outbreak of World 
War II brutally interrupted this 
extremely fruitful period of calm 
breeding work.
An eyewitness and active participant of 
the tragic events in the days of 
September 1939, Mr. Andrzej Krzysz- 
talowicz, describes the heroic struggles 
of Janow’s staff for the rescuing of the 
entrusted horses. It is hard to imagine 
today what those people must’ve felt - 
exhausted by many days of marching 
during the evacuation, after a happy 
return home they had to look upon the 
annihilation of the stud. The superb 
Janów herd fell victim of a brutal 
robbery in front of their very eyes.
Every Polish breeder and horse lover 
should thoroughly read the account of 
a participant of these events. Although 
I heard the story told by Director 
Krzysztalowicz numerous times, still the 
written account always moves me deeply 
and bids me to muse over the 
phenomenon of Janów - always reborn 
even after the largest cataclysms. 
Marek Treia

The mood among the Polish society from 
the beginning of 1939 was diverse. On 
one hand there were rumors of more and 
more aggressive politics of the Reich, on 
the other hand there were voices saying 
,,we won’t give even a button”. The 
Germans occupied part of Czecho
slovakia, Austria and began to demand 
the city of Gdańsk and access to East 
Prussia. All this information brought 
uncertainty and unrest, felt also by the 
staff of the State Stud and State Stallion 
Depot in Janów Podlaski. The peril of the 
situation was most understood by 
workers remembering World War I and 
there were many of those at the time. 
During the mobilization in March several 
grooms (reservists) were drafted.
Before I describe the events that took 
place after the outbreak of the war, 
I would like to familiarize the Readers 
with the structures of the stud and 
depot. Apart from the State Stud in 
Janów Podlaski there was also a State 
Stallion Depot, as well as the Wygoda 
Farm, which produced hay and some 
oats and carrots for the stud, as well as 
possessed a sawmill, a small power 
station and brickyard.
There were three breeding departments 
in the stud at the time - Anglo-Arabian 
(most numerous), Half-Arables and 
Dure-bred Arabians (the smallest). Th 
doctor of the stud was Stanislaw
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Pohoski, the assistant - the author of 
this article, the stud veterinarian - 
a young graduate from Lvov Veterinary 
School - Tadeusz Gruszka. Altogether 
there were more than 40 grooms. Janów 
Stud was also home to a training center 
for young half-breds since 1937. The 
director of the State Stallion Depot was 
Tadeusz Marchowiecki, who also had 
about 40 workers. The number of 
stallions, mainly half-breds, was 125.
The mood of the staff was worsening, as 
all felt the threat from the Germans. At 
the end of August the director of the 
Stallion Depot received a secret order 
from the Ministry of Agriculture to 
prepare accommodations for the 
possibly evacuated Stallion Depot from 
Starogard. The stud received orders to 
make supplies „just in case”: oil (there 
was no electrical light in Janów), iron, 
horse shoes, lubricating oils for the 
wagons (there were no vehicles in the 
stud). The general mobilization on the 
30th of August once again thinned the 
staff of the stud, the depot and farm and 
caused a growth of excitement and 
uncertainty of the near future. At such 
a time Janów was missing its director 
Pohoski, who was visiting an Agricultural 
Exhibition in Moscow and returned on 
the 3rd of September.
On September 1st, 1939 work in the stud 
began at 4:00 am, as everyday during the 
summer season. Around 5: 00 am one 
could hear strong and numerous 
explosions, but nobody assumed that 
the war had started. At 7: 00 am it was 
generally known that the explosions 
came from the bombing of the aircraft 
factory in Biala Podlaska by the 
Germans, that World War n had begun. 
Though the radio reports and rumors 
brought fear and the prices of the basic 
supplies went up - work in the stud and 
depot ran more or less regularly during 
the first days of the war, although the 
moods of the staff were pessimistic and 
full of fear - what awaits us?
On the 4th of September in the 
afternoon, when the horses were already 
stabled, German planes fired at the 
facilities of the stud and depot and 
dropped some bombs - wide of the mark. 
There were no casualties among people 
or horses.
On the 8th of September all government 
institutions (which included the stud 
and depot) received an order to pay a 3 
months” salary to all workers up front. 
At the same time the stud and depot 
were ordered to prepare for evacuation. 
Horses meant for harness, depot 
stallions, chief sires and stallions from 
the training center were shoed, the 
wagons were loaded with necessary 
supplies, documentation and small 
amounts of oats for the harness horses 
and chief sires.
On the 10th of September the depot 
stallions left Janów. Each groom riding 
atop a horse had a second stallion at his 
side. One or two stallions were 
additionally tied to the wagons pulled by 
other sires. Outside help for the 
evacuation of the depot was almost 
unnecessary. However moving the horses

W dniu 1 września 1939 r. praca 
w stadninie zaczęia się o godz. 4.00, jak 
każdego dnia w okresie letnim. Około 
godz. 5 dały się słyszeć silne i liczne de
tonacje. Komentarze na ich temat były 
różne, ale nikt jeszcze wtedy nie przy
puszczał, że zaczęia się wojna. O godz. 
7 już powszechnie było wiadomym, że 
te wybuchy to bomby niemieckiego 
lotnictwa rzucone na Podlaską Wy
twórnię Samolotów (PWS) w Białej 
Podlaskiej, że zaczęia się druga wojna 
światowa. Pomimo pełnych grozy ko
munikatów radiowych, szerzących się 
najróżniejszych plotek, znacznej zwyż
ki cen na artykuły pierwszej potrzeby - 
praca w PSK i PSO Janów przebiegała 
w tych pierwszych dniach wojny 
w miarę normalnie, choć nastroje 
wśród załogi były pesymistyczne, peł
ne niepokoju - co dalej? co nas czeka?

W dniu 4 września, w godzinach po
południowych, kiedy konie były już 
w stajniach, niemieckie samoloty w lo
cie ślizgowym zaatakowały obiekty 
stadniny i stada. Ostrzelane zostały 
stajnie z broni maszynowej, samoloty 
zrzuciły kilka bomb - zresztą niecelnie. 
Pociski karabinowe uszkodziły dachy 
i wybiły kilkanaście szyb. Nikt z ludzi 
ani koni nie doznał żadnych obrażeń.

W dniu 8 września wszystkie instytu
cje płatne z budżetu (a więc i PSK, 
i PSO) otrzymały polecenie wypłace
nia trzymiesięcznego wynagrodzenia 
z góry i bez żadnych potrąceń. Równo
cześnie stadnina i stado otrzymały po
lecenie z Ministerstwa Rolnictwa przy
gotowania się do ewakuacji. Kuto ko
nie przewidziane do zaprzęgu, ogiery 
w stadzie, ogiery czołowe i z zakładu 
treningowego, sprawdzano stan wo
zów, na które ładowano niezbędne za
pasy magazynowe, dokumentację oraz 
niewielkie ilości owsa, z przeznacze
niem głównie dla koni zaprzęgowych 
i ogierów czołowych.

W dniu 10 września wyszły z Janowa 
ogiery PSO. Każdy masztalerz jadący 
konno miał przy boku drugiego ogiera. 
Do wozów, do których zaprzęgnięte 
były ogiery, uwiązane były jeden lub 
dwa dalsze ogiery. Pomoc ludzi z ze
wnątrz do ewakuacji stada była prawie 
niepotrzebna. Znacznie gorzej przed
stawiała się sprawa prowadzenia koni 

stadniny: klaczy ze źrebakami i 
dzieży. Pod siodłem mogło iść 8 Ogje 
rów czołowych i ok. 20 z zakładu tre. 
ningowego, a resztę tzn. ok. 100 kiac2;v 
i 150 sztuk młodzieży trzeba było pr 
wadzić w ręku. Problem ten pomog, 
rozwiązać kierownictwu stadniny na. 
woływania przez radio o konieczności 
ewakuowania się ludności cywilnej 
szczególnie mężczyzn, przed wojskiem 
niemieckim na wschód. Za pośrednic
twem burmistrza miasteczka Janów 
Podlaski (prawa miejskie Janów otrzy
mał w XV w., odebrano mu je w 1945 rj 
zostały przeprowadzone rozmowy 
z mieszkańcami Janowa. Zgłosiło się 
wielu chętnych do prowadzenia koni, 
którzy woleli ewakuować się w zorga
nizowanej grupie niż iść na własną rę
kę. Za pośrednictwem urzędujących 
jeszcze władz powiatowych od naczel
nika wydziału chowu koni w Minister
stwie Rolnictwa (Witolda Pruskiego) 
stadnina otrzymała polecenie ewaku
acji - kierunek południowy wschód, 
bez określenia miejscowości docelo
wej.

W dniu 11 września ok. godz. 17 wy
szło ze stadniny ok. 260 koni i 19 wo
zów konnych. Kierownik stadniny 
wspólnie z kierownikiem zakładu tre
ningowego postanowili: marsze tylko 
nocą celem uniknięcia ataków lotnic
twa niemieckiego, możliwe tylko bocz
nymi drogami ze względu na kopyta 
niekutych koni, długość jednego etapu 
20-30 km. Nikomu z członków rodzin 
pracowników nie wolno było jechać 
na wozach stadniny.

Najtrudniejszy był pierwszy dzień 
marszu. Konie, szczególnie młodzież, 
nieprzyzwyczajone do prowadzenia 
w ręku i to po kilka spiętych łańcu
chem, wypoczęta, pełna energii, 
a do tego wielu prowadzących nie mia
ło wiele wspólnego z końmi. Po przej
ściu kilkudziesięciu kilometrów bocz
nymi drogami stadnina, chcąc prze
kroczyć rzekę Krzynę, musiaia przejść 
odcinek ok. 2 km szosą bitą Warszawa 
- Brześć n. Bugiem. Do szosy kolumna 
doszła ok. godz. 1 w nocy kolo wsi Wo- 
skrzenice. Szosą w kierunku Brześcia 
przemieszczały się różne nieliczne gru
py żołnierzy, uciekinierzy cywilni woza
mi konnymi, rowerami lub pieszo. Ko-
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lumna stadniny miała ok. 2 km długo
ści. Zatrzymani, użytkownicy szosy po
winni byli przepuścić całą kolumnę. 
Niestety, tak się nie stało. Po wyjściu 
na szosę ponad połowy koni jeden 
z niecierpliwych kierowców wojskowej 
ciężarówki włączył światła i na sygnale 
zaczął wyprzedzać będące na szosie 
konie. Wystarczyło, że jedna czwórka 
młodych koni spiętych ze sobą wyrwa
ła się prowadzącemu i galopowała 
przed jadącą tuż za nią ciężarówką. Tę
tent koni galopujących, światła samo
chodu, warkot silnika płoszyły mijane 
konie, które przestraszone wyrywały 
się prowadzącym. Kilku utrzymało ko
nie, kilkunastu puściło. Próby zatrzy
mania uciekających koni nie dały re
zultatu. Cala ta ucieczka skończyła się 
szczęśliwie, bo uciekające w tumanach 
kurzu, wystraszone konie nie strato
wały nikogo z prowadzących ani z na
potkanych uciekinierów. Był to pierw
szy tragiczny moment w czasie ewaku
acji stadniny. Po przejściu mostu 
na Krznie i zejściu kolumny znowu 
na boczną drogę w kierunku Sława
tycz, pomimo ciemności został zrobio
ny jako tako remanent wśród koni. 
Ustalono, że tej nocy uciekio ponad 80 
koni w różnym wieku, przeważnie mło
dzieży. Ze starszych koni zginęła jedy
nie ze źrebakiem córka Kuhailana Ha
iti - Oda. Nad ranem dołączyło do ko

lumny jedynie dwóch synów Kaszmira, 
jeden z nich - Taki Pan od Dziwy 
po wojnie był czołowym w stadninie 
koni w Tiersku (ZSRR). W ciągu dnia 
stadnina po tej ciężkiej nocy odpoczy
wała w Piszczacu. Po jakim takim od
poczynku znowu ok. godz. 17 kolumna 
ruszyła w dalszą drogę do Międzylesia, 
gdzie znowu stała w ciągu dnia. Kwa
tery dla koni i miejsca na wozy wyszu
kiwali masztalerze, którzy jadąc konno 
pod komendą kierownika zakładu tre
ningowego wyprzedzali całą kolumnę, 
a po dojściu koni wiedzieli gdzie, jakie 
i ile koni można skierować. Konie sta
wały w oborach, stajniach i szopach, 
wozy w stodołach. W ciągu dnia konie 
były 2-3 razy pojone, dostawały siano 
kupowane na miejscu (kupowało się 
cale stożki), a ogiery idące pod siodłem 
i konie w zaprzęgu otrzymywały dwa 
razy dziennie owies. Ludzie odpoczy
wali tam gdzie znaleźli sobie jakieś 
miejsce, musialo to być blisko koni, ży
wili się początkowo zapasami wziętymi 
z domu, a następnie zdobytymi we 
własnym zakresie.

Następnej nocy jakoś bez wypadku 
udało się konie przeprowadzić niedo
kończonym mostem przez Bug, mię
dzy Sławatyczami a Domaszewem. 
Za Bugiem, na drogach, którymi posu
wała się stadnina ruch był znacznie 
mniejszy. Uciekinierzy unikali tych 

of the stud (mares with foals and 
youngstock) was much harder 8 chief 
sires and about 20 stallions from the 
training facility could go under saddle, 
while the rest (about 100 mares and 150 
youngstock) had to be led in hand. As 
the civilians were called to evacuate East 
(especially men, to avoid the German 
army), many volunteered to lead the 
horses, thus evacuating in an organized 
group rather than alone. The stud 
received orders to evacuate - direction: 
South-East, without a final destination. 
On the 11th of September around 5: 00 
pm about 260 horses and 19 wagons left 
the stud. The directors decided that they 
will march only at night to avoid the 
German air raids, only by side roads due 
to the unshod feet of the horses, each 
stage 20-30 km long. None of the family 
members of the workers were allowed to 
ride on the stud wagons.
The first day of the march was the 
hardest. The horses, especially the 
youngstock, well-rested, full of energy, 
were not used to being led in hand, 
especially several bound together, by 
people who had no idea how to deal with 
horses. After walking several kilometers 
by side roads the stud had to cross the 
Krzyna River - for that they had to 
march 2 km by a hard surface road, 
which they reached at 1: 00 am in the 
night. Many people, soldiers, wagons and 
military trucks were also using that road. 
They should’ve stopped to let the horses 
pass. Unfortunately one driver got 
impatient, turned on the vehicle’s lights 
and blaring the horn started pushing 
through the animals. This was all it took 
to have one group of bound horses pull 
free and gallop behind the truck. The 
commotion startled the other horses,
who also broke free - some people 
managed to hold on to them, some 
didn’t. Fortunately none of the escaped 
horses trampled any people. It was the 
first tragic moment of the stud’s 
evacuation. After crossing the river 
a brief inventory was made - that night 
more than 80 horses had escaped, mainly 
youngstock. From the older horses just 
the mare Oda (by Kuhailan Haifi d. b.) 
went missing with her foal. In the 
morning only two horses returned - one 
of them was Taki Pan (Kaszmir - Dziwa), 
who was a chief sire at Tersk (USSR) 
after the war. Grooms on horseback rode 
ahead of the column, where they sought 
out places where the horses and wagons 
could be rested during the day. The 
horses were watered 2-3 time per day, ate 
hay bought at the place of stay, while the 
stallions under saddle and pulling the 
wagons received oats twice a day. The 
people rested wherever they could, close 
to the horses, eating their own provisions 
or whatever they could find.
The next day, without any incidents, the 
horses were led by bridge across the Bug 
River. Here the „traffic” was smaller. The 
horses marched more briskly than 
during the first day, their health 
condition satisfactory. Only Kuhailan 
Said (son of Kuhailan Zaid d. b„ 
imported from Arabia by Bogdan 
Zictarski for Babolna Stud) ran a fever.
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The issued treatment allowed the horse 
to return under saddle after two days. 
However the harness horses were 
starting to falter. The mares, not used to 
hard and long work, with sores from the 
harness refused to pull on difficult parts 
of the roads. The hardships of the march 
were better dealt by the draught horses 
from the agricultural farm near the stud. 
Night and day one could hear the 
artillery from all directions, and in the 
night - see glows from the fires. 
Information on the movement of the 
German army, the actions of the soldiers 
on occupied territory, the air raids etc. 
reached the Janów staff in various ways. 
They resulted in a bad atmosphere 
among the people, stirred concern about 
families left at home, posed questions 
about the sense of the march and how it 
would end. Information that reached the 
Janów Stud workers was also tragic - the 
evacuated Racot Stud and Boguslawice 
Stallion Depot were bombed and their 
directors killed. The decision of 
marching only during the night proved 
very wise indeed. A few grooms from the 
Biaika Stallion Depot joined the Janów 
group and brought news that their 
director had also been killed. The next 
part of the journey went through narrow 
paths in the fields and woods, where the 
going was often muddy or sandy. The 
harness horses were still doing quite well 
due to the lessening of the loads (eaten 
supplies).
The column headed towards Kamień 
Koszyrski, where it was said government 
authorities still resided and had some 
news for the fugitives. During one night 
the last part of the road was especially 
fatal, narrow, muddy and as it later 
turned out - fenced on both sides with 
barbed wire. One of the horses at the 
head of the column caught his leg in 
a tom piece of wire. Kicking from behind, 
he also caught his other leg in it. The 
entire column stopped. Horses led in 
hand fit between the wires, but when 
stopped began sliding to the sides and 
caught their legs in the wires. It was not 
possible to move forward, because one of 
the mares got so entangled in the wires 
that she fell, blocking the road. The 
batteries in the flashlights ran out - 
people began untangling the horses from 
the wires in the darkness. A huge danger 
was caused by horses which broke free 
and galloped there and forth, often 
pulling behind them a piece of wire stuck 
to their leg or tail, sometimes even with 
a pole pulled out from the ground. The 
situation became tragic, as more and 
more horses were running, frightening 
the ones still held by people. The staff 
regained control in the early hours of the 
morning. The casualties included 8 
horses, out of which 3 older ones had to 
be put down due to broken legs. Among 
those was the sister of Kaszmir - Laka 
(Farys - Hebda). Several horses were 
wounded. Oflr had his hind legs 
entangled so that he fell - only thanks to 
his calm behavior was he able to be 
rescued. During the day-time stop the 
group learned that the Russian Army 
had entered Poland! This news caused

dróg ze względu na ubogą miejscową 
ludność łakomą na dobra, jakie ucieki
nierzy mieli ze sobą. Kolejny postój wy
pad!, w bogatej jak na tamtejsze sto
sunki wsi Czersk. Konie szły już znacz
nie lepiej niż w pierwszym dniu, stan 
zdrowotny koni byl zadowalający. Je
dynie Kuhailan Said syn Kuhailana 
Zaida or. ar., importowanego z Arabii 
przez B. Ziętarskiego dla stadniny Ba- 
bolna razem z Kuhailanem Haiti, zago- 
rączkowai na tle przeziębienia. Leczenie 
zastosowane przez lekarzy wet. T. Gru
szkę i J. Wilczyńskiego (dołączy! 
do stadniny swoim zaprzęgiem) po
zwoliło po dwóch dniach wziąć konie 
znowu pod siodło. Gorzej zaczynało się 
dziać z końmi zaprzęgowymi. Klacze 
idące w wozach, nieprzyzwyczajone 
do ciężkiej i długotrwałej pracy, odpa

rzały się od uprzęży i na ciężkich od
cinkach drogi odmawiały ciągnięcia. 
Lepiej znosiły trudy marszu wdrożone 
do pracy konie robocze z gospodar
stwa przy stadninie. Następny postój 
w ciągu dnia wypadl w miejscowości 
Orzechowa, do której idąc kolumna 
musiala parę kilometrów przejść szosą 
Kobiyń - Włodawa.

W dzień i w nocy było słychać artyle
rię właściwie ze wszystkich stron, 
w nocy widoczne bvly luny pożarów. 
Docierały do janowskich ludzi najroz
maitsze wiadomości bardzo różnymi 
drogami, na temat posuwania się 
wojsk niemieckich, zachowania się żoł
nierzy Wermachtu na terenach zaję
tych, ataków lotnictwa niemieckiego 
itd. Wprowadzały one zły nastrój 
wśród ludzi prowadzących konie, roz-
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H.dzaiy niepokój o pozostawione ro- 
wątpliwości’ czy cala 
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z się skończy. Między innymi wia
domościami. które mimo braku jakiej- 
Swiek łączności dotarty do janow- 

sldej stadniny, byiy i tragiczne. Otoz 
pracownicy janowskiej stadniny do- 
^edzieli się. że pod Maciejowicami 
Niemcy zbombardowali ewakuowaną 
stadninę koni z Racotu i od bomb nie
mieckich lotników zginą! kierownik 
stadniny Władysław Siemiński, pod 
Nowym Miastem nad Wisłą zostało 
zbombardowane PSO Bogusławice 
i zginął kierownik Tadeusz Nosarzew- 
ski. W świetle tych faktów okazało się, 
że decyzja kierownika janowskiej stad
niny poruszania się tylko nocą była jak 
najbardziej słuszna. Do janowskiej 
stadniny dołączyło kilku masztalerzy 
PSO Białka, przynieśli oni wiadomość 
o tragicznej śmierci kierownika stada 
Kaliksta Sosnowskiego. Następny od
cinek wędrówki stadniny przebiegał 
z Orzechowa do Zablocia bardzo wą
skimi polnymi i leśnymi drogami, czę
sto błotnistymi lub piaszczystymi. Ko
nie zaprzęgowe jeszcze ciągnęły jakoś 
wozy dzięki znacznemu ubytkowi cię
żaru po spasieniu sporej ilości owsa.

W miejscowości Retno kolumna 
stadniny przeszła w poprzek szosę 
Brześć - Kowel i skierowała się na Ka
mień Koszyrski, gdzie według otrzy
manych informacji urzędowała jeszcze 
władza administracyjna, mająca rze
komo jakieś pewne wiadomości dla 
uciekających. Postój wypadl we wsi 
Postupla, w której spotkano uciekinie
rów z wozami konnymi nawet z woj. 
poznańskiego. Ci ostatni w dalszą dro
gę dołączyli do kolumny stadniny. 
Od początku ewakuacji dopisywała 
pogoda, w dzień było słonecznie i cie
pło, noce pogodne i chłodne. Sprzyjała 
ona stadninie w marszu, ale sprzyjała 
też naszym najeźdźcom. Od wsi Postu
pla pogoda zaczęła się psuć, mrzawka 
w dzień nie bardzo przeszkadzała, ale 
w nocy panowały ciemności, jadący 
konno z trudem widzieli głowę swego 
wierzchowca, a wobec tego, co można 
było mówić o drodze? Z Postupli przez 
Rakowy Las miała stadnina dotrzeć 
do Kletycka. Droga na ostatnim tej no

cy odcinku bvia fatalna wąska, błotni
sta, a jak się później okazało z obu 
stron ogrodzona drutem kolczastym. 
Ze względu na panujące ciemności ko
lumnę prowadził miejscowy przewod
nik. Jeden z koni wierzchowych idący 
na przedzie kolumny zaczepił nogą 
o urwany drut. Zaczął bić zadem wplą
tując sobie drut również w drugą nogę. 
Zatrzymała się cała kolumna. Konie 
prowadzone w ręku mieściły się mię
dzy drutami, a zatrzymane rozsuwały 
się i trafiały nogami w druty. Podekscy
towane ruchem na czele kolumny, do
tykając nogami drutów, zaczęły także 
bić zadnimi nogami. Ruszyć do przodu 
nie można było, gdyż jedna z klaczy 
tak się zaplątała w druty, że się wywró
ciła, tarasując drogę. W posiadanych 
przez ludzi latarkach wyczerpały się 
baterie. Raczej na wyczucie, wśród zu
pełnych ciemności, trzeba było rozplą
tywać konie z drutu. Duże niebezpie
czeństwo dodatkowo powodowały ko
nie, które się wyrwały i biegały wzdłuż 
lub w poprzek kolumny, nierzadko cią
gnąc za sobą przyczepiony do nogi lub 
ogona kawałek drutu, czasem nawet 
z przyczepionym wyrwanym z ziemi 
słupkiem. Sytuacja stawała się drama
tyczna, gdyż coraz więcej koni biegało 
płosząc te jeszcze trzymane przez pro
wadzących. Z nastanietn świtu sprawę 
opanowano: straty spowodowane tym 
wydarzeniem wyniosły 8 koni, między 
innymi trzeba bvło zgładzić 3 konie 
starsze ze złamanymi nogami. Wśród 
tych ostatnich była siostra Kaszmira 
Laka (Farys-Hebda). Kilkanaście ko
ni było pokaleczonych. Ofir tak sobie 
zaplątał tylne nogi, że upadł, tylko 
dzięki spokojnemu zachowaniu można 
było go z drutów uwolnić. W każdym 
bądź razie po dojściu na dzienny po
stój we wsi Kletycko lekarze nie odpo
czywali, cały dzień opatrywali konie 
z ranami po drutach. W Kletycku do
tarta do stadniny wiadomość, że armia 
radziecka wkroczyła do Polski! Spowo
dowało to konsternację kierownictwa 
stadniny - co dalej i wywołało rozluź
nienie dyscypliny wśród ludzi, szcze
gólnie najemnych. Spora grupa ludzi 
nie chciaia prowadzić dalej koni, a wszel
kie polecenia przełożonych byiy różnie 
komentowane. Po przeprowadzonych 

consternation among the directors — 
what next? This, together with the 
darkness, fire glows and sounds of the 
artillery did little to help the atmosphere 
- everyone was wondering: where are we 
heading, what for and what will become 
of us?
Nearing the town of Kowel, around 
midnight, the stud met groups of 
runaways heading West who claimed 
that it was occupied by the Russian 
Army and that the further march of the 
stud is pointless. The director of the 
stud, after a conversation with a colonel 
of the Polish Army whom he met along 
the way, being aware of the responsibility 
that lay on his shoulders, decided to 
return to Janów. He was counting that in 
the gap between the approaching 
Russian armies and the retreating 
German units, they might be able to lead 
the horses safely to Janów. He felt that 
the capturing of the horses by either 
army will equal their annihilation. The 
people leading the horses were starting 
to get tired and discouraged. They had 
offers from the locals or runaways to give 
away or sell the horses, because „The 
Polish country doesn’t exist, the horses 
belong to no one”.
In low spirits, on the edge of exhaustion, 
the column began its return. In one 
village they encountered a Polish Police 
Post being under attack by a group of 
Ukrainian men. The leaders were hostile 
also towards the stud group. In these 
circumstances the director of the stud 
decided, albeit the fatigue of the people 
and horses, to continue the march. 
Women and children, trapped in the 
Police Post, asked for help. However it 
was not possible to take them from 
there. The stud marched from the village 
well escorted with artillery picked up 
from the nearby ditches.
The route of the march led through the 
same place that the group rested the 
first day after leaving Janów. The day- 
rest allowed for checking the number of 
horses and their health condition. The 
horses lost a lot of weight, many were 
sore, lame, bruised, and as it turned out, 
several were sold or given away to locals. 
The worst condition was seen on the 
harness horses. Due to this magazine 
supplies taken from Janów, as well as 
part of the documentation and stud 
library was deposited in one of the 
estates in the village. The workers had to 
re-pack their personal belongings from 
wooden chests to sacks to minimize the 
loads. During the next day stop the 
director learned more about the current 
situation in Poland after the Russian 
Army had marched in. The journey from 
then on was hindered by large groups of 
runaways heading by foot or on wagons 
West. Because of the hostile attitude of 
the locals towards these runaways, the 
latter joined the stud group almost by 
force, believing to be safer with the
column. n_
The column of the stud was 2 km long 
due to the joining of foreign wagons and 
groups of runaway people, it grew to 
3-4 km long. In this situation the contact 
with the people leading the horses was
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becoming more and more difficult and 
the movement of the column hampered. 
All this took place amidst an atmosphere 
of excitement, fatigue and uncertainty of 
tomorrow. The attitude of the locals was 
hostile. Thus accommodating the 
horses, due to having the column mixed 
up with the runaways, was made 
difficult.

The Germans, retreating, burnt the only 
wooden bridge on the Bug River. The 
horses had to swim across the river, at 
a ford indicated by the locals, about 
150 m from the burnt bridge. The fording 
of the river delivered many funny 
moments. The spirits lightened, because 
the weather was once again warm and 
they were heading home. At one village, 
inhabited by Poles and Ukrainians, many 
tried to lead the horses into yards or 
bams. The stud group had to use force. 
During the night the horses were 
guarded by an armed unit formed by the 
grooms.
The director of the stud learned that the 
Russian units had gotten closer to the 
stud group and were literally „treading 
their heels”. Because of this he decided 
to march the final 80 km to Janów 
without longer stops. Some way further 
a hard surfaced road began, which 
totally exhausted the already bruised 
and lame horses and took a toll 
especially on the suckling foals and 
yearlings. The tired people, with 
blistered soles, rode on the yearlings and 
two-year-olds, placing sacks of hay 
across their backs and making „stirrups” 
out of ropes slung under them. These, as 
it turned out later, made deep wounds 
that reached the spine. Upon entering 
Biala Podlaska we could still hear 
shooting, but the Germans had 
retreated a few hours earlier.
The horses reached Janów (some were 
actually dragging their feet) on the 25th 
of September at 3: 30 am. During the 14 
day journey they traveled about 350 km. 
Stabled in some of the buildings were 
horses evacuated from the Racetrack in 
Warsaw, Kozienice State Stud and 
various private owners. It was not known 
what horses they were, because the staff 
for the most part ran off, leaving the 
horses to their own fate. There were also 
civilian runaways camping in the bams.
The depot stallions in Janów Podlaski 
returned the previous day. According to 
the director of the depot on the 
afternoon of the 24th three German 
vehicles arrived at the stud. The 
commander ordered all stallions to be 
led on the 25th to the rail station in 
Siedlce, from where they were to be 
transported to East Prussia. For 
disobeying the order was a death 
penalty. Upon the arrival of the stud to 
Janów, the depot was getting ready to 
set off. At around 7: 00 am 5 Russian 
vehicles arrived - the commander of 
these ordered the horses to stay and that 
the Germans have nothing to say about 
it. That day in the afternoon came the 
Russian infantry, whose commander 
ordered the evacuation of all horses, 
because „the Germans were coming". 

rozmowach w ciągu dnia, jakoś udało 
się ludzi zmobilizować do dalszej dro
gi i po nastaniu zmierzchu stadnina 
ruszyła w kierunku Kowla. Mrzawka, 
ciemno, widoczne łuny pożarów, od
głosy artylerii działały fatalnie na psy
chikę wszystkich, cisnęło się pytanie: 
dokąd idziemy, po co i co będzie z na
mi?

Zbliżając się do Kowla, we wsi Nie- 
suchojeże, około północy stadnina 
spotkała grupy uciekinierów kierują
cych się na zachód, którzv twierdzili, 
że w Kowlu już są wojska radzieckie 
i dalszy marsz stadniny nie ma żadne
go celu. Kierownik stadniny po rozmo
wie przeprowadzonej ze spotkanym 
pułkownikiem wojska polskiego, zda
jąc sobie sprawę z odpowiedzialności, 
jaka na nim ciąży za całość stadniny, 
postanowił wracać do Janowa. Liczył, 
że w luce między posuwającymi się 
wojskami radzieckimi na zachód, a co- 
fąjącymi się odziałami niemieckimi, ja
koś może uda się konie doprowadzić 
do Janowa. Uważał, że zagarnięcie ko
ni w drodze przez którąkolwiek armię 
będzie się równało z ich zagładą. Zmę
czenie i zniechęcenie zaczęło brać górę 
wśród ludzi prowadzących konie. Po
nadto ze strony miejscowej ludności, 
a także wielu uciekinierów, mieli pro
pozycje oddania lub sprzedania koni, 
bo „Państwo Polskie nie istnieje, konie 
są niczyje”.

W takim złym nastroju, skrajnie wy
czerpana dotychchczsową drogą, ko
lumna zamiast wrócić do Kletycka 
zmyliła drogę i z nastaniem świtu zna
lazła się we wsi Wierchy. W wiosce tej 
liczna grupa mężczyzn narodowości 
ukraińskiej atakowała posterunek pol
skiej policji. Nastawienie przywódców 
tej grupy do stadniny było również 
wrogie. W tej sytuacji kierownik stad
niny podjął decyzję, aby pomimo zmę
czenia ludzi i koni, kontynuować 
marsz. Około godz. 10.30 stadnina 
udała się w dalszą drogę, pozostawia
jąc za sobą nadal oblężony posterunek 
oraz kilkadziesiąt żon oficerów pol
skich z dziećmi, które bojąc się miej
scowej ludności prosiły o pomoc. Za
branie ich z tej tak niebezpiecznej wio
ski, dokąd je przywieziono w ramach 
ewakuacji i pozostawiono, było nie

możliwe. Stadnina tej pomocy 
udzielić nie mogła. Wymarsz z wioski 
ubezpieczał spory zbrojny oddział, czę. 
ściowo konny, dobrze uzbrojony, p0(j 
komendą kierownika zakładu trenin
gowego. Broń, porzucona przez poi- 
skich żołnierzy, była zbierana po przy
drożnych rowach.

Trasa marszu prowadziła przez Ka
mień Koszyrski do Rakowego Lasu, 
gdzie konie i ludzie odpoczywali pierw
szą noc od chwili wyjścia z Janowa. Po
stój w dzień pozwolił sprawdzić stany 
ilościowe koni oraz ich stan zdrowotny. 
Konie bardzo pochudiy, wiele było 
otartych, kulawych, podbitych, a także 
okazało się, że kilkanaście koni prowa
dzący sprzedali lub oddali miejscowej 
ludności lub uciekinierom. Najgorzej 
przedstawiały się konie zaprzęgowe. 
W związku z powyższym, w mąjątku 
o tej samej nazwie zostały zdeponowa
ne wszystkie materiały magazynowe 
zabrane z Janowa, jak również część 
dokumentacji i biblioteka stadniny. 
Pracownicy swoje rzeczy osobiste mu- 
sieli przepakować z różnych drewnia
nych skrzynek do worków, żeby 
zmniejszyć ciężar na wozach do mini
mum. Następny nocleg wypad! w ma
jątku i wsi Budzaki. Tam też od sporej 
grupy uciekinierów otrzymał kierow
nik stadniny dokładną informację o sy
tuacji, jaka powstała w Polsce wobec 
wkroczenia Armii Radzieckiej. Dalszą 
drogę stadniny bardzo utrudniały du
że grupy uciekinierów udających się 
pieszo lub wozami konnymi tym razem 
już na zachód. Ze względu na występu
jące wrogie nastawienie miejscowej 
ludności do uciekinierów, ci ostatni 
prawie siłą włączali się w kolumnę 
stadniny, uważając, że w licznej grupie 
będą bezpieczniejsi.

Kolumna stadniny miała około 2 km 
długości, przez dołączenie wielu za
przęgów konnych obcych, grup ucieki
nierów pieszych, którzy silą pchali się 
na wozy stadniny, tabor rozciągnął się 
na przestrzeni 3-4 km. W tej sytuacji 
kontaki z prowadzącymi konie był co
raz trudniejszy, posuwanie się kolum
ny utrudnione. Wszystko to działo się 
w atmosferze podniecenia, zmęczenia, 
niepewności co będzie jutro, a ponad
to stosunek ludności miejscowej był

26



fo
t. M

ar
ia

n G
ad

za
ls

ki

wręcz wrogi. Zakwaterowanie koni, ze 
względu na wymieszanie kolumny 
stadniny z uciekinierami, też było 
znacznie utrudnione.

Etap Budzaki - Szack przeszedł 
spokojnie, bez żadnych specjalnych 
wydarzeń. Z Szacka stadnina skiero
wała się przez Piszczę na Włodawę 
do wsi Wyryki na lewym brzegu Bugu. 
Przed dojściem do Włodawy na szosie 
napotkali dziesiątki uciekinierów, któ
rzy czekali na wejście do Włodawy 
po uzyskaniu pewności, że Niemcy już 
się wycofali. Niemcy wycofując się spa
lili jedyny drewniany most na Bugu. 
Konie stadniny musiaiy Bug przejść 
wpław, po brodzie wskazanym przez 
miejscową ludność, około 150 m powy
żej spalonego mostu. W trakcie tej 
Przeprawy nie zabrakło wielu wesołych 
momentów, zresztą humory u ludzi 

znacznie się poprawiły, bo i pogoda 
zrobiła się znowu prawie letnia i szli 
przecież do domu. W Wyrykach, gdzie 
obok ludności polskiej mieszkali Ukra
ińcy, niejednokrotnie chciano wprowa
dzić konie na podwórze lub do stodoły. 
Trzeba było używać siły. W nocy koni 
pilnował uzbrojony oddział zorganizo
wany spośród masztalerzy.

Kierownik stadniny dowiedział się, 
że wojska radzieckie znacznie zbliżyły 
się do stadniny i przysłowiowo „depczą 
jej po piętach”. Wobec tego postanowił 
ostatnie dzielące stadninę do Janowa 
80 km pokonać bez dłuższych posto
jów. Od Wisznic rozpoczęła się droga 
bita, która wykończyła już częściowo 
podbite i kulawe konie, szczególnie 
ucierpiały sysaki i roczniaki. Ludzie 
zmęczeni, z obtartymi nogami, siadali 
na roczniaki i dwulatki, kładąc 

With the help of the Russians all horses 
were led into the forest. After a couple of 
hours they returned to the stables. The 
week between the 25th of September 
and the 1st of October went by rather 
calmly. The horses had some rest, gained 
some weight, their wounds were partially 
patched up. Only from time to time 
a Russian officer would come atop a thin, 
lame horse and „in exchange” took 
a stallion from the stud with a sport 
saddle. The ban of confiscating horses of 
the stud and depot, issued by the 
Russian commanding officer of the 
region, was tom by the first to whom it 
was shown. The Revolutionary Commit
tee in Janów Podlaski gave 10 guns to 
the stud in order to protect the horses 
from being seized by people from behind 
the Bug River. On the 1st of October 
came a group of Russian officers and 
ordered to prepare an inventory of 
horses in Polish and Russian and name 
plates that could be braided in their 
manes. This order was understood as 
a preparation for the leading out of the 
horses from Janów by the Russian Army. 
On the 2nd of October the Russian unit, 
stationed in Janów, brought in locals 
from behind the Bug River and together 
they led (by ferry) all the stallions of the 
depot, chief sires and stallions of the 
training facility across the river. No 
inventory or nameplates were needed. 
The horses were taken away in a huge 
mess and disarray. After dusk set in the 
only ones left on the premises of the stud 
were Russian soldiers. They made 
bonfires lit from the fences of the 
pastures and once those were gone - 
stable facilities (stall walls, doors, 
windows, etc.).
On the 3rd of October, upon the signal 
given by the Russian soldiers, the stud 
was invaded by several hundred locals 
from behind the Bug River. They began 
robbing everything in their path - first 
the horses (which were harnessed to 
various wagons regardless age and 
breed), then the tack and everything that 
remained in the stables. The next day the 
robbery continued - wagons were loaded 
with magazine supplies, grain, hay, parts 
from the sawmill, bricks (around 250 
thousand), wood from the forest (about 
1000m3). During the next days they dug 
up potatoes, beetroots and carrots from 
the fields, having previously taking 
everything else, like draught horses and 
cows. There were even cases of taking the 
metal shets from the roofs of the stables. 
When they were out of goods within the 
stud, the crowd began robbing homes as 
well and went as far as trying to rob the 
church in Janów, however the people of 
the town did not allow for this to happen. 
From the 10th of October the stud was 
quiet. Sometimes a small Russian unit 
passed through on their way to the Bug, 
not stopping in the stud. The premises of 
the stud and depot looked like <”* 
refuse heap. The stables were partiakV 
without roofs, doors, windows, stalls, the 
fences were taken apart, there was lots of 
trash, hay and manure lying around.
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In the stables only one mare remained, 
the grey Nąjada (Fetysz - Gazella II), 
bom in 1932, who did not let any of the 
robbers lead her out. At night a farmer 
from a near by village took her and she 
returned to the stud in December of 
1939.
The first part of the history of Janów 
Stud ended after the evacuation in 1914 
to Russia. The second - on the 10th of 
October 1939, when there was no horse 
in the stables and all facilities were 
destroyed. So ended the wonderful 
development of the stud during the 
interwar period.
On the 13th of October in the afternoon 
hours came the German vehicles. They 
were surprised that the Russian Army 
swept the horses from under their nose 
and left the bams completely destroyed. 
A couple of days later arrived the 
director of state studs on the occupied 
territories by the Germans - Dr Gustaw 
Rau. On the 2nd of November a German 
group, which included officials and 
soldiers, arrived in Janów. The first 
organized work in the stud was to bring 
the buildings to their former shape. All 
grooms were incorporated into the 
restoring of the stud, as well as nearly 200 
people of Jewish origins brought 
everyday from Janów. In that time the 
groom, Stanislaw Więcek, who knew 
German, was sent to find horses lost 
during the first part of the September 
evacuation. The prize was initially 250 zi, 
and later 500 zi for giving back a Janów 
horse or pointing where such a horse was 
located.
After rebuilding the least destroyed 
stables („Chief and one part of the 
„Racing” stable), on the 19th of 
December the first of the found horses 
were transported to Janów. There were 
21. Among the lost during the first day of 
the evacuation on the 11th of September 
and found by S. Więcek were (among 
others) and returned to the stables of 
the stud:
Trypolis (Enwer Bey - Kahira), grey, 
bom 1937
Wielki Szlem (Ofir - Elegantka), bay, 
bom 1938
Witraż (Ofir - Makata), bay, bom 1938

These three stallions were used during 
the war as chief sires and had 
a significant input in the restoration of 
Arabian horse breeding in Poland after 
World War n. And such began, yet again, 
the rebuilding of breeding in the Janów 
Stud. Further found horses came to the 
stud through 1940. In January of 1940 
came the first stallions from depots in 
East Prussia. The German headquarters 
of the stud and depot, besides the 
grooms, hired pre-war craftsmen and as 
technical assistants - directors Sta
nislaw Pohoski and Tadeusz Macho- 
wieckL
The events that took place in the stud 
and depot in Janów Podlaski in 1940 and 
in later years go beyond the timeframe of 
this article, /transl. J.KJ

na grzbiet worek z sianem, a nogi 
w przełożone przez grzbiet pętle zro
bione ze sznurków. Te prowizoryczne 
strzemiona, jak się później okazało, po
robiły koniom rany aż do kręgosłupa. 
Wchodząc do Białej Podlaskiej słychać 
było strzały, lecz Niemcy wycofali się 
przed kilku godzinami.

Do Janowa konie doszły (niektóre 
prawie dowlekły się) 25 września 
o godz. 3.30. W ciągu 14-dniowej wę
drówki przeszły około 350 km. W części 
stajen w Janowie stały konie ewaku
owane z Toru Wyścigowego z Warsza
wy, z PSK Kozienice i od różnych wła
ścicieli prywatnych. Jakie to konie by
ły, nic nie było wiadomym, bo obsługa 
w większości uciekla zostawiając konie 
na pastwę losu. W stajniach też biwa
kowali uciekinierzy cywilni.

Ogiery PSO w Janowie Podlaskim 
wróciły poprzedniego dnia. Według re
lacji kierownika PSO, po południu 24 
września na teren stadniny przyjecha
ły trzy niemieckie wozy pancerne. Do
wódca tej jednostki wydał polecenie 
przyprowadzenia wszystkich ogierów 
w dniu 25 września do stacji kolejowej 
Siedlce, skąd rzekomo miały być prze
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Wschodnich. Za niewykonanie rozka
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z Janowa. Z chwilą przyjścia stadniny, 
stado ogierów przygotowywało się 
do wymarszu. Około godziny 7 do stad
niny przyjechało 5 radzieckich wozów 
pancernych. Dowódca zapowiedział, 
że konie zostają na miejscu i Niemcy 
nic tu nie mają do rozkazywania. Tego 
dnia po południu do stadniny przyszła
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kompania radzieckiej piechoty, do
wódca jej zarządzi! ewakuację wszyst
kich koni, „bo Niemcy jadą”. Przy po
mocy radzieckich żołnierzy wszystkie 
konie zostały wyprowadzone do lasu 
za folwarkiem Pieczyska lub do wsi 
Werchliś. Po kilku godzinach konie 
wróciły do stąjen. Tydzień od 25 wrze
śnia do 1 października minął raczej 
spokojnie. Konie trochę odpoczęły, od
jadły się, lekarz częściowo zaleczył ra
ny Jedynie od czasu do czasu przyjeż
dżał jakiś oficer radziecki na kulawym, 
chudym koniu, zabierał w zamian ze 
stadniny ogiera z siodłem sportowym. 
Zakaz rekwizycji koni stadniny i stada 
wydany na prośbę kierownika stadni
ny przez radzieckiego komendanta re
jonu, został podarty przez pierwszego, 
któremu go pokazano. Rewolucyjny 
Komitet w Janowie Podlaskim, w celu 
ochrony koni przed zakusami ludności 
mieszkającej za Bugiem, wydal stadni
nie i stadu 10 karabinów i polecił zor
ganizować oddział samoobrony. 
W dniu 1 października przyjechało 
do stadniny kilku oficerów radziec
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koni w języku polskim i rosyjskim oraz 
birek* do wplecenia w grzywy. Rozkaz 
ten został przyjęty i zrozumiany jako 
przygotowanie do wyprowadzenia ko
ni z Janowa przez Armię Radziecką.
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stajniami oddział radziecki sprowa
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wyprowadził za Bug (promem) 
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stadniny i z zakładu treningowego. 
Niepotrzebne były spisy, wykazy, bir- 
ki, konie zabierano w największym, 
jaki można sobie wyobrazić, bałaga
nie i rozgardiaszu. Po zapadnięciu 
zmroku na terenie stadniny zostali 
tylko żołnierze radzieccy koczujący 
na dworze. Teren oświetlali i sami się 
grzali ogniskami, na które początko
wo brano ogrodzenia wybiegów i pa
stwisk, a w miarę jak ich zabrakło 
urządzenia stajenne (ściany boksów, 
drzwi, okna itp.).

3 października na sygnał, dany ręcz
ną syreną pożarową przez żołnierzy ra
dzieckich, na teren stadniny i stada 
wpadlo kilkuset mieszkańców wiosek

położonych za Bugiem. W pierwszym 
rzędzie rozgrabione zostały konie, za
bierane ze stajen w straszliwym cha
osie, wyrywaniu sobie koni itd. Konie 
bez względu na wiek i rasę były zakła
dane do różnych pojazdów, które ła
mały, nierzadko robiąc sobie poważną 
krzywdę. Po koniach przyszła kolej 
na uprzęże, siodła i wszystko to, co by
ło w stajniach. Tłum szalał, pławił się 

w grabieży, kradł i niszczył to, co było 
„solą w oku” przez 20 lat niepodległo
ści Państwa Polskiego. Po zapadnięciu 
zmroku między stajniami zostali zno
wu tylko żołnierze przy kilkudziesięciu 
ogniskach. W następnych dniach do 
8 października, od godzin porannych 
do zapadnięcia zmroku, na terenie 
stadniny przebywało kilkuset mieszkań
ców zza Buga z furmankami, którymi
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wywozili w następującej kolejności: za
pasy magazynowe, niemlócone zboże 
ze stodoły i stert, siano ze stogów, 
drewno z tartaku przetarte i dłużycę, 
wraz z urządzeniami tartaku i elek
trowni, cegłę z cegielni (około 250 tys. 
szt.), drewno opalowe z lasu (około 
1000 m3). W następnych dniach „zabu- 
żacy” kopali ziemniaki, buraki i mar
chew w polu, zabierąjąc poprzednio 
wszystko, co było w podwórzu gospo
darstwa, a więc krowy, konie robocze 
itd. Nawet zdarzały się wypadki zdej
mowania blachy z dachów stąjen. Kie
dy już zabrakło do grabieży dóbr stad
niny i stada, zaczęto okradać mieszka
nia, naprzód kierownika stadniny, ko
niuszego itd. Tak się tłum rozsmako
wał w grabieży, że planował zdobycie 
łupów w kościele i seminarium du
chownym w Janowie. Jedynie zdecy
dowana postawa mieszkańców Jano
wa nie dopuściła do tej grabieży. Rów
nocześnie z okradaniem stadniny i sta
da, przez teren stadniny do promu 
na Bugu przemieszczały się oddziały 
radzieckie pędzące bydło z okolicz
nych majątków, oraz wioząc urządze
nia domów ukradzione na terenach są
siaduj ących z Janowem Podlaskim. 
Przed rozwydrzoną ludnością zza Bu- 
ga kierownik stadniny musiai schronić 
się w miasteczku Janów.

Od dnia 10 października nastał cał
kowity spokój na terenie stadniny. 
Od czasu do czasu przez teren stadni
ny w kierunku Bugu przejeżdżał konno 
jakiś nieduży oddziaiek radziecki, nie 

zatrzymując się w stadninie. Teren 
stadniny i stada ogierów robił wrażenie 
olbrzymiego śmietnika. Stajnie czę
ściowo bez pokrycia dachowego, bez 
drzwi, okien, boksów, ogrodzenia po- 
rozbierane, szpalery połamane, rozjeż
dżone, popioły po ogniskach, wszędzie 
pełno porozrzucanych śmieci, siana, 
słomy i obornika.

W stajniach została jedynie Najada 
siwa (Fetysz- Gazella II), ur. 1932 r., 
która nie pozwoliła się wyprowadzić 
z boksu rabującym konie. W nocy za
brał ją gospodarz z sąsiedniej wioski
1 wróciła do stadniny w grudniu 1939 r.

Pierwszy etap historii janowskiej 
stadniny zakończył się po ewakuacji 
koni w głąb carskiej Rosji w 1914 r. 
Drugi - w dniu 10 października 1939 r., 
kiedy nie było w stąjniach żadnego ko
nia, a wszystkie urządzenia były znisz
czone. Tak smutnie zakończył się 
wspaniały rozwój stadniny w okresie 
międzywoj ennym.

13 października w godzinach popo
łudniowych pojawiły się w stadninie 
pancerne wozy niemieckiego We
rmachtu. Niemcy byli zaskoczeni, 
że armia radziecka sprzątnęła im 
„sprzed nosa” konie, a obiekt zostawi
ła prawie doszczętnie zrujnowany. 
W parę dni później do stadniny i stada 
ogierów w Janowie Podlaskim przyje
chał szef stadnin państwowych na te
renach okupowanych przez Niemców 
pik. dr Gustaw Rau (Oberlandstall- 
meister). Płk. G. Rau powiadomił kie
rownika PSK Janów, że przed paru 
dniami został rozstrzelany w Staro
gardzie przez Niemców kierownik 
PSO Starogard Zdzisław Kozieł! Po- 
klewski, który w latach 1927-1934 był 
kierownikiem PSO w Janowie Podla
skim. Powodem rozstrzelania było 
zorganizowanie przez Z. Kozieiia Po- 
klewskiego ewakuacji ogierów 
przed wojskami niemieckimi. W dniu
2 listopada zjechała do Janowa woj
skowa komenda z mjr. Grummem 
na czele, kilku urzędnikami i kilkuna
stoma żołnierzami ochrony. Pierwszą 
zorganizowaną robotą w stadninie 
i stadzie było doprowadzenie całego 
obiektu do jakiego takiego wyglądu 
i przystąpiono do remontu stajen. 
Do pracy zaangażowano wszystkich

Pentoda

PoganinPiruetPipiPifot

Pektyna

masztalerzy oraz przyprowadzanych 
codziennie z miasteczka Janów okoi0 
200 mieszkańców pochodzenia ży. 
dowskiego. W tym też okresie został 
wydelegowany na teren powiatu Biała 
Podlaska koniuszy stadniny Stani
sław Więcek znający język niemiecki, 
w celu odnalezienia koni zgubionych 
podczas pierwszego etapu ewakuacji 
wrześniowej. Wyznaczona została na
groda, początkowo w wysokości 
250 zł, a następnie 500 zł za oddanie 
janowskiego konia, lub wskazanie 
gdzie lub u kogo koń się znajduje. S. 
Więcek znalezione konie zbierał w ma
jątku Potockich w Hałasach kolo Mię
dzyrzeca Podlaskiego.

Po remoncie najmniej zniszczonych 
stajen tzw. czołowej i wyścigowej (jed
no skrzydło), w dniu 19 grudnia woj
skowymi samochodami zostały prze
transportowane do Janowa pierwsze 
konie z tych znalezionych. Było ich 21. 
Wśród koni zgubionych w pierwszym 
dniu ewakuacji stadniny, w dniu 11 
września i odnalezionych przez koniu
szego St. Więcka znalazły się między 
innymi i wróciły do stąjen stadniny:
1. Trypolis (EnwerBey-Kahira), siwy, 
ur. 1937 r.
2. Wielki Szlem (OSr- Elegantka), gn., 
ur. 1938r.
3. Witraż (Ofir - Makata), gn. ur. 1938 r.

Te trzy ogiery, używane podczas woj
ny jako czołowe, walnie przyczyniły się 
do odbudowy hodowli konia arabskie
go w Polsce po II wojnie światowej. 
Tak się zaczęła ponowna odbudowa 
hodowli w janowskiej stadninie. Dalsze 
znalezione konie, przychodziły w ciągu 
1940 r. W styczniu 1940 r. przyszły 
do Janowa pierwsze ogiery punktowe 
ze stad ogierów na Prusach Wschod
nich. Niemiecka komenda stadniny 
i stada, poza masztalerzami, zatrudni
ła przedwojennych rzemieślników, 
a także na stanowiskach technicznych 
asystentów kierownika Stanisława Po- 
hoskiego i Tadeusza Marchowieckiego.

Przebieg wydarzeń w stadninie i sta
dzie w Janowie Podlaskim w 1940 r. i la
tach następnych wychodzi już poza ra
my niniejszego artykułu. • 
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DNI KONIA ARABSKIEGO

Janów 2007
Anna Stojanowska

W
 tym roku wszystko szło 
zgodnie z planem. Nie było 
ani ataków terrorystycznych 
ani ulewnych deszczów. Samoloty 

przylatywały zgodnie z rozkładem, po
goda była niezła, goście i klienci dopi
sali. I tylko niezależnie od tego, ile lat 
uczestniczy się w Dniach Konia Arab
skiego w Janowie Podlaskim, zawsze

Rok 2006 był dla organizatorów janowskiej aukcji w pewnym sensie 
pionierskim, ze względu na debiutancki „występ" nowej hali 

treningowej jako miejsca wydarzeń; trudnym i pełnym nie 
przewidywanych zwrotów akcji, dzięki skomplikowanej sytuacji 
politycznej, fatalnej pogodzie oraz kłopotom komunikacyjnym; 

satysfakcjonującym, bo z tych zakrętów losu udało się wyjść bez 
szwanku. Nikt jednakże nie był w stanie przewidzieć 

co „schowane ma w rękawie" rok 2007.

oczekuje się ich ze starym - nowym
dreszczem zaciekawienia, emocji, nie
pokoju. Może nawet co roku więk
szym. Janów przywitał miłośników ko
ni arabskich w ciepły, piątkowy wie
czór przeglądem oferty aukcyjnej, 
wprowadzającym w niezwykły klimat 
kolejnych dwóch dni. W sobotę, już 
od rana rozpoczynał się bój o najważ
niejsze tytuły w kraju - Narodowych 
Czempionów Polski. Tegoroczny, 
XXIX Narodowy Pokaz Koni Arab
skich Czystej Krwi zapowiadał się wy
jątkowo emocjonująco.

Czempionat
Rekordowa, rzadko spotyka

na na innych pokazach liczba zgłoszo
nych koni (160!!!), wysoki, wyrównany 
poziom prezentowanych klaczy i ogie
rów, sprawność i zdyscyplinowanie za
równo sędziów, jak i wystawców oraz 

ogromny entuzjazm, towarzyszą
cy wszystkim, nawet po dwu

nastu godzinach śledzenia wy-

Palmira - czempionka Polski 
klaczy starszych / Polish National 
Senior Champion Marę



nitów prezentowanych przez śliczne, 
hrane na ludowo dziewczęta jed- 

^Tslowem: fantastycznie. Wszystkie 
X a przy takiej liczbie koni był to 
Lzyn iście kaskaderski, rozegrano 

w sobotę. Rozpoczęły tradycyjnie kla
cze roczne, podzielone, też tradycyjnie, 
na dwie podklasy. Obydwie należały 
d0 koni hodowli prywatnej, a pierwsze 
miejsca przypadły córkom bardzo po
pularnego od kilku lat w Zachodniej 
Europie ogiera Psytadel. Serię „A” wy
grała bardzo urodziwa, gniada Espiria 
(Psytadel - Ekspiacja po Emigrant) 
Lecha Blaszczyka, przed efektowną 
Sotiką (WH Justice - Sionka po Woj
sław) ze stadniny Falborek Arabians 
Krzysztofa Goździalskiego. Seria „B” 
to zwycięstwo Espinezji {Psytadel 
- Entaga po Ganges) hodowli i własno
ści Leszka Jarmuża, przed efektowną, 
typową Pasadią (Ekstern - Pasade
na po Eukaliptus) wychowanką stad
niny Czepie Arabians. Sędziowie, jak 
to często bywa na początku, bardzo 
ostrożni w przyznawaniu wysokich 
not, sondowali i poziom prezentowa
nych koni, i siebie nawzajem. W efekcie 
dwudziestka przydarzyła się zaledwie 
jedna i otrzymała ją Espinezja - za typ.

Szacowne jury: Jej Wysokość Księż
niczka Alia Al Hussein Al Saleh z Jor
danii, Janice McCrea Wight ze Stanów 
Zjednoczonych, Mariannę Tengstedt 
z Danii i Ferdinand Huemer z Austrii - 
znane autorytety, osoby o dużym do
świadczeniu i praktyce sędziowskiej, 
rozkręcali się powoli. W klasie klaczy 
dwuletnich również nie „sypnęli gra
dem” maksymalnych ocen. Upragnio
ną i oczekiwaną dwudziestkę przyzna
li raz - za ruch, ślicznej siwej Pincie 
(Ekstern - Pilar po Fawor) z Janowa, 
która z wynikiem łącznym 91,67 pkt. 
wysunęła się na prowadzenie. Za nią 
uplasowała się mocna, poprawna, mi- 
chalowska Emiriona (Grafik - Emmo- 
na po Monogramm). Klasyfikacja trzy
latek nie zaskoczyła, wygrały faworyt
ki, doświadczone, bardziej dojrzale. 
Bezkonkurencyjne okazały się dwie 
córki Gazala Al Shaqab. Niezapomnia
na z występów w Biaice, kapital
na Ejrene (od Emocja po Mono
gramm) i tym razem, dzięki idealnej 
współpracy z trenerem i prezenterem 

Mariuszem Liśkiewiczem nie miała so
bie równych. Wzajemne zrozumienie 
i zaufanie tej pary budziło podziw 
i wzruszenie. Drugie miejsce w klasie 
zajęła doskonale znana Norma (od Ni
na po Monogramm) również z SK Mi
chałów, której sędziowie za ruch przy
znali dwie „dwudziestki”.

Po latach dyskusji i dziesiątkach 
przytoczonych argumentów „za” 
i „przeciw”, tegoroczny Janów po raz 
pierwszy gościł na czempionacie mło
dzież męską, dotychczas występującą 
jedynie w Biaice. Wprawdzie pracowi
ty sierpień znacznie skrócił ogierkom 
sezon pastwiskowy, a dodatkowe klasy 
niemiłosiernie wydłużyły dzień czem- 
pionatowy, ale kariera wymaga po
święceń. Niestety, wiszący od ra
na w powietrzu deszcz, po południu 
stracił cierpliwość i lunął bezlitośnie 
mocząc ludzi i konie. Roczniaki jesz
cze przeszły suchą nogą, a wyjątkowo 
udany występ zanotował siwy, bardzo 
efektowny Altis (WH Justice - Albia 
po Pers) hodowli i własności Stadniny 
Koni Falborek Arabians Krzysztofa 
Goździalskiego. Drugie miejsce zajął 
solidny, bardzo dobrze się rusząjący 
Kabsztad (Poganin - Kwestura 
po Monogramm) ze Stadniny Koni Mi
chałów. Podczas klasy dwulatków już 
nieźle padało, do tego stopnia, że po
kaz został przerwany na dobre 20 mi
nut. Wznowiony przyniósł zwycięstwo 
gniademu Boreasowi (Metropolis NA 
- Bombina po Bomarc) wyhodowane
mu, trenowanemu i prezentowanemu 
przez Wojciecha Kowalika. Stadni
na Koni Janów Podlaski odebrała tym 
razem nagrodę za drugie miejsce 
w klasie, które wywalczył gniady 
Preferans (HS Etiquette - Preria 
po Ararat). Istne urwanie chmury 
zmusiło wszystkich do przeniesienia 
się pod dach hali, udowadniając tym 
samym, że w walce z naturą człowiek 
pozostaje bezradny. Trzylatki odbiera
ły więc gratulacje już w świetle reflek
torów, a szczęśliwymi zwycięzcami zo
stali: kapitalnie się ruszający Celsjusz 
(Ekstern - Carina po Pesai) z SO Biał
ka i dawno nie oglądany, gniady Milord 
Al Shaqab (Gazai Al Shaqab - Mi
na po Monogramm) Małgorzaty i Jó
zefa Pietrzaków.

ARABIAN HORSE DAYS - 2007

JANÓW 2007
For the organizers of the Janów Podlaski 
Sale the year 2006 was in some way 
a pioneer year, due to the debut of the 
new facility as the main showground: 
difficult and full of unpredictable turns of 
action due to the complex political 
situation, terrible weather and 
transportation problems; satisfactory, 
because they managed to come out of 
these sharp turns without missing 
a beat. However, no one could’ve 
foreseen what 2007 had up its sleeve.

THE NATIONALS
This time everything was going 
according to plan. There were no 
terrorist attacks or pouring rain. The 
planes arrived right on schedule; the 
weather was fair; the clients and guests 
turned up. And only no matter how long 
you’ve been participating in the Arabian 
Horse Days in Janów Podlaski, you 
always wait for the old-new thrill of 
interest, anticipation and anxiety. 
Perhaps stronger with each year. Janów 
welcomed aficionados of the Arabian 
horse on a warm, Friday evening with 
a preview of the sale offer, ushering them 
into an extraordinary atmosphere of the 
next two days. On Saturday morning the 
battle for the most coveted titles in the 
country - Polish National Champions - 
began. This year’s 29th Polish National 
Arabian Horse Show promised to be 
extremely exciting.
A record number of entries (160!), 
seldom found at other shows, a high, 
level standard of presented mares and 
stallions, efficiency and discipline of both 
judges and exhibitors, as well as a huge 
enthusiasm accompanying everyone 
even after twelve hours of following 
results presented by the lovely, folk- 
dressed girls - in short: fantastic. All 
classes, and with such a number of 
horses it was an accomplishment indeed, 
were carried out on Saturday. The show 
began traditionally with the yearling 
fillies, divided, also traditionally, into two 
series. Both were won by private-bred 
horses and the first spots belonged to 
daughters of Psytadel, a very popular 
sire for the last couple of years in Western 
Europe. Series „A” was won by the good
looking bay Espiria by Psytadel out of 
Ekspiacja by Emigrant of Lech 
Blaszczyk, besting the effective Sotika 
by WH Justice out of Sionka by Wojsław 
from Falborek Arabians of Krzysztof 
Goździalski. Series „B” was a victory of 
Espinezja by Psytadel out of Entaga by 
Ganges, bred and owned by Leszek 
Jarmuż, leaving the second place to the 
effective, typey Pasadia by Ekstern out of 
Pasadena by Eukaliptus of Czepie 
Arabians. The judges, as usually at the 
beginning, were very careful in awarding 
high marks, probing both the quality of 
the presented horses and each other. As 
a result only one „20" turned up and was

Princess Alia 
ordan, Janice

given to Espinezja for type. 
The respectable jury: HRH 
Al Hussein Al Saleh from J
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McCrea Wight from USA, Marianne 
Tengstedt from Denmark and Ferdinand 
Huemer from Austria, renowned 
authorities, people with a huge 
experience and judicial practice, 
unwound slowly. In the 2 year old fillies 
classes they did not shower the 
participants with maximum marks. The 
desired and anticipated „20” was 
awarded once, for movement, to the 
beautiful grey Pinta by Ekstern out of 
Pilar from Janów Podlaski, who with 
a total score of 91,67 points took the lead. 
Right behind came the solid, correct 
Emiriona by Grafik out of Emmona by 
Monogramm from Michałów Stud. The 
classification of 3 year olds did not 
surprise - the favorites were the winners, 
experienced, more mature. Unrivalled 
were two daughters of Gazal Al Shaqab. 
Unforgettable from her performance in 
Białka, the brilliant Ejrene out of Emocja 
by Monogramm, also this time, thanks to 
perfect cooperation with trainer and 
handler Mariusz Liśkiewicz, was beyond 
reach. A mutual understanding and 
trust of this couple prompted 
admiration and affection. Second place 
in this class went to the well-known 
Norma out of Nina by Monogramm, also 
from Michałów Stud, who the judges 
awarded with two ,,20s” for movement. 
After years of discussion and numerous 
of „fors” and „againsts” this year’s show 
at Janów for the first time welcomed the 
junior males, up to this time performing 
only at Białka. Though a hard-working 
August significantly shortened the 
pasture season for the colts and the 
additional classes mercilessly prolonged 
the show day, but a career requires 
sacrifices. Unfortunately, the rain which 
hovered in the air since early morning 
lost its patience after midday and 
poured down mercilessly soaking both
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Klasy klaczy starszych zawsze wzru
szają i ocieplają atmosferę, niezależnie 
od panującej aury. Potrafią przyprawić 
o „gęsią skórkę” i chwilowy brak odde
chu nawet najbardziej odpornych. Kie
dy wchodzą szlachetne, żeńskie i pięk
ne, wszystko wokół wydaje się niedo
skonale. Podzielona na serie „A“ i „B“ 
grupa wiekowa od 4 do 6 lat budziła 
podziw wysokim wyrównanym pozio
mem. Serię „A” wygrała janowska 
Etnologia (Gazal Al Shaąab - Atalanta 
po Europejczyk), która wynikiem 92 
pkt. zdeklasowała koleżanki. Drugie 
miejsce przypadio, często pokazywa
nej w tym sezonie, urodziwej, zamaszy
stej Primadonnie (Padrons Psyche
- Pelargonia po Alegro) hodowli Stani
sława Redestowicza, a należąca do To
masza Tarczyńskiego. Seria „B” nale
żała do utytułowanej Palangi (Ekstern
- Panika po Eukaliptus) ze Stadniny 
Koni Michałów, której deptała po pię
tach jej stajenna koleżanka Laranda 
(Ekstern - Larissa po Eukaliptus).

Konieczność sędziowania klasy, 
w której udział biorą klacze w wieku 
od 7 do 10 lat budzi niemal współczu
cie. Wybór trudny i niewdzięczny, róż
nice w jakości koni minimalne, a po
ziom porażający. Na dwanaście pre
zentowanych koni aż siedem uzyskało 
wynik powyżej 90 punktów. Prawdziwa 

kolekcja pereł. Aż szkoda, że pierwsze I 
miejsce może przypaść tylko jednej. 
I tą wybranką okazała się Emmom i 
(Monogramm - Emilda po Pamir) 2e 
Stadniny Koni Michałów. Bardzo uda
ny występ zanotowała również zna
na białecka Emika (Eldon - Emo- 
za po Emal), która ostatecznie zajęła 
drugie miejsce.

Wejście klaczy ostatniej grupy wie
kowej, tj. 11 lat i powyżej, przywitano 
brawami. Na osiem prawdziwych ma- 
tron biorących udział w tej klasie, zale
dwie jedna uzyskała wynik poniżej 90 
punktów. Same koronowane głowy. 
I znowu, nieodparcie, nasuwa się spo
strzeżenie, że niejednokrotnie łatwiej 
jest wygrać nawet najpoważniejsze po
kazy międzynarodowe, niż zostać 
Czempionką Polski. A tegoroczna zwy
ciężczyni w klasie, michalowska, cud
na Palmira (Monogramm - Palestra 
po Penitent) to przecież Wiceczem- 
pionka Świata. Na drugim miejscu 
znalazła się inna słynna „monogram- 
ka”, kasztanowata Emocja (od Emi
gracja po Palas). Tym razem dwu
dziestki padały gęsto i istniała poważ
na obawa, że sędziom zabraknie skali 
ocen. Publiczność każdą wysoką notę 
witała salwą braw, solidaryzując się 
z decyzjami jury.

Klasy ogierów rozpoczęły się niemal 
wpół do dziewiątej wieczorem, ale na
wet przez chwilę nie miało się wraże
nia, że zainteresowanie spada.

Już pierwsze wejście stawki w wieku 
od 4-8 lat wskazało liderów. W dosko
nalej, może nawet życiowej formie 
znajdował się Poganin (Laheeb - Po
hulanka po Pepton) z Janowa Podla
skiego. I nikt nie odebrał mu już zwy
cięstwa ani w klasie, ani w czempiona- 
cie. Zmężniał, wysechł, ruszał się za
wsze dobrze - Poganin potwierdził 
tym występem swoją wysoką pozycję 
wśród najcenniejszych reproduktorów 
młodego pokolenia. Bardzo dobrze 
w klasie wypad! również gniady

2 lewej / left: Poganin - czempion 
Polski ogierów starszych 2007 / 
2007 Polish National Senior 
Champion Stallion
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powyżej! above: Celsjusz - młodzieżowy czempion Polski 2007 / 
2007 Polish National Junior Champion Stallion

poniżej / belowe: Ejrene - młodzieżowa czempionka Polski 2007 / 
2007 Polish National Junior Champion Marę

Etnodrons Psyche (Padrons Psyche 
- Etnografia po Aloes), hodowli Stani
sława Redestowicza, a należący do 
Pawia Redestowicza. Ten bardzo ele
gancki ogier, ze świetnym ruchem, za
jął drugie miejsce, z bardzo wysokim 
wynikiem 92 pkt.

Grupa ogierów 9-letnich i starszych, 
niezbyt liczna, zdominowana została 
przez dwóch wspaniałych synów Euka
liptusa: siwego Grafika (od Gaskonia 
po Probat) z Michałowa, który następ
nego dnia po raz trzeci z rzędu otrzy
mał tytuł Narodowego Wiceczempio- 
na Polski i gniadego Aslana (od Algora 
po Probat) z Janowa Podlaskiego, 
przed którym ciągle kariera stoi otwo
rem. Sobotnie rozgrywki w klasach za
kończyły się dwadzieścia po dziesiątej 
wieczorem. Pewnym zaskoczeniem by
ła natomiast reakcja publiczności, któ
ra w ten, zdawałoby się, nie mający 

końca dzień czempionatowy nie opu
ściła miejsc na trybunach do ostatniej 
minuty, równie entuzjastycznie i spon
tanicznie reagując na sukcesy fawory
tów o dziesiątej wieczorem, co o dzie
siątej rano.

W jakim innym miejscu na świecie 
udąje się zgromadzić tak oddanych 
i wiernych fanów?

Tymczasem niedziela zapowiadała 
się co najmniej równie emocjonująco.

Przyznawanie tytułów czempionów 
to czas nadziei, tych spełnionych i tych 
zawiedzionych, wielkich ambicji i ocze
kiwań, radości i satysfakcji, rozgory
czenia i niespełnienia. Dla wielu to 
również czas kształtowania i zaszcze
piania chyba najtrudniejszych do przy
swojenia cech: cierpliwości i pokory, 
których hodowla koni uczy jak nikt in
ny. Wybór Młodzieżowej Czempionki 
Polski chyba niewielu zaskoczył, bo 

people and horses. The yearlings 
managed to keep their feet dry and 
a very successful performance was 
displayed by the grey, very effective Altis 
by WH Justice out of Albia by Pers, bred 
and owned by Falborek Arabians of 
Krzysztof Gożdzialski. Second place 
went to the solid, good moving Kabsztad 
by Poganin out of Kwestura by 
Monogramm from Michałów. During the 
2 year olds class it was pouring to such 
a point that the show had to pause for 20 
minutes. Resumed, it brought victory for 
the bay Boreas by Metropolis NA out of 
Bombina by Bomarc, bred, trained and 
presented by Wojciech Kowalik. This 
time Janów Podlaski took second place 
with the bay Preferans by HS Etiquette 
out of Preria by Ararat. A total 
downpour forced all to move indoors 
proving that man is helpless when faced 
with the forces of nature. So the 3 year 
olds received their congratulations in the 
spotlights of the new facility and the 
lucky winners were the splendidly 
moving Celsjusz by Ekstern out of 
Carina by Pesal from Białka and the 
long-not-seen bay Milord Al Shaqab by 
Gazal Al Shaqab out of Mina by 
Monogramm of Małgorzata and Józef 
Pietrzak.
The older mares classes always warm the 
atmosphere, regardless of the weather. 
They can deliver goose bumps and take 
the breath away from even the most 
resistant folk. When the noble, feminine 
and beautiful enter the arena, everything 
around seems imperfect. Divided into an 
„A” and „B” series the age group of 4-6 
year old mares stirred admiration due to 
a very high, level standard. Series „A” 
was won by Janow’s Etnologia by Gazal 
Al Shaqab out of Etalanta by 
Europejczyk, who declassed her rivals 
with a total score of 92 points. The 
second place went to a frequent shower 
of this season, the pretty, vigorous 
Primadonna by Padrons Psyche out of 
Pelargonia by Alegro, bred by Stanislaw 
Redestowicz and owned by Tomasz 
Tarczyński. Series „B” belonged to the 
titled Palanga by Ekstern out of Panika 
by Eukaliptus from Michałów, whose 
heels were treaded by stablemate 
Laranda by Ekstern out of Larissa by 
Eukaliptus.
The compulsion of judging the 7-10 year 
old mares class almost induces pity. The 
choice is hard and ungrateful, the 
differences in the quality of the horses 
slight and the level striking. Out of the 12 
presented mares 7 passed the 90 point 
mark. A true collection of pearls. It’s 
a shame that the first place can be 
awarded to just one horse. The chosen 
one turned out to be Emmona by 
Monogramm out of Emilda by Pamir 
from Michałów Stud. A very successful 
performance was noted by the also well- 
known Emika by Eldon out of Emoza by 
Emal from Białka, who finally had to 
settle for second place.
The entrance of the final age group, 
mares 11 years old and above, was 
awarded with applause. Out of the 8 
broodmatrons participating in this class 
only one received a total score below 90
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powyżej / above: Pieta - najdrożej sprzedany lcoń aukcji - 300 000 euro,
z nową właścicielką Shirley Watts I the Pride of Poland 2007 highest selling horse 
Pieta, sold for 300 000 euro to United Kingdom, with her new owner Shirley Watts

points. Nothing but crowned heads. And 
once again a reflection comes to mind, 
that it is easier to win even the most 
prestigious international shows than to 
become Polish National Champion Mare. 
And this year’s class winner, Michaiow’s 
marvellous Palmira by Monogramm out 
of Palestra by Penitent, is World Reserve 
Champion. Second came another 
famous „Monogramm”, the chestnut 
Emocja out of Emigracja by Palas. This 
time it poured 20s and there was 
a serious fear that the judges would soon 
lack grades. The audience greeted each 
high mark with a cheering applause, 
supporting the jury’s decisions.
The stallion classes began at almost 8:30 
pm, but not even for a moment did the 
interest waver.
Already the first entrance of the 4-8 years 
age group indicated the leaders. Poganin 
by Laheeb out of Pohulanka by Pepton 
from Janów Podlaski, was in a superb, 
perhaps even life-form. Nobody took 
away his win in the class and the 
Championship. Matured, dried, always 
a good mover, Poganin confirmed his 
high position among the most valuable 
sires of the young generation with this 
performance. A good display was given 
by the bay Etnodrons Psyche by Padrons 
Psyche out of Etnografia by Aloes, bred 
by Stanislaw Redestowicz, owned by 
Pawel Redestowicz. This very elegant 
stallion, with great movement, took 
second place with a very high score of 92 
points.
The group of 9 year old and above 
stallions, not very numerous, was 
dominated by two fantastic Eukalitpus 
sons; the grey Grafik out of Gaskonia by 
Probat from Michałów, who the next day 
grabbed (for a third time in a row) the 

ciężko byłoby odebrać palmę pierw
szeństwa Ejrene. Wiceczempionat sę
dziowie przyznali doskonale wygląda
jącej, dwuletniej Pincie z Janowa Pod
laskiego. Swój wielki dzień miała w nie
dzielę Białka, dla której Celsjusz wy
walczy! tytuł Młodzieżowego Czempio- 
na Polski. Wielkim sukcesem i wyróż
nieniem, stało się przyznanie pucharu 
Wiceczempiona Stadninie Koni Falbo- 
rek Arabians, której wychowanek - si
wy Altis, jako drugi w historii koń ho
dowli prywatnej (po Girlan-Beyu, Mło
dzieżowym Czempionie Polski) sięgnął 
po tak wysoką nagrodę.

W Czempionacie Polski Klaczy Star
szych niemożliwym okazało się poko
nanie przepięknej Palmiry, która pół
godziny później otrzymała również pu
char dla Nąjlepszego Konia Pokazu - 
Best in Show. Jej młodsza, stadninowa 
koleżanka Palanga została uhonoro
wana girlandą Wiceczempionki.

Czempionat Polski rozegrał się rów
nież zgodnie z przewidywaniami. 
Triumfował Poganin, w idealnie leżącej 
szarfie Czempiona. Grafik spokojnie, 
z godnością przyjął kolejny Wiceczem
pionat, trzeci z rzędu, a czwarty w ogó
le. I dobrze, bo ciągle największe wy
grane przed nim, a dobry arab jest jak 
wino.

Aukcja
Jerzy Białobok - dyrektor Stadniny 

Koni Michałów, od kilku lat, po zakoń
czeniu janowskiej aukcji, zwyki ma
wiać trochę z przekory, trochę z uczu
ciem ulgi: „i znowu się udało”. Ale nie
wiele jest przypadkowości w tej precy
zyjnie zaplanowanej imprezie, znacz
nie więcej misternie budowanej od 36 
lat strategii, umacnianej z roku na rok 
pozycji polskich koni na arenach euro
pejskich i światowych, precyzyjnego 
konstruowania oferty, i wielu innych 
czynników, które składają się na słowo 
„sukces”. Tu nic nie może się po prostu 
„udać”. No prawie nic. Najbardziej nie
przewidywalny jest wynik aukcji.

Trochę jak ze zjawiskami nadprzyro
dzonymi, nie wszystkie elementy ukła
danki dają się racjonalnie wytłuma
czyć. Mimo największego nawet opty
mizmu i zaraźliwej wiary w pozytywny 
wynik, nikt nie był w stanie przewi
dzieć tegorocznego rezultatu. Obroty 
aukcji Pride of Poland od siedmiu lat, 
czyli od czasu organizowania przez fir
mę Polturf kształtują się na poziomie 
ok. 1 min euro, z odchyleniami w oby
dwie strony. Jak dotychczas, za najbar
dziej udaną uważano aukcję 2004 roku, 
szczególną z uwagi na poprzedzający 
ją kongres Światowej Organizacji Ko
nia Arabskiego WAHO. Hodowcy włą
czyli wówczas do oferty konie niepo
wtarzalnej jakości. Lista aukcyjna 
usiana była gwiazdami, takimi jak: Pa
lestyna, Euskara, Eskalopka, Eqviria. 
Savannah, Pilina, Anegdota i wiele in
nych. Osiągnięty wynik 1.600 tys. euro 
uznano za najlepszy na świecie.

Trzy lata później rezultat był o mi
lion euro większy.

Początkowo nic nie wskazywało, że 
będzie to aukcja stulecia. Oferta była 
dobra, ale nie wystrzałowa, prezento
wana z numerem jeden siwa Celta 
z Janowa Podlaskiego, po spokojnej 
a nawet leniwej licytacji, została sprze
dana do Stanów Zjednoczonych za 25 
tys. euro. Organizatorzy wymienili po
rozumiewawcze spojrzenia - rewelacji 
nie będzie. Prowadzący aukcję Irland
czyk Ollie Fowlston, z firny Tattersalls 
Ltd. rozpoczął charakterystyczny 
„śpiew” przy murowanej gwieździe, 
klaczy Errara z Michałowa, poruszenie
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przy stolikach klientów zaczęło ro
snąć. młotek spadl przy 165 tys. euro 
a klacz trafiła do słonecznego Dubaju. 
Reakcję kupujących zaczęły przypo
minać ruszającą ze stacji lokomotywę 
z wierszyka Juliana Tuwima, co to 
„powoli, jak żółw ociężale”, ale kiedy 
już ruszy...

Wystawiana jako lot 9 janowska Pie
ta, która osiągnęła rekordową cenę 300 
tys. euro, stanowiła podobno prezent 
urodziwy, jaki oddany mąż Charlie 
Watts. perkusista słynnego zespołu 
The Rolling Stones, zafundował swojej 
żonie Shirley. Miły gest.

Przy dziesiątym sprzedanym koniu 
przekroczono sumę 1 min euro, 
przy dwudziestym - 2 min. Niezwykle

żeńska, śnieżnobiała Siklawa z Jano
wa Podlaskiego powiększyła kolekcję 
nabywców z Kataru za „jedyne” 100 
tys. euro, kolejne 150 tys. zapłacili Bel
gowie za solidną, szlachetną micha- 
łowską Faustynę. Na Teneryfę - dla 
większości wyspę marzeń - pojedzie 
córka Empressy, Epifania. Bitwa 

title of Polish National Reserve 
Champion Stallion and the bay Aslan 
out of Algora by Probat from Janów 
Podlaski, who still has a broad career 
awaiting him. The Saturday class 
struggles ended 20 minutes past 10 in 
the evening. Quite a surprise was the 
reaction of the audience, who did not 
leave their seats until the last minute, 
reacting just as enthusiastically and 
spontaneously at the successes of then- 
favorites at 10 pm as at 10 am.
Where else in the world is it possible to 
gather such loyal and devoted fans? 
Meanwhile Sunday promised to be just 
as exciting at the least.
The awarding of the champion titles is 
a time of hopes, those fulfilled and those 
disappointed, great ambitions and 
expectations, joy and satisfaction, 
embitterment and failure. For many it is 
also a time of shaping and inculcating 
traits which are perhaps the hardest to

klacz Errara - sprzedana 
do Dubaju za / sold to Dubai for 

165 000 euro



acquire: patience and humility - things 
which breeding teaches like nothing else. 
The Champion Filly choice surprised few, 
as it would’ve been hard to take the 
victor’s palm away from Ejrene. The title 
of Reserve went the good looking two 
year old Pinta from Janów Podlaski. 
Białka had its day on Sunday, when their 
Celsjusz took home the title of National 
Champion Colt. A huge success and 
recognition was the Reserve 
Championship title for Falborek 
Arabians, whose Altis, as a second 
private bred horse in history (after 
Girlan-Bey, the Polish National 
Champion Colt) reached for such a high 
distinction.
In the Senior Female Championships it 
was impossible to beat the stunning 
Palmira, who half an hour later also 
received the Best in Show trophy. Her 
younger stablemate Palanga was 
awarded with the Reserve Champion 
Mare garland.
The Senior Male Championship also 
with the expectations of the audience. 
The Champion garland lay perfectly 
upon Poganin, while Grafik calmly and 
with dignity received a third consecutive 
Reserve Champion title and the fourth 
one in all. But all’s well, because the 
greatest wins are still before him and 
a good Arabian is like wine.

THE SALE
For the last couple of years Jerzy 
Bialobok, the Director of Michałów Stud, 
has been known to say after the sale - 
partially teasing, partially with a feeling 
of relief: ,,we made it again”. But there is 
little coincidence in this precisely 
planned event - what it does include is 
an elaborately built strategy, 
strengthened each year by the position 
of Polish horses on international arenas, 
a precisely constructed offer and many 
other factors which make up the word 
„success”. Nothing merely „happens” 
here. Almost nothing. The most 
unpredictable is the outcome of the sale. 
Just like supernatural occurrences, not 
all pieces of the puzzle can be rationally 
explained. Despite the largest 
enthusiasm and infectious belief in 
a positive result no one could’ve foreseen 
this year’s outcome. The turnout of the 
Pride of Poland Sale for the last 7 years, 
the time when the auction has been 
organized by Polturf, has been more or 
less 1 million euro. Up to now considered 
the most successful was the sale from 
2004, special due to being preceded by 
the WAHO Congress. Breeders enlisted 
horses of remarkable quality into the 
offer. The sale list was star-studded with: 
Palestyna, Euskara, Eskalopka, Eqviria, 
Savannah, Pilina, Anegdota and many 
others. The achieved result of 1,600,000 
euro was acclaimed as the best in the 
world.
Three years later the result was greater 
by 1 million.
Initially there were no signs that this will 
be the sale of the century. The offer was 
good, but not stunning. The Lot 1 holder 
- Celta from Janów Podlaski - after calm 
and rather lazy bidding was sold to the 

USA for 25,000 euro. The organizers 
exchanged meaningful glances - we 
won’t witness any sensations here. The 
auctioneer, Ollie Fowlston from 
Tattersalls Ltd., began his characteristic 
chant with a sure bet in the ring - Errara 
from Michałów. The commotion at the 
client tables began to rise, the hammer 
fell at 165,000 euro and the mare made 
her way to sunny Dubai. The reactions of 
the buyers began to resemble 
a locomotive train, which starts off 
slowly, but when it does...
Lot 9, Janow’s Pieta, who achieved 
a record price of 300,000 euro, was 
supposedly a birthday gift which 
devoted husband Charlie Watts, 
a Rolling Stones member, made for his 
wife Shirley. A nice gesture, indeed.
With the 10th horse sold the aggregate 
surpassed 1 million euro, while with the 
20th - 2 million. The extraordinarily 
feminine, snow-white Siklawa from 
Janów Podlaski enlarged the collection 
of the buyers from Qatar for „merely” 
100,000 euro, another 150,000 euro was 
paid by Belgium for the solid, refined 
Faustyna from Michałów. Tenerife - 
a dream destination for most - will be the 
new home for the daughter of Empressa 
- Epifania. The battle for Lot 21 Zulejka 
ended victoriously at 205,000 euro for 
clients from Belgium. It can be said that 
the clients from Dubai were lucky to 
have bought an Ekstern daughter - 
Michałów’s Lavema - for „just“ 140,000 
euro. Each next mare left the ring with 
a new owner. The only one bought by 
Polish clients was the grey Firosetta, put 
up for sale by Stanislaw Sławiński of 
Czepie Arabians.
A couple of weeks have passed since the 
end of the 28th Pride of Poland Sale and 
the „Arabian world” still cannot shake 
from the financial, quantitative, 
promotional and media result. Such an 
event has not been witnessed for tens of 
years, perhaps never. After the sale, 
sitting among the deserting tables, 
Marianne Tengstedt asked: „Can you 
please explain what I must do to have 
such horses and sell them for such 
prices?”
The answer to this question is neither 
simple nor equivocal. The presence of 
Polish horses at the most prestigious 
shows and their high places turn the 
world’s attention to our breeding. 
Perhaps the time of realistic, correct, 
excellently moving horses, at the same 
time full of type and beauty, is returning. 
Respect for a consequent, uniform 
breeding program, a consolidated 
genetic base in the shape of superbly 
producing dams. It is good to believe in 
such a scenario and a permanent nature 
of splendid sales. However the Arabian 
horse market is unpredictable and 
unstable and this year’s result may turn 
out to be a one-time freak of nature - 
desired, but hard to repeat. As with 
everything, also in this case that little bit 
of luck is needed. And also a deep belief 
that „we’ll make it again”.
/transl. J. K./

adress: Dobrocin 21; k. Małdyt 
website: www.st-roch.arabians.pl 
e-mail: kasi a ostrowska (o interia.pl 

mobile: +Ą8-501-54-12-42
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Naświń (Złocień - Natasza po Ekstern) 
foto: Mikołaj Nowosielski

• SPORT
Katarzyna (Istrowska, Agnieszka Olszewska 
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CIIAMPIONATY/ SHOWS
Zafar (Piali Zgadula po Fawor) 
foto: Lidia Pawłowska

• WYŚCIGI/RACES 
Zarina (Ostragon - Zgadula po Fawor) 
foto: Jarosław Zalewski

SPRZEDAŻ/SALE
Nimesha 11 '.spadero - Niwa po Eukaliptus) 
foto: KarolinwRusakiewici

o sprzedawaną z numerem 21 Znlejfy 
zakończyła się na poziomie 205 tys 
euro, wygraną dla klientów z Belgi) 
Można by powiedzieć, że szczęści 
mieli nabywcy z Dubaju, którym uda. 
io się kupić córkę Eksterna - micha- 
lowską Larernę za „jedyne“ 140 tys. 
euro. Każda kolejna pojawiająca się 
klacz schodziła z ringu ze zmienionym 
właścicielem. Jedyną którą nabyli ho
dowcy z Polski okazała się siwa Firo
setta, wystawiona do sprzedaży przez 
Stanisława Sławińskiego (Stadni
na Koni Czepie).

Od zakończenia XXXVIII Aukcji 
Pride of Poland minęło już kilka tygo
dni, a „świat arabski” nadal nie może 
otrząsnąć się z wrażenia osiągniętym 
wynikiem finansowym, ilościowym, 
promocyjnym, medialnym. Takiej im
prezy nie było od dziesięcioleci, może 
nawet nigdy. Mariannę Tengstedt, sie
dząc po zakończonej licytacji wśród 
pustoszejących stolików, przemiesz
czających się we wszystkich kierun
kach ludzi i chłonąc ciągle gęstą i peł
ną napięcia atmosferę, spytała nagle 
bardzo zasadniczo: - Możesz mi wytłu
maczyć, co muszę zrobić, żeby mieć ta
kie konie i sprzedawać je za takie pie
niądze?

Odpowiedź na to pytanie nie jest 
ani prosta, ani jednoznaczna. Obec
ność polskich koni na najważniejszych 
pokazach i ich wysokie lokaty zwraca
ją oczy całego świata na naszą hodow
lę. Być może powraca czas realnych, 
poprawnych, doskonale się ruszają
cych koni, jednocześnie typowych 
i urodziwych. Szacunek do konse
kwentnego, jednolitego programu ho
dowlanego, ugruntowanej bazy gene
tycznej, zmaterializowanej w świetnie 
rodzących matkach stadnych. Dobrze 
jest wierzyć w taki scenariusz i stały 
charakter doskonałej sprzedaży. Ry
nek na konie arabskie jest jednak 
w dużej mierze nieprzewidywalny 
i niestabilny, a tegoroczny wynik może 
okazać się jednorazowym wybrykiem 
natury - pożądanym, ale trudnym 
do powtórzenia. Jak we wszystkim 
w życiu i w tym przypadku potrzeb
na jest chociaż odrobina szczęścia. 
I jeszcze głębokie przekonanie, że 
„znowu się uda”. •
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HISTORIA

Grażyna Polak

O
dwiedziliśmy południe Francji 
w marcu i nie w poszukiwaniu 
kwiatów lawendy, lecz czegoś 
bardziej abstrakcyjnego i trudnego 

do zdefiniowania: odpowiedzi na pytanie 
na czym polega sukces francuskiej ho
dowli koni rajdowych, a właściwie 
na czym polega sukces hodowli w Masy
wie Centralnym - czyli w kolebce rajdów. 
Nazwa związku: Syndicat d’Eleveurs 
Beaurseau Endurance Equestre Causes 
Cevennes oznacza właśnie związek ho
dowców powstały w kolebce rajdów dłu
godystansowych. Początki ich działalno
ści to lata 70.

Marzyciel i zapaleniec
W Masywie Centralnym, na lekko po

fałdowanym, ubogim w roślinność i wa-

Południowa Francja, 
a zwłaszcza Prowansja 
to królestwo lawendy. 

Jej fioletowo kwitnące, 
pachnące zarośla to znak, 

że lato właśnie jest w pełni.

piennym płaskowyżu, konie występowa
ły od niepamiętnych czasów. Nawet kie
dy koczownicze plemiona ludzi przemie
rzały te tereny, konie już tu były.

- Widocznie było im tu dobrze - powie
dział mi kiedyś Yves Richardier, który 
organizował rajdy jako pierwszy we 
Francji. - Historia tych ziem zawsze 
związana byia z końmi, tak w Średnio
wieczu - podczas wypraw krzyżowych, 
jak i nieco później - podczas wojen reli
gijnych, które przetoczyły się przez Ma
syw Centralny dzieląc osiadłych tu ludzi 

i zostawiając piętno widoczne w zwycza
jach, a nawet w architekturze.

Rajdy długodystansowe we Francji 
zaczęły się właśnie od pomysłów Yvesa: 
niepoprawny marzyciel i miłośnik zwy
czajów amerykańskich Indian, przeczy
tał w piśmie artykuł na temat nowo pow
stałej w USA dyscypliny: rajdów długo
dystansowych. Koncepcja tak go zafa
scynowała, że zrezygnował z zostania In
dianinem w Ameryce na rzecz organizo
wania rajdów we Francji.

W tamtym okresie (lata 70.) władze 
Parku Narodowego Les Cevenness po
stanowiły stworzyć grupę koni dla po
trzeb turystyki konnej, ulepszając istnie
jące stado prymitywnych koni rasy me- 
rens poprzez krzyżowanie uszlachetnia
jące.

Zbiegło się to z zakupem w dawnym 
ZSRR grupy koni arabskich; m. in. siwe
go ogiera Persik (Kankan - Pamiatka). 
Przez zupełny przypadek Yves Richar-
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dier, poszukując ogiera arabskiego dla 
potrzeb parku, trafił na Persika, co za
owocowało wręcz niewiarygodnym kon
sekwencjami. Potencjał (wartość ho
dowlaną) , jaką miał Persik, spowodował, 
że jego potomstwo zaczęło odnosić zwy
cięstwa w najtrudniejszych próbach. 
Sam Persik, który dwukrotnie zwyciężył 
Florac, zdobył najwyższe kwalifikacje ja
ko koń wyczynowy, a następnie jako re
produktor. Dość interesujący fakt: mi
mo, że Yves trenował go przez lata 
i przemierzyli wspólnie 14 tys. km, nigdy 
na nim nie wystartował w rajdzie, powie
rzając tę rolę innemu zawodnikowi.

Konsekwencją skierowania uwagi 
na rozwój kultury fizycznej i zapotrzebo
wania na kontakt z naturą ówczesnego 
społeczeństwa francuskiego był rozwój 
popularności rajdów. Trzeba dodać, że 

niejsi, aktywnie uczestniczyli w rozwoju 
dyscypliny, tworząc w rezultacie stowa
rzyszenie ADOCEE (Association des Or
ganisateurs de Courses Endurance Equ
estre). Obecnie do kalendarza zawodów 
krajowych i międzynarodowych wpisa
nych jest corocznie ponad 30 imprez 
na poziomie krajowym i międzynarodo
wym.

Surowy wychów
Kluczem do sukcesu hodowli stało się 

środowisko wpływające na kształtowa
nie się populacji koni rajdowych. Mówiąc 
na ten temat, trzeba wspomnieć, że Park 
Narodowy Causes Cevenness położony 
jest na zbiegu trzech formacji geologicz
nych: wapiennego, lekko pofałdowanego 
płaskowyżu Cevenness, stromych sto
ków Causes, zbudowanych z piaskowca

The scent of lavender
Southern France, especially Provence, is 
the kingdom of lavender. Its purple and 
fragrant flowers are signs of summer 
being in full bloom. We visited the South 
of France in March, not in search of 
lavender flowers, but something more 
abstract and hard to define: an answer to 
the question of what makes French 
endurance horse breeding so successful, 
or more precisely what makes the 
breeding in the Central Massive - the 
cradle of endurance races - so successful. 
The name of the association - Syndicat 
d’Eleveurs Beaurseau Endurance Eque- 
stre Causes Cevennes - translates to „an 
association of breeders formed in the 
cradle of endurance racing”. Their 
beginnings trace back to the 70s.
Horses have been present in the Central 
Massive, a rolling terrain, with poor 
vegetation and limestone plateau, for as 
long as can be remembered. Even when 
the nomadic tribes wandered through 
these lands, the horses were already 
there. „Apparently they felt good here”, 
said Yves Richardier once, the organizer 
of the first endurance rides in France. 
„The history of these lands was always 
connected with horses, both in the 
Middle Ages during the Crusades and 
later during the religious wars, which 
swept through the Central Massive, 
dividing the people dwelling here and 
leaving a visible mark in the ways and 
even in the architecture.”
Endurance races in France began from 
Yves’ ideas. An incurable dreamer and 
aficionado of the ways of American 
Indians, he read an article on the newly 
formed discipline in the US: endurance 
races. The concept fascinated him so 
much that he abandoned the idea of 
becoming an Indian in America for 
organizing races in France.
In that period (the 70s) the authorities of 
the Les Cevenness National Park 
decided to create a group of horses for 
the needs of equine tourism, refining the

w Europie Zachodniej istniała długa tra
dycja wykorzystywania koni dla potrzeb 
turystyki konnej, tzw. trekkingu. Przy 
wzrastającym popycie na konie do raj
dów rozwinęła się hodowla, czego konse
kwencją było właśnie powstanie w Masy
wie Centralnym związku hodowców 
(SEBEECC). Związek ten stworzy! swój 
program, opierając się na wiedzy specja
listów i doświadczeniu hodowców (po
czątkowo amatorów). Dzięki programo
wi oraz umiejętnościom ludzi udało się 
w następnych dziesięcioleciach stale 
podnosić wartość hodowanych koni do
bierając odpowiednie linie i „prądy 
krwi”. Ważnym elementem stały się pró
by użytkowości tzn. zawody, których or
ganizatorzy, na przestrzeni lat coraz licz-
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existing herd of primitive Merens horses 
by means of upgrade crossing.
This coincided with the purchase of 
a group of Arabian horses from the 
former USSR, including the grey stallion 
Persik (Kankan - Pamiatka). By pure 
coincidence Yves Richardier, searching 
for an Arabian stallion for the park, 
stumbled upon Persik, which resulted in 
unbelievable effects. The potential 
(breeding value) that Persik possessed 
effected in his progeny succeeding in the 
toughest trials. Persik himself, who won 
the Florae twice, gained the highest 
qualifications as a performance horse, 
and later as a sire. A rather interesting 
fact: although Yves trained him for three 
years and together they traversed 
14,000 km, he never competed atop the 
horse, leaving that role to a different 
contestant.
Turning the attention to the 
development of physical education and 
the need of the French society for having 
contact with nature resulted in the 
increase of popularity of the races. In 
Western Europe a long tradition of using 
horses for tourism, called trekking, 
already existed. Together with the 
increase of the demand for endurance 
horses breeding developed, which 
resulted in the Central Massive 
breeders” association (SEBEECC). This 
association created their own program, 
basing it upon the knowledge of experts 
and experience of breeders (amateurs at 
first). Thanks to the program and skills 
of the people it was possible to further 
increase the value of the horses in the 
next decades, selecting the proper 
bloodlines. Performance trials - com
petitions whose organizers actively 
participated in the development of the 
discipline creating the ADOCEE 
association (Association des Organi- 
sateurs de Courses Endurance Eque- 
stre) - became an important element of 
selection. Currently the calendar holds 
over 30 events of a domestic and 
international level.
The key to the breeding success was the 
environment, which had an influence on 
the shaping of the population of 
endurance horses. We must mention 
that the Causes Cevenness National 
Park is located at the junction of three 
geological formations: the limestone, 
slightly rolling Cevenness plateau, the 
steep Causes slope, built from sandstone 
and overgrown with a dense forest, as 
well as a granite hillside of Mont Aigual - 
the highest point of the Central Massive 
(1600 m). Thanks to the coexistence of 
these three formations the geological 
soil-bed of the pastures is extremely rich 
with mineral substances, so important 
during the growth and development of 
young horses. The hard and rocky bed, 
little grass, scanty rainfall in the summer 
and abundant snow in the winter in 
a moderate climate make for unique, but 
hard conditions. They allow the horses 
to remain on the boundless pastures all 
year long.

i porośniętych gęstym lasem oraz grani
towych zboczy Mont Aigual - najwyższe
go punkt Masywu Centralnego (1600 m). 
Dzięki istnieniu tych trzech formacji, 
podłoże geologiczne pastwisk jest nie
zwykle bogate pod względem zawartości 
substancji mineralnych, tak ważnych we 
wzroście i rozwoju młodych koni. Twar
de i kamieniste podłoże, mała ilość tra
wy oraz skąpe opady w lecie, a duże w zi
mie, przy umiarkowanym klimacie stwa
rzają niepowtarzalne, lecz trudne wa
runki. Powodują, że konie mogą przeby
wać przez większość roku na bezkre
snych pastwiskach.

Hodowla opiera się na kilku podsta
wowych zasadach:

* wychowie przez większość roku 
(min. 180 dni) poza stajnią,

* sprawdzaniu możliwości młodych 
koni (min. 5-letnich) w rajdach,

* wyborze do reprodukcji ogierów 
i klaczy o najwyższej wartości (mających 
najlepsze wyniki w sporcie, odpowiednią 
budowę, dających wybitne potomstwo).

Program zakłada, że członek związku 
SEBEECC musi zapewnić koniom po
wierzchnię pastwiska nie mniejszą niż 
10 ha na jednego osobnika. Dodąjąc 
do tego konieczność zapewnienia wy
łącznie jednego wodopoju na przestrzeni 
wielu setek czy dziesiątek hektarów, 
oznacza to, że zwierzęta zmuszone są 
do nieustannego ruchu w poszukiwaniu 
pokarmu i wody. Celem tego jest wy
kształcenie, zwłaszcza u młodych koni, 
odporności na trudne warunki: wzmoc

nienie aparatu ruchu, układu krwiono
śnego i oddechowego. Od pewnego cza
su prowadzone są przez francuski insty
tut INRA badania, mąjące wykazać czy 
konie wychowywane w tych warunkach 
mają istotnie zwiększoną gęstość tkanek 
(kości, mięśnie, ścięgna), co warunkuje 
ich odporność na brak wody i - jak się 
mniema - jest jednym z czynników wpły
wających na odnoszone sukcesy w raj
dach. Nie do pominięcia jest także fakt 
psychicznego zrównoważenia utrzymy
wanych tam zwierząt, tak ważny w dys
cyplinie rajdów. Francuskie araby rosną 
i dojrzewają powoli, za to służą w dy
scyplinie dłużej i z bardzo dobrymi wy
nikami.

Bez dachu i kowala
Obejrzeliśmy wiele hodowli, liczących 

od kilku do kilkudziesięciu koni. Z regu
ły w żadnej z nich nie było więcej niż 50 
sztuk. Obszary pastwisk były ogromne, 
np. hodowla Larzac posiadała 3 tys. ha 
położonych w kamienistych, trudno do
stępnych terenach. Właścicielka tych 
niezmierzonych przestrzeni zapakowała 
nas do swojego mocno sfatygowanego 
jeepa i w strugach ulewnego deszczu po
wiozła przez śródziemnomorskie chasz
cze porastające pagórki. Czasami krajo
braz przypominał bardziej kamienioło
my niż pastwiska. Po półgodzinnym 
podskakiwaniu na wybojach dotarliśmy 
do miejsca, gdzie między kępkami krza
ków znajdowała się grupa ok. 20 klaczy. 
Wiedzieliśmy, że stada są mieszane -
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byiy W nich zarówno konie arabskie, jak 
i półkrwi, ale rozróżnienie ras było zde
cydowanie niemożliwe. Oglądając te 
spokojne „sierściuchy” trudno sobie wy
obrazić, że większość z nich należy do tej 
samej rasy, co nasze „porcelanowe figur
ki”, pląsające po ringach.

W drugim stadzie, jakie oglądaliśmy, 
znajdowały się zarówno konie młode, jak 
i starsze, biorące udział w rajdach. Dość 
zaskakującym, jak na nasze polskie re
alia, było to, że zwierzęta startujące 
w zawodach były utrzymywane bez przy
słowiowego „dachu nad głową” i „miarki 
owsa”. Okazało się, że po cyklu trenin
gów i startów konie pozostawiane są 
na pewien okres (kilku tygodni, lub mie
sięcy w zależności od planu treningowe
go) na pastwiskach w stadach, gdzie le
piej mogą zregenerować siły zarówno fi
zyczne, jak i psychiczne. Te, dla których 
w niedługim czasie przewidziano starty, 
przenoszone byiy do boksów i poddawa
ne treningom i pielęgnacji.

Stan kopyt wskazywał, że kowal nie 
był tu częstym gościem. Zapytana o to 
właścicielka, zupełnie nie zbita z tropu 
stwierdziła, że w przerwach między za
wodami konie dbają same o stan swoich 
nóg i nie stanowi to dla nich żadnego 
problemu, jeśli któryś zgubi podkowę. 
Te, które nie potrafiły sobie z tym same 
poradzić, dawno zostały „wybrakowa
ne”.

Ostatnią grupą, którą oglądaliśmy 
(ciągle w strugach deszczu) w hodowli 
Larzac, byiy młode ogierki. Znów zwra
cała naszą uwagę wyjątkowo dobra kon
dycja koni mimo braku stajni, pasz tre
ściwych i stałej pielęgnacji. Ogierki 
w wieku od roku do trzech lat utrzymy
wane byiy razem. W tym okresie hodow
cy w większości podejmują decyzję, któ
re pozostaną do dalszej hodowli - jest to 
z reguły niewielka grupa - a które będą 
przeznaczone do kastracji i na sprzedaż. 
W innych francuskich hodowlach rów
nież przez większość roku utrzymuje się 
konie na pastwiskach, wychodząc z zało
żenia, że istotny w procesie ich treningu 
i przygotowania jest tzw. aktywny wypo
czynek poza stajnią, gdzie ruch nie jest 
limitowany ani czasem, ani rozmiarem 
wybiegu. Ogiery są grupą sprawiającą 
najwięcej problemów zarówno podczas 
zawodów - ze względu na pobudliwość, 

jak i niemożliwe utrzymywanie na wybie
gu razem z innymi końmi. Dlatego tylko 
najlepsze pozostawiane są do dalszej ho
dowli po sprawdzeniu ich przydatności 
do sportu i ocenie pokroju. Trening mło
dych koni rozpoczyna się stosunkowo 
późno - około 5 roku życia. Uważa się 
również, że do momentu kompletnego 
zakończenia wzrostu i rozwoju - tzn. nie 
wcześniej niż w szóstym roku życia - ko
nie nie powinny być poddawane forsow
nym treningom, zwłaszcza w galopie. 
Ten system ma zapewnić im ochronę 
przed kontuzjami i urazami nóg oraz 
długą karierę. Istotnie, we Francji spoty
ka się konie, które w wieku ponad 15 lat 
stale odnoszą sukcesy w najtrudniej
szych rajdach. Wielokrotnie powtarzano 
mi, że istotą rajdów długodystansowych 
nie jest jednorazowe zwycięstwo konia, 
ale powtarzane stale klasyfikacje w czo
łówce najlepszych. Długość i jakość ka
riery konia jest najlepszym świadec
twem wartości jego rodziców.

Na nizinach
Podczas pobytu we Francji odwiedzili

śmy jedną z najbardziej znanych hodow
li - Elevage du Barthas, której właścicie
lem jest Christian Quet, mający sporą 
grupę koni przygotowywanych i prze
znaczonych na sprzedaż. Hodowla ta 
jest wysunięta na południowy wschód 
w stosunku do Masywu Centralnego. 
Musieliśmy więc opuścić płaskowyż po
przecinany skalnymi wąwozami i znaleź
liśmy się na równinie pokrytej bujną tra
wą. Tym samym interesującym stało się 
zagadnienie, jak Francuzi rozwiązują 
problem niejednakowych warunków wy
chowu w różnych częściach kraju. Chri
stian Quet powiedział nam, że pastwiska 
niziny nie spełniają warunków wychowu 
dla koni rajdowych, ze względu na zbyt 
bujną w stosunku do górskich pastwisk 
i niezbyt bogatą w związki mineralne ro
ślinność. Dlatego też źrebięta, po odsą
dzeniu od matek, przewożone są na pa
stwiska w górach, uboższe w roślinność 
i przez to zmuszające do ruchu i mimo
wolnego treningu muskulatury. W ciągu 
pierwszych czterech lat młode konie 
przewożone są pomiędzy pastwiskami, 
tak aby ich organizm przyzwyczaił się 
i zahartował do ciężkich warunków, 
a także aby w pełni mógł wykorzystać

The breeding is based on a couple of 
simple rules:
* keeping the horses on the pastures 
through most of the year (min. 180 days 
per year),
* testing the abilities of young horses 
(min. 5-year-olds) in endurance races,
* selecting the best stallions and mares 
for reproduction (ones with the best 
sport results, conformation, superb 
progeny).
The program implies that a member of 
the SEBEECC association has to 
provide the horses with pastures not 
smaller than 10 hectares per individual. 
When adding to that the necessity of 
providing only one watering place per 
tens or hundreds of hectares it means 
that the animals are forced to constantly 
be on the move in search of forage and 
water. The aim of this is to develop, 
especially in the young horses, immunity 
to the harsh conditions: strengthening of 
the locomotive, cardiovascular and 
respiratory system. For some time now 
the French Institute INRA has been 
examining whether horses raised in such 
conditions indeed possess a higher 
density of tissue (bones, muscles, 
tendons), which enables them to be 
resistant towards lack of water, 
considered as one of the factors leading 
to success in endurance races. It cannot 
be omitted that the animals are also 
mentally balanced, which is a very 
important trait in endurance. The 
French Arabians grow and mature 
slowly, but participate in this discipline 
longer and with better results.
We looked at many studs, with just 
a couple to tens of horses. Usually none 
of them had more than 50 animals. The 
pastures were huge, for example the 
Larzac Breeding had 3,000 hectares on 
rocky, hard to reach terrain. The owner 
of this immeasurable space took us for 
a ride across the plains to where a group 
of 20 mares was grazing. We knew that 
the herds were a mixture of pure-bred 
and half-bred Arabians, but it was hard 
to tell the two apart, as both breeds were 
equally overgrown with coarse coats.
The second group that we saw included 
both youngsters and horses already 
participating in rides. Rather surprising 
for us was the fact that the athletes were 
kept without a roof over their head and 
decent oats. It turned out that after 
a series of training and starts the horses 
are left for some time (a couple of weeks 
or months, depending on the training 
program) on the pastures in the herds, 
where they can better regenerate both 
physically and mentally. Those that have 
a start in the near future are transferred 
to stalls and undergo training and
grooming.
The condition of the hooves indicated 
that the farrier was not a frequent guest. 
The owner answered that the horses 
take care of their feet themselves and if 
one loses a shoe it is not a problem. 
Those horses that were not able to deal 
with it themselves were long ago
„eliminated”. ,
The last group that we saw in Larzac 
were colts. Once again we observed
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a good condition of the horses, albeit the 
lack of a stable, hard feed and constant 
grooming. The colt group included 
horses aged one to three years old. In 
that time the breeders usually decide 
which to leave for further breeding, while 
the rest will be gelded and sold. Other 
French studs also keep the horses on the 
pastures through most of the year, as 
they consider an active rest, where 
movement is not limited by time or 
boundaries of the paddock, to be an 
important part in the training process. 
Stallions are a group which cause the 
most problems: during competitions due 
to excitability and that they cannot be 
kept on the pastures with other horses. 
That’s why only the best are left for 
reproduction after tiying them in sports 
and evaluating their conformation. The 
training of young horses is begun rather 
late, at the age of 5. It is held that horses 
should not undergo intensive training 
before they are fully grown and 
developed - that is not before 6 years old. 
This is to protect horses from leg injuries 
and prolong their sport career. Indeed, in 
France you can find horses at the age of 
15 still succeeding in the toughest rides. 
I have been frequently told that the 
point of endurance rides is not a horse’s 
sole win, but repeatedly placing among 
the top spots. The length and quality of 
a horse’s career is the best certificate of 
the value of his parents.
While in France we visited one of the 
most renowned studs - Elevage du 
Barthas, owned by Christian Quet, 
located on lowland covered with lush 
grass. Christian told us how the French 
deal with the different conditions in 
various part of the country - because the 
lowland pastures do not fulfill the 
requirements for raising endurance 
horses, due to the over-lush grass as 
opposed to the mountain pastures and 
vegetation lacking minerals. That’s why 
the foals after weaning are transferred to 
pastures in the mountains with less 
vegetation and thus are forced to move 
and involuntarily train their muscu
lature. In the first four years the young 
horses are transferred between pastures 
so that their organisms get used to harsh 
conditions. For that reason every 
breeder in the association has lands in 
various parts of Provence and 
Languedoc so that they could provide 
the horses with the optimum conditions. 
What we saw and heard is surely not 
enough to have a ready recipe for an 
endurance horse, but what caught our 
attention was that the French found an 
optimal solution for this kind of 
breeding, which involves many factors: 
the right conditions, good genetic 
material and lots of luck. In our own 
country we do not lack horses and 
places: there are the beautiful Biesz
czady, the rolling terrains near Suwałki 
and Augustów and limestone uplands, so 
what are we missing? Perhaps a person 
such as Yves Richardier. /transl. J. KJ

Yves Richardier 

dobrodziejstwa środowiska Masywu. 
Z tego powodu każdy hodowca zrzeszo
ny w związku posiada ziemie w różnych 
częściach Prowansji lub Langwedocji, 
tak aby mógi zapewnić zwierzętom 
optymalne warunki wychowu i rozwoju.

Kolejnym etapem naszej wizyty na po
łudniu Francji była wizyta w krainie koni 
camargues, czyli w delcie Rodanu, gdzie 
odbywały się zawody CEI*** na dystan
sie 160 km. Teren dość piaski i piaszczy
sty, jak na możliwości francuskie, przy
ciągnął wielu zawodników także z zagra
nicy. W zawodach wzięło więc udział wie
lu Włochów i Hiszpanów, a także Niem
ców i Belgów, którzy również pokonywa
li dystans w strugach deszczu i w wyjąt
kowo niskiej temperaturze.

Udało się nam także odwiedzić naj
starszego i pierwszego poza Parkiem Les 
Cevenness hodowcę koni rajdowych we 
Francji, Francois Poąjola. który mimo 

podeszłego wieku (ponad 80 lat) stale 
prowadzi hodowlę, utrzymując grupę 
klaczy i źrebaków.

Następnego dnia, tuż przed odlotem, 
zdołaliśmy (tradycyjnie w strugach stale 
towarzyszącego nam deszczu) odwie
dzić hodowlę jednego z najbardziej zna
nych, renomowanych we Francji i za gra
nicą zawodników Stephana Chazela. To, 
co wywarło na nas największe wrażenie, 
oprócz koni przygotowywanych do star
tów, to klacze - dwie ponaddwudziesto- 
letnie starsze panie, łagodne jak baranki, 
którym ani starty, ani wielokrotne wyźre- 
bienia nie zdołały nadwyrężyć zdrowia; 
wyjątkowo poprawne pokrojowo, bez 
śladu iękowatości i kontuzji nóg (no nie, 
z takimi „łapami jak talerze“ u nas nie 
mogłyby się pokazać na wybiegu, jakby 
to wyglądało?).

To, co zdołaliśmy zobaczyć i usłyszeć 
z pewnością nie wystarczy, żeby dać 
przepis na konia do rajdów, jednak w 
pamięci zapadł nam fakt, że Francuzi 
znaleźli optymalne rozwiązanie dla tej 
hodowli, na które złożyło się wiele czyn
ników: odpowiednie warunki, dobry ma
teriał genetyczny i wiele szczęścia. U nas 
też koni i miejsc nie brakuje: są prze
piękne Bieszczady, pagórkowate tereny 
moreny czołowej wokół Suwałk i Augu
stowa, jest w końcu wapienna Wyży
na Krakowsko-Częstochowska, więc 
czego nam brakuje? Ano, pewnie takie
go człowieka, jak Yves Richardier. •
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Elena Romero Oneto
fot. z archiwum autorki

R
ajdy długodystansowe są bardzo 
jeszcze młodą dyscypliną, ale 
z dnia na dzień cieszą się wzra
stającą frekwencją. Tak wielka popular

ność rajdów jest prawdopodobnie spo
wodowana tym, że uczestniczyć w nich 
może praktycznie każdy jeździec, gdyż 
liczba kontuzji w tej dyscyplinie nie jest 
duża. Sport ten nie wymaga też szczegól
nych umiejętności. Z całą pewnością jed
nak uczestnik rajdu musi kochać i szano

Wagram 1980 (Tallin - Wendeta / Palas) 
hod. / bred by SK Michałów

wać swego wierzchowca, gdyż dobro ko
nia stanowi tu wartość nadrzędną w sto
sunku do rywalizacji sportowej.

Kolejnym powodem, dla którego warto 
uczestniczyć w rajdach, jest wielka popu
larność tej konkurencji w Emiratach 
Arabskich. Wielu szejków jest znanych ze 
swego zamiłowania do koni i jeździectwa, 
szczególnie do rajdów długodystanso
wych, które uważają za najodpowiedniej-

W Argentynie sporty konne 
mają wielowiekową tradycję, 

poczynając od gauczo 
przemierzających pampę 

na koniach lokalnej rasy criollo, 
poprzez wyścigi, które od stu 

z górą lat cieszą się 
międzynarodową stawą, 

aż do polo - dyscypliny, która 
na całym świecie jest 

utożsamiana z Argentyną.

szy sprawdzian wartości użytkowej koni 
arabskich, z uwagi na ich niewiarygodną 
wprost wytrzymałość. Czy zresztą można 
sobie wyobrazić lepszy sposób promocji 
swojej rodzimej rasy, niż wspierając i pro
pagując dyscyplinę sportu, w której jest 
ona najlepsza, nie tylko we własnym kra
ju, lecz i na całym świecie?

Ogólnie wiadomo, że sporty konne są 
w wysokim stopniu uzależnione od sytu
acji gospodarczej, nie tylko ze względu 
na jeźdźców, lecz przede wszystkim 
z uwagi na organizację zawodów. Tym 
większe znaczenie ma sponsoring ze 
strony Emiratów Arabskich, dzięki któ
remu jeździectwo w wielu krajach może 
dynamicznie się rozwijać.

Także w rajdach pozycja Argentyny 
na arenie światowej jest silna. Kilka koni 
hodowli argentyńskiej wyróżniło się 
w poważnych zawodach z międzynarodo
wą obsadą. Wśród nich znalazły się takie 
sławy, jak Ras Kasai, ZC Kingshah, Bran
dy Wine, Box Embrujo, osobniki należące 
do dynastii „Moro”. W hodowli wytrwa- 

iych rajdowców specjalizuje się zwłasz
cza jedna farma, z której za granicę wy
dostało się niewiele koni, ale za to wyjąt
kowych. Farma ta nosi nazwę Haras Los 
Estribos i należy do spółki Campero S.A. 
W latach 2000-2002 wyeksportowano 
stamtąd trzy konie, które wykazały 
ogromną przewagę nad konkurentami. 
Startując w Emiratach, pobiły światowe 
rekordy szybkości.

Ogier Ro Nilo, znany także pod nazwą 
Super, w 2004 r. wygrał Puchar Prezyden
ta w Abu Dhabi, ustanawiając przy tym 
nowy rekord świata na dystansie 160 km. 
Tego imponującego wyczynu dokonał za
ledwie w kilka tygodni po zwycięstwie 
w Narodowym Rajdzie na dystansie 
120 km, w grudniu 2003.

Klacz Ro Fabiola w 2004 r. zajęła 
czwarte miejsce w tym samym rajdzie, co 
jej brat, ale za to została uhonorowana 
specjalną nagrodą „Best Condition”. 
W 2005 wygrała podobny rajd, również 
zasługując na nagrodę „Best Condition” 
i poprawiając rekord ustanowiony przez 
jej brata do 7 h 02’. Udało się jej tego do
konać również zaledwie w trzy tygodnie 
po zdobyciu nagrody „Best Condition” 
i Pucharu Przechodniego Emiratów 
na dystansie 120 km. W 2006 r., w rajdzie 
o Puchar Przechodni Al Whatha, na dy
stansie 120 km, zajęła czwarte miejsce, 
a w kilka tygodni później drugie miejsce 
w Pucharze Prezydenta (160 km), z nie
wielką stratą do zwycięzcy.

Ogier angloarabski Ro Saad w 2005 r. 
wygrał Puchar Przechodni Emiratów 
na dystansie 120 km, ustanawiając



przy tym nowy rekord szybkości na tym 
dystansie.

Trzeba wiedzieć, że w rajdach tego 
szczebla rzadko uczestniczy mniej niż 
siedemdziesiąt koni, sprowadzanych 
z całego świata przez trenerów pracują
cych w stajniach należących do szejków. 
Marzeniem każdego hodowcy jest zdoby
cie przynajmniej jednego z tych prestiżo
wych trofeów, więc jeśli w tak krótkim 
okresie konie pochodzące z jednej ho
dowli wygrywają wszystkie trzy nagrody, 
stanowi to bezsprzeczny powód do du
my, tym większy, że przewyższający 
wszelkie oczekiwania.

Czy taka seria sukcesów ma jakieś ra
cjonalne uzasadnienie? Ależ musi mieć, 
bo nie może to być tylko kwestia szczę
ścia. Te trzy fenomenalne konie mają 
po prostu wspólnego przodka. Ojcem ich 
jest ogier Wagram (Tallin - Wendeta 
po Palas) 1988, hodowli Stadniny Koni 
w Michałowie, w 1993 r. importowany 
z Polski przez spółkę Campero S.A. Mało 
tego - hodowcy ci mają ściśle wytyczony 
cel. Jest nim produkcja arabów o wyso
kiej wartości użytkowej. Droga do osią
gnięcia tego celu prowadzi poprzez skru
pulatną selekcję i dobór partnerów do ko
jarzeń. Nacisk kładziony jest też na zdro
we i naturalne warunki wychowu źrebiąt, 
do czego idealnie nadają się pastwiska 
zlokalizowane na pampie argentyńskiej. 
Od urodzenia źrebięta otaczane są tro
skliwą opieką, zaspokajającą ich potrzeby 
fizyczne, zoohigieniczne i żywieniowe. 
Do udziału w wyścigowych próbach dziel
ności przygotowywane są starannie, po
przez odpowiednią zaprawę do pracy 
pod siodłem i późniejszy trening.

Nie bez znaczenia pozostaje też wpływ 
argentyńskiego środowiska przyrodni
czego i klimatycznego, stwarzającego 
wspaniale warunki do hodowli zarówno 
koni, jak i bydła. Dzięki temu każdy ho
dowca gotowy do podjęcia wyzwania, ja
kim jest trening rajdowy, ma już na star
cie wspaniale możliwości. Niezbędna jest 
jednak spora doza cierpliwości, bo wyho
dowanie dobrego konia użytkowego wy
maga przynajmniej siedmiu do ośmiu lat.

Czy to nie wspaniale, że nasze araby, 
znane przede wszystkim ze swej urody, 
potrafią wylegitymować się równie impo
nującymi osiągnięciami w tylu innych 
dziedzinach? • /tłum K.Ch./

RO Fabiola

Wagram from Los Estribos
Endurance is a very young equine sport, 
with high international interest growing 
in participation day by day. This growth 
is probably due to the fact that almost 
any rider is able to compete, as no 
specific abilities are needed, and no 
serious physical risks are involved. 
However, a great love and respect of the 
rider for his horse is needed; the 
competitive nature of the sport, must 
come second to the welfare of the horse. 
Another good reason are the Arab 
Emirates. Most of the Sheiks are known 
for their love of horses and equestrian 
sports, and in endurance racing they 
found their perfect fit: the Arabian horse 
has proven to be the best one in 
performing long distance rides, thanks 
to its incredible resistance. Can you 
imagine a better way to promote their 
historic national equine breed than 
promoting and sponsoring this sport 
locally and throughout the whole world? 
We all know that the equine sports, more 
than any other ones, are conditioned by 
economic circumstances, not only 
concerning the riders, but also the 
organization of events. Therefore, the 
constant economic support of the 
Emirates helps the growth of this sport 
in many countries.
Argentina owns a large and old 
equestrian tradition. Starting with our 
„Gauchos” riding their „criollos” 
throughout the Pampas, continuing with 
the Turf, which has more than 100 years 
of international recognition, and ending 
with the Polo, which undoubtedly is 
synonymous of Argentina all over the 
world.
Argentina seems also to be developing 
an international reputation in 
Endurance. There have been several 
Argentine bred horses who has stood out 
at important international races, like 
Ras Kasai, ZC Kingshah, Brandy Wine, 
Box Embrujo, several „Moros", and quite 

a few more, which are as important as 
these. However there is one particular 
breeding farm which has gained 
incredible success exporting only a few 
horses. It is Haras Los Estribos, owned 
by Campero S. A., which has exported 
three horses during 2000 and 2002 that 
clearly showed up their superiority. All of 
these three horses achieved world speed 
records in the Emirates.
Ro Nilo (alias Super) won in 2004 the 
„Presidents Cup”, in Abu Dhabi, over 
160 km, breaking the world speed record. 
This amazing performance is obtained 
only a few weeks after winning the 
„National Day”, December 2003 over 
120 km.
Ro Fabiola, who had finished behind her 
brother in 4th place in 2004 but winning 
the „Best Condition” award, won the 
same race in 2005, breaking her brother’s 
world record down to 7h 02’ plus winning 
once more the „Best Condition” award. 
But this also only three weeks after 
winning the „Emirates Challenge” over 
120 km plus achieving the „Best 
Condition” award. In 2006 she finishes in 
4th place at the ,,A1 Whatba Challenge” 
over 120 km, and just a few weeks later 
she finishes 2nd at the „President’s Cup” 
over 160 km, very close to the winner.
Ro Saad, an Angloarab horse, won the 
Emirates Challenge 2005 over 120 km 
also breaking a world speed record.
It is important to know that the normal 
entries at these races are rarely below 70 
horses, bought by the Sheiks” trainers 
throughout the whole world.
Which horse breeder is not dreaming of 
achieving one important goal with his 
produce? However, achieving three of 
them in such a short period of time really 
is an amazing experience, which makes 
us feel very proud, and far exceeded our 
expectation.
How can we rationally understand this 
success? This cannot be just luck. There 
is a common denominator in their 
genetics, which is their sire: Wagram 
(Tallin - Wendeta by Palas), imported 
from Poland by Campero S.A. in 1993. 
Beyond that there is a clear target 
behind the breeding program: to 
produce Arabian horses with athletic 
attitude. Accordingly, a very careful 
selection of broodmares and stallions 
was initially done, and emphasis was 
placed on the natural and healthy 
rearing of the foals on the pastures of the 
Argentine „Pampas”, as well as following 
closely each detail concerning sanitary, 
physical and nutritional requirements 
since their birth. And finally, a fine 
breaking and training before starting 
their racing career.
Also to be added to all of the above is the 
quality of Argentine land and climate, 
which offer ideal conditions to breed 
horses, as well as cattle. This means an 
excellent opportunity to anyone ready 
for such a challenge, though patience is 
very necessary as it takes from 7 to 8 
years to achieve any good performance 
horse.
Isn’t it fantastic that our pretty Arabian 
horses can finally prove they have so 
many other extraordinary qualities, 
besides their beauty?
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■ SYLWETKI

Zenon Lipowicz
obrazy Ludwika Maciąga

T
wórczość Ludwika Maciąga, 
w której byi on zawsze wiemy tra
dycji i realistycznemu odtwarza
niu natury i przyrody, nie poddająca się 

trendom sztuki nowoczesnej i której bu
solą była głoszona przez Niego „wierność 
doznaniom” była długo lekceważona 
i traktowana jako anachronizm. Kieru
nek tej twórczości ukształtowany został 
już we wczesnej młodości.

Ludwik Maciąg urodził się w 1920 roku 
w Krakowie, w rodzinie o wojskowych 
tradycjach. Jego ojciec wałczył pod Ver
dun, z armią generała Hallera wrócił 
do Polski. Został oficerem 9. Pułku Arty
lerii Lekkiej w Białej Podlaskiej.

Dwaj bracia Ludwika byli oficerami 
Wojska Polskiego; najstarszy Józef, uro
dzony w Bośni, po walkach w kraju 
w 1939 roku przedostał się na Bliski 
Wschód, a stamtąd do Anglii. Z Anglii, ja
ko cichociemny, został zrzucony do Ser
bii na tereny opanowane przez gen. Mi
chałowicza. Tam zorganizował polski 
oddział i zginął w walce z Niemcami. Dru
gi brat Otton internowany do Rumunii, 
przedostał się przez Bejrut do Francji, 
a po jej upadku do Wielkiej Brytanii. Ja
ko oficer I Dywizji Pancernej gen. Macz
ka brał udział w walkach we Francji, Bel
gii i Holandii. Po wojnie osiedlił się w An
glii, gdzie dal się poznać jako uzdolniony 
artysta zajmujący się malarstwem, ry
sunkiem i ceramiką. Córka Ottona Anna 
podobnie jak ojciec i stryj kocha i maluje 

7 sierpnia 2007 roku zamknęła 
się jedna z najpiękniejszych 

kart w historii malarstwa 
polskiego - karta malowana 

przez Ludwika Maciąga. 
Nazywana przez niego 

„Malowanym pamiętnikiem" 
jest tradycyjnie patriotyczna, 
oparta na narodowej sztuce 
polskiej i kontynuuje pracę 

wielkich mistrzów: Kossaków, 
Matejki, Brandta, Gierymskiego 

i Byliny. Kartę tę stworzył nie 
tylko wielki artysta, ale 

szlachetny, wierny zasadom, 
o silnym charakterze człowiek.

konie. Jej prace o subtelnych kolorach, 
odznaczają się lekkością, delikatnością 
i starannym wykonaniem.

Maciągowie pielęgnując tradycje wo
jenne, stworzyli sagę rodzinną, którą łą
czy wspólne zainteresowanie i miłość 
do malowanych obiektów w Polsce i kra
ju osiedlenia - Wielkiej Brytanii.

Życie koszar, w których zamieszkała 
rodzina przed wojną, oglądanie codzien
nych ćwiczeń i parad miało kolosalny 
wpływ na wyobraźnię i ukształtowanie 
zainteresowań młodego chłopca i spowo
dowało pierwszą fascynację koniem.

Za największe przeżycie tamtych cza
sów uznał Artysta zetknięcie z oriental
nymi końmi ze stadniny w Janowie Pod
laskim. Ogromne wrażenie wywarły 
na Nim uroda i wspaniały ruch tych koni.

Po wybuchu wojny Ludwik Maciąg 
ukończył podziemną podchorążówkę Ar
mii Krajowej i w 1944 roku dostał przy
dział do 34. Pułku Piechoty AK, dowo
dzonego przez majora Stefana Wyżykow
skiego ps. „Zenon”. W zwiadzie konnym 
tego pułku brał udział w słynnej akcji 
osłonowej przerzutu ze wsi Jeziory 
do Anglii fragmentów pocisku V-2 wycią
gniętego z biot nadbużańskich przez 
16 partyzanckich koni. Uczestniczył 
w przejęciu siedmiu lotników amerykań
skich z zestrzelonego przez Niemców 
bombowca B-17, lecącego z Wielkiej Bry
tanii do Odessy po bombardowaniu 
obiektów zbrojeniowych w okolicy Berli-
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Ludwik Maciąg ze swoim ulubionym ogierem / Ludwik Maciąg with his beloved stallion 
Eos 1984 (Banal - Elektorka po Andrut), Kurozwęki
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na. Lotnicy ci uczestniczyli w walkach 
prowadzonych przez oddział „Zenona” 
do momentu jego rozwiązania, kiedy to 
zostali przekazani „za pokwitowaniem” 
jednostce wojsk radzieckich. Profesor 
długo utrzymywał z nimi kontakt kore
spondencyjny. W oddziale „Zenona” Lu
dwik Maciąg uczył się nie tylko tego, 
czym jest honor, Ojczyzna i patriotyzm. 
Utrwalał chwile powstańcze, stwarzając 
epopeję leśną partyzantów. W uznaniu 
zasług „Zenon” podarował Ludwikowi 
Maciągowi swoją klacz Iskrę i siodło woj
skowe, które chorąży „Sas” przekazał 
do zbiorów muzeum w Siedlcach.

Prawdziwe malarstwo zaczął Maciąg 
po zakończeniu wojny i demobilizacji. 
Podjął On wtedy pracę w stadninie koni 
w Janowie Podlaskim, jako leśniczy 
i masztalerz, ukrywając się tam 
przed NKWD i zsyłką na Sybir, co było lo
sem wielu członków AK. Kiedy stało się 
to możliwe Ludwik Maciąg podjął studia 

na krakowskiej ASP i kontynuował 
w warszawskiej ASP Pełnił rolę asystenta 
prof. Tadeusza Kulisiewicza, a po dyplo
mie był adiunktem na wydziale malar
stwa u prof. Michała Byliny, którego za
wsze bardzo ciepło wspominał. Prof. Byli
na miał również partyzancką przyszłość 
i był jednym z nielicznych malarzy, którzy 
w tamtym czasie mieli odwagę ząjmować 
się „tematyką końską”. Ludwik Maciąg 
był wieloletnim profesorem warszawskiej 
uczelni, otrzymał na niej tytuł profesora 
zwyczajnego. Piastował funkcję dziekana; 
był zamiłowanym pedagogiem i wycho
wawcą licznych malarzy. Dyplomy w jego 
pracowni uzyskali wybitni artyści Stani
sław Bąj i Andrzej Novak-Zempliński.

Profesor Ludwik Maciąg mieszkał 
w Gulczewie w domu przez Niego zapro
jektowanym i wzniesionym z olbrzymich 
bali. Obok budynku mieszkalnego stoją 
kryte strzechą zabudowania gospodar
cze: stajnia i stodoła z wozownią, a ota-

Ludwik Maciąg 
between the saddle 

and a painter’s palette
On the 7th of August, 2007 one of the 
most beautiful chapters in the history of 
Polish painting was forever closed. This 
chapter, painted by Ludwik Maciąg, 
which He called „A Painted Diary”, is 
traditionally patriotic, based on Polish 
national art. It is the continuation of the 
great maestros: the Kossaks, Matejko, 
Brandt, Gierymski and Bylina. It was 
created not only by a great artist, but by 
a fair, true to His principles, man of 
a strong character.
The works of Ludwik Maciąg, in which 
He was true to tradition and the realistic 
portraying of nature and wildlife, not 
succumbing to the modem trends, 
remaining „loyal to the senses”, were 
long disregarded and treated as an 
anachronism. The trend of this 
creativeness was shaped already during 
early childhood.
Ludwig Maciąg was bom in 1920 in 
Cracow in a family of military traditions. 
His father fought in the battle of Verdun 
and returned to Poland with the army of
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General Haller. He became an officer in 
the 9th Light Artillery Regiment in Biala 
Podlaska.
Two of Ludwik’s brothers were officers 

in the Polish Army; the oldest - Józef, 
bom in Bosnia - after 1939 made his way 
to the Middle East and from there to 
England. As a „cichociemny” („silent 
dark ones” - a secret unit of the Polish 
Army in exile) he was dropped from 
England over Serbia onto the territories 
controlled by General Michajlowicz. 
There he organized a Polish unit and was 
killed in battle by the Germans. The 
second brother Otton was interned to 
Romania, made his way through Beirut 
to France and after the country’s fall - to 
Great Britain. As an officer of the 1st 
Armored Division of General Maczek he 
took part in battles in France, Belgium 
and Holland. After the war he settled in 
England, where he got to be known as 
a talented artist in painting, drawing and 
pottery. Otton’s daughter Anna, just like 
her father and uncle, loves and paints 
horses. Her subtle-colored works 
characterize themselves with lightness, 
softness and a scrupulous finish.
The Maciąg family nursed the military 

traditions, creating a family saga, which 
combines their common interest and 
passion for the painted buildings and 
objects in Poland and the country of 
settlement - Great Britain.
The life of the barracks, in which the 

family lived before the war, as well as 
observing the every day training and 
parades had a colossal influence on the 
imagination and shaping of interests of 
the young boy and stirred the first 
fascination with the horse.
As the greatest experience from those 

times the artist considered the contact 
with oriental horses from the stud of 
Janów Podlaski. The beauty and 
wonderful movement of these horses 
made a huge impression on Him. 

czają je padoki dla ulubionych koni. Ca
łość zbudowana jest w lasku otoczonym 
malowniczymi polami i łąkami z przepły
wającą nieopodal majestatyczną rzeką 
Bug. Posiadłość wybudowana we wła
snym stylu sprawia wrażenie mini skan
senu. Te barwne lasy i pola malownicze
go Podlasia, wśród których Profesor spę
dził większą część swojego życia, w dużej 
mierze sugerowały treść i kolorystykę Je
go dziel. Tam powstawały przesiąknięte 
duchem wsi polskiej pejzaże z szachow
nicą barwnych łanów, lub zimową, suro
wą szarzyzną śniegu, lasy malowane 
o różnych porach roku, stanowiące czę
sto temat pięknych akwarel.

Rozpiętość tematyczna prac Profesora 
jest bardzo duża. Mieści się w niej rzeźba, 
grafika użytkowa, plakaty, ilustracje ksią
żek, projekty gobelinów, znaczków pocz
towych - serie: „Konie polskie“, „Jazda 
polska“, „150-lecie Stada w Sierakowie“. 
Jednakże motywem przewodnim twór
czości są najpiękniejsze stworzenia świa
ta - konie. Wszystkie te prace są poprze
dzone rzetelnymi studiami koni, rzędów 
i ubiorów. Konie różnych ras i użytkowa
nia prezentowane są w efektownym ru
chu, na swobodzie, w scenach batali
stycznych, biegach myśliwskich, ciągnące 
chłopskie wozy, dworskie pojazdy, sanie, 
w znojnej pracy na polu. Wszystkie te 
dzieła bardzo realistycznie, doskonale po
kazują precyzję ruchu konia.

Profesor bardziej był związany ze świa
tem jeźdźców i hodowców, aniżeli ze śro
dowiskiem malarstwa ASP Brał bardzo 
aktywny udział w trudnych dla konia 

i jeźdźca rajdach i biegach myśliwskich, 
uczestniczył w realizacji scen batalistycz
nych do filmu Andrzeja Wąjdy „Popioły”, 
Osobliwością malarstwa Ludwika Macią
ga były obrazy „malowane z siodła”. Pę. 
dząc w szeregu jeźdźców miał możliwość 
oglądania szarży poprzez wzniesione 
z szablami ręce szwoleżerów gwardii. Po
tęgowało to autentyzm i wrażenie 
uczestniczenia w przedstawianej scenie.

Z obrazów Profesora emanuje duch. 
Łatwo w nich odczytać najbardziej cha
rakterystyczne cechy związane z prezen
towaną formacją. Silę i bojowość średnio
wiecznego rycerza, powagę i dumę skrzy
dlatego husarza, szybkość i niepowstrzy
many pęd szwoleżera gwardii, czy elegan
cję i urok ulana przedwojennej Polski.

Profesor zawsze twierdził, że najbliż
szymi jego sztuce byli Piotr Michałowski 
i Józef Chełmoński. Zaś najwspanialszym 
malarzem koni w skali światowej był Ju
liusz Kossak.

Jego twórczość zbliżona była bardzo 
do patriotyczno-romantycznego pisar
stwa Henryka Sienkiewicza, autora mo
jego ulubionego dzieła literackiego - Try
logii.

Zasady, poglądy i sympatie, jakimi kie
rował się Profesor w swojej twórczości, 
mieliśmy z żoną możliwość poznać pod
czas miesięcy, jakie spędziliśmy z Ewą 
i Ludwikiem pod jednym dachem na na
szej farmie w Arizonie i w czasie wspól
nych podróży po Polsce i Stanach Zjed
noczonych. Z tego okresu pochodzą, 
rzadko spotykane wśród dzieł Artysty, 
westernowe obrazy przedstawiające gru-
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pę kowbojów biorących udział w rodeo 
i wywiadowcę indiańskiego na koniu.

Zauroczeni dziełami Profesora, groma
dziliśmy je systematycznie. W tej chwili 
nasza arizońska kolekcja jest jednym 
z największych zbiorów Jego prac. Od lat 
cieszy się ona ogromnym zainteresowa
niem i uznaniem naszych polskich i ame
rykańskich przyjaciół, koneserów sztuki 
i koniarzy, hodowców koni z obu Ameryk 
i Europy, uczestniczących w pokazach 
koni arabskich. Nasza kolekcja pokazy
wana była na kilku wystawach organizo
wanych w Arizonie. Jej reprodukcje za
mieszczane były w polskich i amerykań
skich czasopismach.

Codzienne przebywanie wśród obra
zów prof. Maciąga i osobisty z nim kon
takt daje ogromne zadowolenie, zmusza 
do refleksji i przypomina spędzone z Nim 
wspaniale chwile. Ja i moja żona Jolanta 
jesteśmy szczęśliwi, że osobiście znali
śmy Profesora i Jego uroczą małżonkę 
Ewę oraz, że zaskarbiliśmy sobie ich 
przyjaźń.

Poza Stanami Zjednoczonymi prof. 
Maciąg miał szereg wystaw indywidual
nych w Anglii, RFN, Holandii, Danii i Ka
nadzie. Uczestniczy! w międzynarodo
wych wystawach sztuki polskiej w Chi
nach, Związku Radzieckim, Indiach, Ira
nie, na Węgrzech, w Rumunii, Austrii, 
Włoszech, Libanie Niemczech, Jugosła
wii, Czechosłowacji, Francji, Hiszpanii, 
Finlandii, Japonii, Bułgarii i Mongolii.

Jego prace znajdują się w zbiorach 
muzeów: Wojska Polskiego, Narodowego 
oraz Łowiectwa i Jeździectwa w królew
skich Łazienkach w Warszawie; w Zamku 
w Golubiu-Dobrzyniu, w klasztorze w Le
śnej Podlaskiej, w Biblioteąue Nationale 

After the outbreak of the war Ludwik 
Maciąg graduated from the clandestine 
officer’s training center of the Home 
Army and in 1944 received an allocation 
with the 34th Infantry Regiment, under 
the command of Mąjor Stefan Wyży
kowski, nickname „Zenon”. In the horse 
unit of this regiment He took part in the 
famous covering campaign of rede
ploying fragments from the village of 
Jeziorna to England of the V-2 missile 
pulled out from the swamps of the Bug 
river by 16 partisan horses. He 
participated in the take-over of seven 
American pilots from the B-17 bomber, 
shot down by the Germans, flying from 
Great Britain to Odessa after the 
bombing of armament buildings near 
Berlin. These pilots participated in the 
battles conducted by „Zenon’s” unit 
until its dissolution, when they were 
handed over to a Russian military unit. 
The Professor maintained contact with 
them for a long time by mail. In 
„Zenon’s” unit Ludwik learned not only 
the meanings of the terms honor, 
homeland and patriotism, but also 
preserved the insurgent moments, 
creating a forest epic of the partisans. In 
appreciation of His merits, „Zenon” gave 
Ludwik his mare Iskra and military 
saddle, which was donated to the 
museum in Siedlce.
Maciąg began serious painting after the 
end of the war and demobilization. He 
took up work at Janów Podlaski Stud, as 
a forester and groom, hiding there from 
the NKWD (People’s Commissariat for 
Internal Affairs) and deportation to 
Siberia, which was the fate of many of 
the Home Army members. When it 
became possible, Ludwik Maciąg took 
up studies at the Academy of Fine Arts 
in Cracow and continued them at the 
Academy of Fine Arts in Warsaw. He was 
the assistant of Professor Tadeusz 
Kulisiewcz and after graduating became 
a lecturer at the Painting Faculty with 
Professor Michal Bylina, who He always 
reminisced very warmly. Professor Bylina 
also had a partisan past and was one of 
the few painters who in those times had 
the courage to take up the „equine” 
theme. Ludwik Maciąg was for many 
years a professor of the Warsaw Academy 
and received the title of Professor 

Ordinarius. He held the office of dean- 
was a keen educator and tutor of 
numerous painters. In His atelier the 
superb artists Stanislaw Bąj and Andrzej 
Novak-Zemplinski obtained then- 
diplomas.
Professor Ludwik Maciąg lived in Gul- 
czewo in a house designed by Himself 
and built from enormous logs. Beside the 
main house stand thatched farm 
buildings: a stable and bam with 
a wagon shed and paddocks for His 
favorite horses. AU this is built in a forest 
surrounded by picturesque fields and 
meadows with the majesticaUy flowing 
Bug river close by. The property is buUt 
with a style of its own and gives the 
impression of a small heritage park. 
These colorful woods and fields of the 
Podlasie region, among which the 
Professor spent the mąjority of His life, 
pretty much suggested the content and 
color of His works. It was there that the 
sceneries fuU of the spirit of the Polish 
vifiages, harsh greyness of the snow or 
the woods painted at various time of 
year, were brought to life.
The theme range of the Professor’s 
works is huge. It includes sculpture, 
appfied art, posters, book fllustrations, 
tapestry designs, post stamp designs - 
sets: „Polish horses”, „Polish cavalry”, 
„150 years of Sieraków Stud”. However 
the leitmotiv of His works are the world’s 
most beautiful creatures - horses. AU 
these works are preceded by thorough 
studies of the horses, tack and clothing. 
Horses of various breeds and usage are 
presented in striking movement, free, in 
battle scenes, hunting, pulling wagons, 
royal carriages, sleighs, during 
exhausting work in the fields.
AU these works are very reaUstic, 
perfectly presenting the precision of the 
horse’s movement.
The Professor Uved closer to the world of 
horsemen than the environment of 
artists from the Academy. He took active 
part in rides and hunts, physicaUy hard 
for both horse and rider, participated in 
the production of battle scenes for 
Andrzej Wajda’s film „Popioły”. Angles 
done „from the saddle” were an 
interesting feature of the paintings of 
Ludwik Maciąg. Riding in line with other 
riders He had the chance to see a charge 
through the raised hands, holding 
sabres, of the chevau-legers of the guard. 
This further enhanced the authenticity 
and impression of being in the presented 
scene.
Spirit emanates from the Professor’s 
paintings. It is easy to pick up the most 
characteristic traits connected with the 
presented formation - the strength and 
mifitancy of a medieval knight, the 
dignity and pride of a winged hussar, the 
speed and unrestrained rush of 
a chevau-leger or the elegance and 
charm of an uhlan of Pre-war Poland.
The Professor always stated that the 

closest to His works were Michałowski 
and Chełmoński. Wiule the greatest 
horse painter of aU time was Jufiusz 
Kossak
His work was very much alike to the 
patriotic, romantic writing of Henryk
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Sienkiewicz, the author of my favorite 
literary work - the Trilogy.
Together with my wife we had the 
opportunity to witness the principals, 
views and likings which guided the 
Professor in His work, during the months 
that we spent with Ewa and Ludwik 
under one roof at our farm in Arizona 
and during the common travels across 
Poland and the US. From that period 
come the rarely seen among the artist’s 
works Western paintings presenting 
a group of cowboys taking part in a ro
deo and an Indian scout atop a horse. 
Enchanted by the Professor’s works we 
began collecting them systematically. At 
this moment our Arizona collection is 
one of the greatest of His works. It has 
epjoyed a lot of interest for many years 
from our Polish and American friends, 
art conneisseurs, horsemen, breeders 
from both Americas and Europe, 
participating in Arabian horse shows. 
Our collection has been presented at 
a few exhibitions organized in Arizona. 
Its reproductions have been published in 
Polish and American magazines.
Being among the Professor’s paintings 
everyday and having had personal con
tact with Him gives great satisfaction, 
forces to stop and think and recalls the 
wonderful times spent with Him. I and 
my wife Jolanta are extremely happy to 
have personally known the Professor and 
His lovely wife Ewa and that we had 
earned their friendship.
Outside of the US Professor Maciąg had 
a number of individual exhibitions in 
England, West Germany, Holland, 
Denmark and Canada. He participated 
in international exhibitions of Polish art 
in China, the Soviet Union, India, Iran, 
Hungary, Romania, Austria, Italy, Liban, 
Germany, Yugoslavia, Czechoslovakia, 
France, Spain, Finland, Japan, Bulgaria 
and Mongolia.
His works can be found in the Polish 
Military Museum, the National Museum 

and Museum of Hunting and Horse
manship in the royal Łazienki Gardens in 
Warsaw; among the collection of the 
Castle in Golub-Dobrzyń, in the 
monastery in Leśna Podlaska, in the 
Biblioteque Nationale in Paris, in 
galleries in Folkestone and Cassel in 
England and many private collections 
across the world. Certainly no museum 
would be ashamed of the collection 
accumulated in Arizona.
The collection of Tom Chauncey, owner 
of one of the greatest Arabian horse 
farms in the world, holds a portrait of the 
famous stallion Nabor, imported from 
Poland.
The huge collection of the Polish 
Diaspora activists Elżbieta and Bogumił 
Horchem is adorned with oil paintings 
and an enormous tapestry presenting 
the hero of two nations - Kaziemierz 
Pulaski - atop a horse, saluting over 
a partisan grave.
The Professor received numerous 
awards and distinctions. He received the 
Gold Cross of Merit, Silver Cross of Merit 
with Swords, the Order of the Decade, 
a Bronze and Silver Order of Defense, 
the Gold Order of the Millennium of the 
Republic of Poland. For His merits in the 
field of Polish fine arts and achievements 
in His artistic work He was honored 
posthumously by the President of 
Poland with the Order of Polonia 
Restituta.
He was laid to rest next to His wife Ewa, 
at the cemetery in Wesoła. Numerous 
people, including representatives of the 
government and church authorities, 
friends, artists, horsemen, Academy of 
Fine Arts staff, pupils of the Professor, 
delegations from the State Studs and 
Stallion Depots, Home Army soldiers 
and the Honor Guard of the Polish Army 
gathered to say their final farewell. Two 
Arabian horses followed the coffin - His 
Eos and Metropolis NA, a stallion from 
the stud in Janów Podlaski.
/transl. J.K./

w Paryżu, w galeriach Folkestone i Cassel 
w Anglii oraz w wielu zbiorach prywat
nych na całym świecie. Prac Profesora 
znajdujących się w prywatnych zbiorach 
w Arizonie nie powstydziłoby się wiele 
muzeów.

W zbiorach Toma Chaunceya, właści
ciela jednej z nąjwspanialszych farm koni 
arabskich świata, znajduje się portret im
portowanego z Polski słynnego ogiera 
Nabór.

Ogromną kolekcję polonijnych działa
czy Elżbiety i Bogumiła Horchemów zdo
bią obrazy olejne i ogromny kilim przed- 
stawiąjący bohatera obojga narodów Ka
zimierza Pułaskiego na koniu, salutują
cego przed powstańczą mogiłą.

Profesor uzyskał liczne nagrody i wy
różnienia. Otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, 
Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami, Me
dal Dziesięciolecia, Medale Obronności 
Kraju - Brązowy i Srebrny, Złotą Odzna
kę Tysiąclecia Państwa Polskiego. Za za
sługi dla kultury polskiej i osiągnięcia 
w pracy artystycznej pośmiertnie odzna
czony został przez prezydenta Rzeczypo
spolitej Polskiej Krzyżem Komandor
skim Orderu Odrodzenia Polski.

Na cmentarzu w Wesołej, gdzie spoczął 
obok żony Ewy, żegnali Go przedstawi
ciele władz państwowych, duchowień
stwa, przyjaciele, artyści, koniarze, wy
kładowcy ASĘ wychowankowie Profeso
ra, delegacje stadnin i stad państwo
wych, żołnierze AK i Kompania Honoro
wa Wojska Polskiego. Za trumną postę
powały dwa wierzchowce arabskie - Jego 
Eos i Metropolis - ogier ze stadniny w Ja
nowie Podlaskim. •
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POKAZY
XXV Puchar Narodów w Aachen za

kończył się podwójnym sukcesem pol
skiej ekipy, która zdobyła zarówno nagro
dę giówną - Trofeum Lady Harmsworth 
Blunt (po raz czwarty), jak i przyznawany 
od 2001 roku Puchar Hodowców, zwany 
Trofeum Majora Hedleya (po raz drugi).

W pokazie wzięło udział 17 koni ze 
stadnin ANR oraz 10 wystawionych przez 
hodowców prywatnych (pp. Goździal- 
skich, Poszepczyńskich, Leszka Jarmuża. 
Wojciecha Parczewskiego, Stanisława 
Sławińskiego, Tomasza Tarczyńskiego).

Puchar Narodów, Aachen

Spośród nich aż 6 wygrało klasy, 2 zajęły 
miejsce drugie, 7 - trzecie, 3 - czwarte 
i 1 uplasował się na piątej pozycji.

W finale tytuł Czempionki Klaczy Star
szych zdobyła Palmira (Monogramm - 
Palestra) z Michałowa, Wiceczempionem 
Ogierów Starszych został michałowski 
Esparto (Ekstern - Ekspozycja) dzierża
wiony przez Ajman Stud, zaś wieniec Wi- 
ceczempiona Ogierów Młodszych przy- 
padł w udziale reprezentantowi stadniny 
Falborek Arabians pp. Goździalskich - 
rocznemu Altisowi (WH Justice - Albia). 
Ponadto tytuły Top Five w swoich kate-

Lidia Pawłowska
fot. Katarzyna Dolińska

z prawej / right: Altis (PL) - 
Wiceczempion Ogierów Młodszych 

/ All Nations Cup Junior Reserve 
Champion Stallion / Falborek 

Arabians 

poniżej / below: Eternity lbn 
Navarone (BE) - Czempion 

Ogierów Starszych / All Nations 
Cup Senior Champion Stallion / 

Dion Arabians
goriach zdobyły: michałowskie Pistoria 
(Gazal Al Shaąab - Palmira), Estoria 
(Laheeb - Ekspozycja) i Grafik (Eukalip
tus - Gaskonia) oraz Etnologia (Gazal Al 
Shaqab - Etalanta) z Janowa Podlaskie
go. Na szczególną uwagę zasługuje wynik 
Altisa, którego tytuł w Pucharze jest 
pierwszym zdobytym przez konia hodow
li prywatnej i drugim tej rangi po tytułach 
wiceczempiona świata i Europy zdoby
tych przez Girlan-Beya (należącego już 
wówczas do szwedzkiego hodowcy). •

powyżej / above: Palmira (PL) Czempionka Klaczy Starszych 
/ All Nations Cup Senior Champion Marę / Michałów

The Doublet in Aachen
The XXVth Nations’ Cup in Aachen en
ded with a double success of the Polish 
team, capturing as well the first prize - 
the Lady Harmsworth Blunt Trophy (for 
the fourth time), as the Breeders’ Cup, 
granted since 2001, called also the Major 
Hedley Trophy (for the second time).
In the show took part 17 horses from the 
state studs and 10 exhibited by the pri
vate breeders (Goździalski, Poszepczyń- 
ski, Jarmuż, Parczewski, Sławiński and 
Tarczyński). Among them 6 won their 
classes, 2 were placed second, 7 - third, 
3 - fourth, whereas one was placed fifth.
In the finals the title of Senior Champion 
Mare was granted to Palmira (Mono- 
gramm - Palestra) from Michałów; the 
Senior Reserve Champion Stallion beca
me Michaiów-bred Esparto, whereas the 
title of Junior Reserve Champion Stal
lion got to the representative of Falborek 
Arabians (owned by Mr. Goździalski) - 
a yearling colt Altis (WH Justice - Albia). 
Moreover, the Top Fives of their classes 
entered also Michaiów-bred Pistoria 
(Gazal Al Shaqab - Palmira), Estoria 
(Laheeb - Ekspozyjca) and Grafik (Eu
kaliptus - Gaskonia), as well as Janów- 
-bred Etnologia (Gazal Al Shaqab - Eta
lanta). Worthy noticing was the achieve
ment of Altis, because for the first time 
such a title was gained by a private-bred 
horse, after capturing the titles of World 
and Europe Reserve Champion by the 
colt Girlan-Bey, belonging to a Swedish 
breeder, /trans. K. Ch./
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HODOWLA

fot. Katarzyna Dolińska

W
 starszych podręcznikach
zalecano nieprzekraczanie

„żelaznego” terminu 6 mie
sięcy jako optymalnego wieku odsą
dzania źrebiąt, zwłaszcza jeśli klacze 
były już znowu źrebne. Ta norma mia

ła uzasadnienie w czasach, kiedy kla
cze pracowały, ale jeśli klacz używa
na jest tylko do rozrodu, jest w dobrej 
kondycji i wytwarza jeszcze dużo mle
ka, nic jej się nie stanie, jeśli będzie 
karmiła dłużej. Nie wymyślono bowiem 
jeszcze lepszego pokarmu niż mleko 
matki i doświadczeni hodowcy dawno 
stwierdzili, że źrebięta trzymane pod 
matkami do wieku 8-9 miesięcy są 
zdrowsze, mocniej zbudowane i osią
gają większe wymiary. Oczywiście mat
ka musi w tym czasie otrzymywać 
zwiększoną dawkę pokarmową, a jeśli 
zacznie w widoczny sposób tracić kon
dycję, jest to wskazanie do natychmia
stowego odłączenia źrebięcia.

Jesień stanowi „zamknięcie" 
sezonu hodowlanego. W tym 

okresie odsądzamy źrebięta 
od matek i podejmujemy 

decyzje dotyczące sprzedaży 
nadwyżek materiału 

hodowlanego, ewentualnych 
nowych nabytków i wyboru 

partnerów do krycia dla 
naszych klaczy. Nadeszła 

właśnie ta pora i dlatego nie 
zaczniemy tradycyjnie, 

od początku roku 
kalendarzowego.

Wcześniej należy odłączać źrebię 
również wtedy, kiedy matka jest złośli
wa, nadmiernie pobudliwa lub przeja
wia nieprzyjazne odruchy wobec obsłu
gi. Niezależnie bowiem od wysokiej 
odziedziczalności stopnia zrównoważe
nia nerwowego, ssące źrebięta naśladu
ją zachowanie matki, gdyż jest ona dla 
nich nąjwyższym autorytetem. W sta
nie dzikim uczyły się od matek zacho
wań umożliwiających przetrwanie, jeśli 
więc matka traktuje obrządzającego 
człowieka jak wroga - źrebięta mogą 
przyswoić sobie taką reakcję.
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Odsad
Technicznie odłączanie najlepiej 

przeprowadzać w ten sposób, że spro
wadzamy klacze ze źrebiętami z pa
stwiska, po czym źrebięta pozostawia
my w ich dotychczasowych boksach, 
a klacze przenosimy do innego po
mieszczenia. Najlepiej, jeśli mając kilka 
klaczy, przeprowadzamy to równocze
śnie, a źrebięta stawiamy razem 
w większym boksie, ale z możliwością 
wiązania ich przy karmieniu, aby sil
niejsze nie odpychały słabszych i moż
na było stosować indywidualne dawki 
żywieniowe.

Dobrze jest, jeśli mamy starszą, jało
wą klacz lub wałacha, wtedy z takim 
„wujkiem” lub „ciotką” odsadki spokoj
niej chodzą po pastwisku, bo odczuwa
ją potrzebę posiadania przewodnika. 
A jeśli mamy w ogóle tylko jedną wy- 
źrebioną klacz i odsądzamy jedno źre
bię, to powinniśmy za wszelką cenę po

starać się dla niego o takiego „opieku
na”, bo samotne źrebię jest nieszczęśli
we. Chyba, że umówimy się z kolegą 
lub sąsiadem na wspólny odchów źre
biąt.

Tempo zasuszania się klaczy jest ce
chą osobniczą i zależy od jej mleczno
ści. Jedne klacze tracą mleko już w 1-3 
dni po odsądzeniu, a obrzęk wymienia 
u nich w ogóle nie występuje, ale są i ta
kie, którym wymię twardnieje i na
brzmiewa jak bochen, strzyki stoją 
sztywno i taki stan ustępuje dopiero 
po 3 tygodniach. W takim przypadku 
trzeba do minimum zredukować ilość 
podawanej paszy treściwej, czasem 
także i wody, natomiast zwiększyć ilość 
ruchu. Powinien to być ruch wymuszo
ny - pod siodłem, na lonży lub w „karu
zeli”. Różne są poglądy co do postępo
wania z wymieniem - niektórzy lekarze 
weterynarii radzą, aby go w ogóle nie 
dotykać, ale w mojej 20-letniej praktyce

The Vade Mecum for 
a Small Breeder 

(Part 1)
In autumn the breeding season is over. 
The time came for weaning foals, selling 
off the livestock surplusses and selecting 
the mating partners to our mares for the 
next year. That's why we don't start our 
deliberations in a traditional way, i. e., 
from the beginning of a calendar year. 
Older handbooks suggested the age of 6 
months as an optimum time for weaning, 
especially when mares were in foal again. 
That recommendation was right, as long 
mares were working, but if they were 
used only for reproduction, remained in 
a good condition and yielded plenty of 
milk - nothing wrong would happen to 
them, if they nursed their foals longer. 
There's no food better than the 
mother's milk and foals nursed to 8-9 
months of age grow bigger, stronger and 
healthier. Of course, such a mare should 
get a higher food ratio and in the case of 
a significant condition loss the foal must
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hi
be weaned immediately. Similarly, it will 
be better to wean the foal earlier, if the 
mare is too excitable, vicious or 
unfriendly for the caregiver, because 
suckling foals follow the behavior of their 
dams.
The best way of weaning is to leave foals 
in their stalls, whereas mares are 
removed. The most sufficient moment 
for that action is the return from pasture 
grounds or paddocks. A barren mare or 
a gelding can serve as a „companion” for 
weanlings, helping them to get used to 
their new situation. Such a „guardian” is 
indispensable, when we wean only one 
foal, unless we make an arrangement 
with a friend or neighbor to raise our 
foals together.
The pace of drying off is an individual 
trait of a mare. Some of them lose milk 
very quickly and their udders regain its 
previous shape in 1-3 days after weaning 
of a foal, whereas other mares retain 
swollen udders and stiff teats even for 3 
weeks. In such cases the amount of 
substantial food, sometimes also of 
water, should be reduced, whereas the 
exercise (under saddle, on a lunge or in 
a horse-walker) should be intensified. 
Some vets suggest not to touch the 
udder, whereas other advise applying 
a iodine-camphor ointment on it. In my 
20-years-long horse-breeding practice 
the latter method proved better. On the 
other hand, the weanlings should be 
more intensively fed, in order to 
compense the milk loss. If the mare had 
a meagre milk yield or a poor maternal 
instinct, we'd have to feed a foal with 
special food supplements.
Long before weaning a foal should get 
used to handling and tying. The earlier to 
start it - the better, because this way we 
can avoid struggling. I usually start to 

w hodowli koni dobre rezultaty dawało 
wcieranie maści jodowo-kamforowej.

Intensywniej za to żywimy źrebięta 
odsądzone, aby zrekompensować im 
utratę mleka matki. Jeżeli klacz była 
mało mleczna lub nie przejawiała pra
widłowo rozwiniętego instynktu ma
cierzyńskiego, wskutek czego sama by
ła w świetnej kondycji, a źrebię w sła
bej - mamy szansę teraz to nadrobić, 
dokarmiając odsadka specjalnymi pa
szami i odżywkami, których na rynku 
mamy ogromny wybór.

Wychowanie
Źrebię na długo przed odsadem po

winno być przyuczone do wiązania 
i prowadzenia w ręku. Jeśli dopiero te
raz sobie o tym przypomnimy - będzie 
o wiele za późno, gdyż jest już duże 
i silne, a nie mając wyrobionych odpo
wiednich nawyków, swoimi odruchami 
obronnymi może nas i siebie narazić 
na kontuzje. Ja zwykle już trzytygo
dniowe źrebięta zaczynam brać na lin
kę, której drugi koniec przekładam 
przez kółko przy żłobie matki i począt

kowo trzymam w ręku, a później przy
wiązuję na kokardkę, aby w razie szar
pania się źrebięcia łatwo było jednym 
ruchem je oswobodzić. Starsze źrebię 
łatwiej będzie nauczyć chodzenia 
na lince, jeśli najpierw przyzwyczaimy 
je do brania smakołyków z ręki, wtedy 
chętniej będzie do nas podchodzić.

Rozpropagowana u nas stosunkowo 
niedawno metoda imprintingu w od
niesieniu do koni świetnie zdaje egza
min. Źrebię od pierwszych godzin życia 
oswajane z dotykiem człowieka jest 
w sposób zauważalny łatwiejsze w ob
słudze w porównaniu do źrebięcia cho
wanego „na dziko”. Poglądy na te kwe
stię ewoluowały w ostatnich latach 
w błyskawicznym tempie. Dawno za
rzucono praktykę zakładania źrebię
tom kantarów dopiero po odsadzie, co 
wiązało się z walką, stresującą i kontu- 
zjogenną dla obu stron. Teraz lansuje 
się nakładanie kantarów i wiązanie 
w wieku 1 miesiąca, ale przekonałam



się w praktyce, że im wcześniej, tym le
piej. Produkowane obecnie kantarki 
źrebięce z miękkiej i lekkiej, nylonowej 
taśmy, można zakładać już 10-dnio- 
wym, a nawet tygodniowym maleń
stwom, które jeszcze nie stawiają opo
ru i dużo szybciej się przyzwyczajają 
do dziwnej „ozdoby” na głowie.

Roczniak powinien już bezproble
mowo chodzić w ręku równo z prowa
dzącym, zatrzymywać się i ruszać 
na komendę. Jeżeli myślimy o uczest
nictwie w pokazach, jeszcze w wieku 
źrebięcym można zacząć naukę „usta
wiania”. Drobnemu hodowcy, który 
wyprowadza źrebięta pojedynczo w rę
ku, łatwo nauczyć je „oddawania szyi”. 
Można to ćwiczyć przy wyprowadza
niu na wybieg. Prowadząc źrebię, wy
przedzamy je, stajemy przed nim 
i w momencie, gdy trzyma prawą tylną 
nogę w powietrzu - podajemy komen
dę: „Oooopppaaa” lub taką, której za
wsze używamy przy zatrzymywaniu. 
Unosimy przy tym do góry rękę z trzy
maną luźno linką, starając się skupić 
na niej uwagę źrebaka. Jeśli wyciągnie 
szyję, nastawiając uszy do przodu, 
chwalimy i dajemy nagrodę. Uczyć wy
ciągania szyi i skupiania uwagi na ba
cie możemy również, przywiązując 
na jego końcu pęk liści. Taka „domo
wa” metoda nie jest może zaleca
na przez zawodowych prezenterów, ale 
skuteczna dla drobnych hodowców, 
którzy wiele mogą nauczyć młodego 
konia w trakcie zabawy.

Łatwiej jest nauczyć konia biegania 
kłusem w ręku, jeśli najpierw nauczy
my go biegać na lonży. Dla roczniaka 
przyzwyczajonego do chodzenia przy 
naszym boku pewną trudność może 
sprawiać nagła zmiana naszych wyma
gań - zamiast przyciągać do siebie, za
czynamy odganiać go od siebie! Ła
twiej zrozumie, o co chodzi, jeśli za
miast bata będziemy używać długiego, 
giętkiego pręta z pękiem liści na koń
cu. Poganiamy nim konia od tylu, stra
sząc go szelestem liści. Pamiętajmy 
jednak, że gdy tylko nauczy się na ko
mendę ruszać z miejsca kłusem, za
trzymywać się i zmieniać kierunek, 
przerywamy lonżowanie i trenujemy 
wyłącznie bieganie kłusem w ręku. 
Przedłużające się lonżowanie grozi 

utrwaleniem nawyku poruszania się 
po dwóch śladach, niepożądanego dla 
konia pokazowego.

Trening
Nawet jeśli nasz koń nie ma predys

pozycji pokazowych ani nie planujemy 
dla niego takiej kariery, powinniśmy 
z każdym roczniakiem odbywać trening 
tych podstawowych umiejętności, gdyż 
stanowią one doskonale „przedszkole”, 
przydatne w późniejszym zajeżdżaniu. 
Dobrze jest też, aby roczniak lub dwu
latek wziął udział w kilku młodzieżo
wych pokazach, nawet jeżeli ma się 
uplasować na szarym końcu. Taki wy
stęp da młodemu osobnikowi, czasem 
„chowanemu pod kloszem”, obycie z ta
kimi stresującymi bodźcami jak trans
port, obce miejsce, tłumy, muzyka, ja
skrawe reklamy itp. Jest to doskonała 
metoda „odczulania”, która znacznie 
ułatwi późniejsze użytkowanie.

Konie z drobnych hodowli mają bo
wiem ten handicap, że czasem jedynymi 
ludźmi, jakich widzą oprócz swego wła
ściciela i jego rodziny, są kowal i lekarz 
weteiynarii, którzy kojarzą się im głów
nie z nieprzyjemnymi czynnościami. Je
śli jeszcze do tego ich rodzinne gospo
darstwo mieści się na cichych i spokoj
nych terenach wiejskich, z dala od gwa
ru, konie takie podczas treningu w do
mu mogą zachowywać się idealnie, ale 
po przewiezieniu w miejsce odbywania 
pokazu „głupieją”. W takim przypadku, 
jeżeli nie mamy możliwości wcześniej
szego zapoznania konia z atmosferą po
kazu, należy pierwsze jego występy po
traktować jako „szkoleniowe”.

Małe gospodarstwa, oczywiście te 
prowadzone przez prawdziwych miło
śników koni, mają tę przewagę nad 
wielkimi stadninami, że zwierzęta trak
towane są tam indywidualnie, gdyż 
mniej ich przypada na jednego obsłu
gującego. Dzięki temu opiekun może 
poświęcić im więcej czasu, a co za tym 
idzie nauczyć je potrzebnych umiejęt
ności w formie zabawy, ograniczając 
do minimum towarzyszący temu stres. 
W dobrych rękach konie traktowane są 
jak członkowie rodziny, a więc nie naby
wają złych doświadczeń związanych 
z człowiekiem. Pracować z takimi koń
mi to prawdziwa przyjemność! • 

acquaint a foal with a leading rope in the 
age of 3 weeks. One end of a rope is 
attached to the foal s halter, whereas the 
other one I thread through a ring close to 
the dam's feeder and hold in hand, in 
order to loosen it when needed. Also 
halters should be put on early, even for 
one-week-old foals. Contemporarily 
produced foal halters are made from 
a nylon plait, light and soft, thus 
comfortable and easy acceptable for very 
young foals. If an older and stronger foal 
hasn't been handled yet, we could easier 
teach it, luring with titbits.
A yearling should go steadily in the 
handler's hand, stop and set off on 
command. If we plan to take part in 
shows, already a foal may be taught to 
stand up. Especially small breeders, 
taking out each foal separately, can at 
the same time train „neck yielding” with 
them. In order to draw the foal's 
attention, we can attach a cluster of 
rustling leaves to the end of a whip. Such 
a training, treated like a game, proves 
more advantageous and less stressing 
for a youngster.
Lunging may be helpful in training and 
developing of a trot. A yearling would 
catch it more easily, if we urged him with 
a long, flexible rod with a bunch of 
rustling leaves on the end. Anyway, we 
must give up the lunging and replace it 
by trotting at the handler's side as soon, 
as the horse learns to set off at a trot, 
stop and change directions. Otherwise 
fixed may be a habit of running on two 
tracks, undesired for a show horse.
Even if we don’t plan a show career for 
our horse, every yearling should know 
the basic show skills, because training in 
hand makes a good introduction for 
future breaking under saddle. Moreover, 
a yearling or a two-year-old should take 
part in several youth shows, even if being 
placed at the veiy end. It would give 
a young horse an experience in dealing 
with such stressful factors, as transport, 
strange places, crowds, loud music or 
bright colored banners.
Horses raised in small farms often meet 
a very few people other than their 
owners - mostly vets and famers, 
associated mainly with unpleasant 
treatments. If their home farm is located 
in a peaceful, rural area, far from urban 
noise and traffic - such horses may 
perform very well at home, but get crazy 
in the show-ring. In such cases their first 
starts should be treated as training ones. 
On the other hand, horses from small 
stud farms have a great advantage. They 
are treated by their owners as family 
members and are taught the basic skills 
in a form of a game. That's why they 
mostly retain a sound nervous system 
and make a real fun to work with, 

/transl. K.Ch./
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SPORT

Sportowy Czempionat Europy, Stadl Paura

Gudrun Waiditschka
fot. Mateusz Jaworski

M
istrzostwa Europy od począt
ku miały na celu wykazanie 
wszechstronności rasy czy
stej krwi arabskiej, toteż zawsze stara

no się włączyć do nich jak nąjwięcej 
konkurencji. Zastosowano tu inną tak
tykę niż w większości zawodów, organi
zowanych oddzielnie w kategoriach kla
sycznych dyscyplin jeździeckich, powo
żenia i jazdy w stylu western.

Było to trudne zadanie, gdyż każdy 
kraj ma swoją specyfikę użytkowania 
koni, w tym i arabskich. I tak, w Niem
czech najchętniej uprawiane są konku
rencje klasyczne, jak skoki i ujeżdżenie. 
Na wysokim poziomie stoi także we
stern, inaczej niż w Hiszpanii, gdzie naj
większą popularnością cieszą się kon
kursy typu WKKW, a jeździectwa we
sternowego w ogóle się nie praktykuje. 
W Anglii upowszechniły się „klasy 
pod siodłem” przejęte z pony klubów, 
podczas gdy Francja przestrzega ściśle 
przepisów FN i FEI. W Polsce ostatnio 
wprowadzono dla koni arabskich klasy 
kostiumowe, które cieszą się coraz 
większą popularnością.

Wskutek tej różnorodności trudno 
było opracować wspólną formulę dla 
całego kontynentu, jednak w tym roku, 
po VI Mistrzostwach Europy, można 
uznać, że ta misja zakończyła się powo
dzeniem. Udało się bowiem rozegrać 43 
konkursy na różnych poziomach, repre
zentujące 18 dyscyplin. Oczywiście wy-

Mniej więcej osiem lat temu 
garstka entuzjastów 

zainicjowała Sportowe 
Mistrzostwa Europy Koni 
Arabskich. Początkowo 
na ograniczoną skalę, 

z czasem impreza urosła 
do rangi prestiżowych, 

międzynarodowych zawodów 
dla koni czystej krwi, 

organizowanych co roku 
w Stadl Paura, w Austrii.

magalo to olbrzymiego wysiłku organi
zacyjnego i doskonałego zaplecza, 
obejmującego zarówno trasę krosu 
i maratonu, jak i czworoboki ujeżdże-

niowe oraz areny do reiningu, ale w re
zultacie wszechstronne możliwości 
użytkowe arabów zostały pokazane 
w całej rozciągłości.

Czym innym jest jednak ukazanie 
wszechstronności rasy, a czymś zupeł
nie innym - wszechstronności pojedyn
czego osobnika. Do oceny tej ostatniej 
służy kategoria „All-Around” (ogólno- 
użytkowa). Przejęta z dyscyplin wester
nowych, została rozszerzona na kla
syczne konkurencje jeździeckie i za
przęgowe. W każdej z tych kategorii wy
bierany jest „All-Around Champion”, 
którym zostaje koń, osiągający najlep
sze wyniki w różnych dyscyplinach. 
Wkrótce jednak okazało się, że koń mo
że być wszechstronny, ale jeździec nie 
zawsze. Przyznaje się więc także tytuły 
indywidualne, aby uhonorować bardziej 
wyspecjalizowanych zawodników, wśród 
których często znajdują się wybitnie 
utalentowani jeźdźcy. Poszczególne 
konkurencje w kategorii „All-Around”, 
podobnie jak w WKKW, osiągają też 
zwykle niższy poziom niż konkurencje 
specjalistyczne.

W chwili obecnej w każdej kategorii 
(klasycznej i westernowej) przyznawa
ne są trzy indywidualne tytuły.

Ujeżdżenie
Na pierwszych mistrzostwach Euro

py największy kłopot sprawiały trudno
ści językowe. Zawody odbywały się



w Holandii i według modelu holender
skiego. Popełniono przy tym błąd w tłu
maczeniu z holenderskiego na angiel
ski, co postawiło niektórych zawodni
ków w niekorzystnej sytuacji. Na szczę
ście organizatorzy wyciągnęli wnioski 
z tej „wpadki” i od tego czasu stosowa
ne są tylko przepisy FEI, które zostały 
już przetłumaczone na języki narodowe 
przez lokalne federacje jeździeckie. Po
nadto przepisy FEI stosują się do po
ziomu zaawansowanego, wskutek cze
go zaistniała potrzeba podniesienia 
stopnia trudności konkurencji. Wyszło 
to jednak na dobre, gdyż araby potrafią 
współzawodniczyć nawet w konkur
sach na poziomie próby św. Jerzego. 
Dowiodła tego kl. Estella (po Meza
lians), dosiadana przez austriacką za
wodniczkę Tinę Tentschert, wygrywa
jąc w 2007 tę konkurencję z wynikiem 
64,50%. Już w 2002 r. klacz ta zdobyła 
srebrny medal na pierwszych mistrzo
stwach Europy w Deume, ale potem 
odniosła kontuzję i na czworoboki po

wróciła dopiero teraz, jak feniks z po
piołów. Drugie miejsce zajął Noginsk 
(po Gordon) pod norweską amazonką 
Linę Hamre, o której dalej dowiemy się 
więcej.

Skoki
Na pewno nieraz widzieliśmy odstrę

czające obrazki koni arabskich pędzą
cych po parkurze w fatalnym stylu, 
pod jeźdźcami, którzy nad nimi nie pa
nowali. Aby zapobiec takim widokom, 
konkursy skoków na mistrzostwach 
Europy (odbywające się w hali) zapla
nowano tak, aby głównym utrudnie
niem nie była w nich wysokość prze
szkód, lecz kręta trasa przejazdu 
z ostrymi zakrętami, nie pozwalająca 
na rozwinięcie zbyt wielkich szybkości. 
W wyniku tego dwukrotną zwyciężczy
nią ME została malutka klacz Niniwa 
(po Etogram), polskiej hodowli, dosia
dana przez młodą amazonkę Agnieszkę 
Olszewską. Klacz ta, przez cały czas po
zostając pod kontrolą zawodniczki,

Showcasing the Versatility 
of the Arabian Horse

It’s about 8 years ago, that a handful of 
far-sighted enthusiasts initiated the 
organisation of a European Cham
pionship for Arabian Sports Horses. Out 
of these humble beginnings, the most 
international sports event for purebred 
Arabians evolved that takes place each 
year at Stadl Paura, Austria.
The aim of the European Cham
pionships has always been to showcase 
the versatility of the Arabian breed, and 
therefore it was stipulated that all 
possible disciplines should be included 
in such an event. This is quite an unusual 
approach, as in most of the open 
competitions the three main categories - 
Classic, Western and Driving - are 
separated. Also, it was not an easy task, 
because the historic development of 
horse sports in general (which finds itself 
mirrored in sports with Arabian horses) 
differs from country to countiy: Whereas 
in Germany the classic disciplines such 
as dressage and show jumping are in the 
majority with a well-developed Western 
scene, others like Spain prefer eventing 
and have no Western at all. While 
England prefers the „Ridden Show 
Classes" adopted from the Pony Clubs, 
others like France strictly follow FN or 
FEI rules. Only recently, Poland has
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adopted the Mounted Costume classes 
for Arabians and they are gaining 
popularity. The diversity of Europe made 
a common denominator a difficult task. 
But today, after the 6th European 
Championships, the mission seems to be 
accomplished and this year's event 
consisted of 18 disciplines in 43 different 
tests at various levels. It’s an orga
nisational nightmare and needs ex
cellent facilities that offer everything 
from cross country and marathon course 
to dressage and reining arenas, however, 
the event does show the Arabian horse 
and his versatility indeed.
Ito show the versatility of the breed is 
one thing, to show the versatility of the 
individual horse another. And so the 
latter brought the „All-Around" com
petition into being. Known from Western 
sports, it was extended to Classic and 
Driving as well, and consequently the 
„All-Around Champion” is the horse that 
competes best in various different 
disciplines within one of those three 
categories. But soon, it had to be 
realized that the horses might be 
versatile, but many riders are not! In 
order to accommodate the specialists, 
too, amongst which are quite often the 
best riders, individual titles are given as 
well, and just as in eventing, any of the 
individual disciplines of the All-Around 
competition are of a lower level than 
those for the specialists.
At present there are three individual 
titles in each category (Western and 
Classic), which shall be briefly outlined: 
Dressage - at the first European Cham
pionships a major problem occurred: 
that of language. This first competition 
was held in the Netherlands and Dutch 
dressage patterns were used. Un
fortunately, due to a mistake in the 
translation from Dutch into English, 
some riders were at a disadvantage - and 
not very pleased by that. But the 
organisers learned their lesson and from 
then on only FEI dressage patterns were 
used, which are already translated by the 
National Equestrian Federations into 
the various languages. However, the level 

wykazała się wyjątkową zwrotnością 
i skocznością, doskonale wyjeżdżała 
ostre zakręty, dzięki czemu w finale 
zwyciężyła w walce o złoty medal, gdyż 
udało się jej przejechać parkur najkrót
szą drogą.

Classic Pleasure
W konkurencji tej można zdobywać 

tytuły indywidualne dopiero od nie
dawna. Odpowiada ona popularnej 
w USA klasie English Pleasure, z tym, 
że nie preferuje się przesadnie wyso
kiej akcji z nadgarstka. Przypomina 
raczej klasę Western Pleasure rozgry
waną w rzędzie i stroju jeźdźca takim, 
jak w konkurencji ujeżdżenia, podob
nie jak w klasach „pod siodłem” poka
zów angielskich. Dyscyplina ta od 
dwóch lat jest akceptowana przez Au
striacką Federację Jeździecką jako 
jedna z konkurencji rozgrywanych dla 
koni arabskich. W tym roku w Stadl 
Paura Classic Pleasure wygrał og. No- 
ginsk (po Gordon), pochodzenia rosyj
skiego, dosiadany przez Linę Hamre 
z Norwegii, drugie miejsce zajął rów
nież koń z ekipy norweskiej, Albion 
(po Balaton), mąjący w siodle matkę 
Liny, Titti. Oba konie doskonale za
prezentowały się w podstawowych 
chodach i sprawiały wrażenie bardzo 
przyjemnych do jazdy.

Debiutujący w tym roku zawodnik 
z Janowa Podlaskiego, Michał Giyglas 
na ogierze Metropolis NA, zajął w tej 
konkurencji czwarte miejsce. Tak do

bry wynik był dużym zaskoczeniem, 
chociaż ogier ten przed sprzedażą 
do Polski startowa! w klasie English 
Pleasure w USA. Osiągnięcie to było 
niewątpliwą zasługą amerykańskiego 
trenera Roya Richa, który udziela! in
struktażu młodemu polskiemu jeźdź
cowi.

Reining
To wiodąca dyscyplina spośród 

wszystkich konkurencji westernowych, 
bardzo popularna w Austrii i Niem
czech. W mistrzostwach Europy stoso
wane są przepisy NRHA, w tym roku 
paragraf 2 - w eliminacjach i paragraf 8 
- w finale. Rzecz jasna, trudno było spo
dziewać się takiego poziomu jak 
w USA, niemniej jednak tegoroczna 
zwyciężczyni, Eysha Bint Muscateal, 
dosiadana przez Gerharda Hairasa 
z Niemiec, osiągnęła wynik 72,5 pkt. 
Klacz ta debiutowała dwa lata temu 
i wtedy również zdobyła zloty medal. 
Nic w tym dziwnego, zważywszy, że jej 
ojciec, MHR Muscateal, zdobył mi
strzostwo USA w konkurencji reining. 
Drugie miejsce, z wynikiem 71,0 pkt, za
jął dwukrotny czempion Europy, Baikal 
(po Balaton), dosiadany i trenowany 
przez Doris Pfann z Austrii.

Trail
Jest to dyscyplina również popular

na w Austrii i Niemczech. Tory prze
szkód na mistrzostwach Europy za
wsze należały do trudnych, co stwler-

Polskie konie w Stadl Paura
W pierwszy, niezwykle upal

ny weekend sierpnia, gru
pa polskich hodowców, pasjo
natów i ludzi na co dzień pracu
jących z końmi arabskimi, wy
brała się do austriackiej miej
scowości Stadl Paura, która 
na pewno jest znana odwiedza
jącym coroczny pokaz klasy B 
w Weis, gdyż przejeżdża się 
obok niej w drodze do Linz. Mę
cząca podróż, którą chyba lepiej 
zniosły konie niż ludzie, trwała 
dla ekipy ze stadniny St. Roch 

Arabians (Katarzyny Ostrow
skiej) półtorej doby, zaś grupa 
z Janowa Podlaskiego dzielnie 
jechała bez noclegu, będąc 
na miejscu sporo wcześniej. 
W szóstych Sportowych Mi
strzostwach Europy Koni Arab
skich już po raz drugi udział 
wzięła Niniwa (Etogram - Ni- 
wa/Eukcdiptus) - drobna kasz
tanka, która swoimi dokonania
mi zaprzecza teorii o nieprzy
datności arabów do skoków. 
Wygrywa niemalże każdy kon

kurs, w którym startuje, po
twierdzając tym samym siłę i ja
kość polskiej hodowli.

Janowską stadninę reprezen
towały dwa ogiery czołowe: Me
tropolis NA (Consensus US - 
NDL Martinique US) hod. Mike’a 
Nicholsa i Esculap (Primo - 
Esparceta) hod. i wl. SK Janów 
Podlaski, oraz debiutujący 
na zawodach tak dużej rangi 
młodzi zawodnicy, uczniowie 
technikum hodowli koni w Ja
nowie Podlaskim - Michał Gry-
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dzali nawet trenerzy koni rasy Quarter 
Horse. Trudny tor ma jednak tę zaletę, 
że można bezbłędnie odróżnić prze
jazd dobry od przeciętnego, podczas 
gdy na łatwym torze może się zdarzyć, 
że wszyscy sobie „jakoś” poradzą. Zło
ty i srebrny medal należały w tym roku 
do „nowych twarzy” na mistrzostwach 
Europy: HAG Nasira (po El Jasir) 

pod Christiane Pichler z ekipy au
striackiej i Almibar El Rlh (po El 
ThayAnas) z Andreą Schmidt (Niem
cy) w siodle.

Western Pleasure
To chyba najbardziej znana konku

rencja i pozornie najłatwiejsza. Nie 
przyznaj e się tu ocen punktowych, 

had to be raised, as these FEI dressage 
patterns only start with advanced level. 
But what looked as a disadvantage at 
the beginning has become an advantage 
because Arabian horses can show their 
skills and perform at Prix St. Georges 
level as demonstrated by the mare 
Estella (by Mezalians) under Tina 
Tentschert/AUT winning this compe
tition in 2007 with a score of 64,50%. The 
mare already achieved the silver medal 
at the first European Championships in

Polish horses in Stadl Paura

glas i Justyna Żebrowska. Mło
dych zawodników przygotował 
prąciu ący z nimi na co dzień in
struktor - Artur Bieńkowski.

Od czwartku jeźdźcy z Jano
wa brali udział w ciekawych tre
ningach z Royem Richem 
(USA). Oficjalny trener mi
strzostw pomagał w ćwicze
niach rozprężających przed 
startem, sam dosiadał naszych 
ogierów, prowadził treningi dla 
naszych jeźdźców - długie, praco
wite, ale i owocne. Za to Niniwa 

In the first, scorching August we
ek-end, a group of Polish Arabian 
horse breeders and lovers visited 
Stadl Paura in Austria, a small 
town located on the way to Weis, 
when the popular Arabian horse 
show is held every year.
The horses endured an exhau
sting journey better than the pe
ople. The team from St. Roch 
Stud, owned by Miss Katarzy
na Ostrowska, traveled for 1 1/2 
days, whereas the team from Ja
nów Podlaski Stud set off earlier, 
reaching their destination witho
ut staying overnight. The tiny, 
chestnut mare Niniwa (Etogram 
- Niwa by Eukaliptus) took part 
in that event for the second time, 
denying the widespread opinion 

about the Arabians' unsuitabili
ty for showjumping. She won al
most all of her starts, confirming 
a high level of the Polish bre
eding.
Janów Stud was represented by 
two leading sires - Metropolis NA 
(Consensus - NDL Martinique), 
bred by Mike Nichols and Escu- 
lap (Primo - Esparceta), bred 
and owned by Janów Podlaski - 
ridden by young contestants, Mi
chal Gryglas and Justyna Że
browska, pupils of the Horse Bre
eding Technical College in Janów 
Podlaski, trained by the riding in
structor, Mr. Artur Bieńkowski.
Since Thursday the riders from 
Janów took part in training cli
nics with Roy Rich from the US, 

the official trainer of the event. 
He supervised relaxation exerci
ses and individual training ses
sions for our riders, mounting 
their stallions himself. At the sa
me time, in the peaceful Thurs
day evening, about 10 p. m., when 
the riding hall was already empty, 
Niniwa, despite a long travel, per
formed an easy jumping training. 
She cleared a simple parcours, al
most effortlessly. Interesting, 
that even so late at night the for
mer State Stallions Depot wor
ked at full steam.
Since the first day of our stay we 
were friendly received by the or
ganizers and other teams. I met 
Mrs. Martina Mlnhard, an owner 
of Al-Qahira Spanish Arabians
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Deume 2002, but was injured and came 
only back to the dressage arena now like 
phoenix from the ashes. Second to her 
ramp Noginsk (by Gordon) under 
Norwegian rider Line Hamre - of which 
we will read more later on.
Show Jumping - we all have seen 
deterrent pictures of Arabian horses 
speeding through an obstacle course in 
bad style and looking totally out of 
control. To avoid pictures like that the 
difficulty in the course at the European 
Championships is not so much the 
height of the obstacles, but the fact that 
the course is in an indoor arena, with 
narrow turns that do not allow high 
speed. And indeed, the winner of 2006 
and 2007, the little Polish mare Niwina 
(by Etogram), ridden by junior rider 
Agnieszka Olszewska/POL is a horse 
with an enormous jumping ability, totally 
controlled between the obstacles, 
extremely agile and good for narrow 
turns as they demonstrated in the jump- 
off this year, where they snatched the 
gold medal from the Dutch follower-up 
by taking all possible short-cuts in a very 
exciting finish.
Classic Pleasure - this test is the most 
recent addition to the individual classic 
titles. It is similar to the English Pleasure 
in the US, but decidedly without the 
high knee action. Instead, it is similar to 
Western Pleasure, but with dressage tack 
and outfit, and similar to the Ridden 
Show Classes in the UK. For two years 
now, the competition is accepted by the 
Austrian Equestrian Federation as an 
Arabian horse discipline and the result 
at Stadl Paura was encouraging, as the 
winners, the Russian-bred stallion 
Noginsk (by Gordon), ridden by Line 
Hamre/NOR, with his stablemate Albion 
(by Balaton) coming second under 
Line’s mother, Titti, were nicely ridden 
horses, showing good basic gaits and 
indeed giving the impression of being 
„a pleasure to ride”.
„Newcomer" Janow Podlaski came 
fourth with its stallion Metropolis NA, 
who had been shown in English Pleasure 
back in the USA prior to his exportation. 

tylko szereguje konie w zależności 
od osiągniętego wyniku. W tym roku 
nie startowa! trzykrotny zwycięzca, 
Zid Ibn El Zahim (po El Żabim), do
siadany przez Martina Pauliego z Nie
miec, więc debiutująca klacz HAG Na- 
sira zdobyła kolejny zloty medal. Dru
gie miejsce zajął również koń z ekipy 
austriackiej, Kashuri (po TR Victor), 
pod Ariane Lixl.

Powożenie
Ta konkurencja na mistrzostwach 

Europy jest traktowana trochę po ma
coszemu. Nie jest nadawany tytuł in
dywidualny, tylko w kategorii „ All-Aro
und“. Jednak otwarte zawody w powo
żeniu zawsze składały się z trzech nie
zależnych prób (ujeżdżenia, zręczno
ści powożenia i maratonu), do których 
doszła teraz klasa Pleasure Driving. 
Problem w tym, że w konkurencji za
przęgów jednokonnych arabom trud
no jest współzawodniczyć z końmi ras 
wyspecjalizowanych w tym rodzaju 
użytkowania. Pojedyncze sztuki star
towały w konkurencjach dla koni ma
łych i kuców, osiągając całkiem dobre 
wyniki, ale wraz z powiększaniem się 
wysokości w kłębie koni arabskich co
raz mniej spotyka się osobników speł
niających wymagane kryteria wzrostu. 
Poza tym, na trasie maratonu wyma
gane są cztery przeszkody wodne, 
a urządzenie takich przeszkód jest 
kosztowne dla organizatorów. Jednak 
powożący chętnie je pokonują, a pu

bliczność tłumnie ogląda. W tym roku 
pogoda sprzyjała zawodnikom, ale mi
mo tego tylko jeden koń pokonał trasę 
maratonu. Była to klacz Espinosa 
Qahira (po LM Libretto), powożona 
przez Alexandrę Moosburger z Austrii. 
Para ta zdobyła zloty medal, zaś 
na drugim miejscu, ze srebrnym me
dalem, uplasowała się szwajcarska 
para: klacz Maheela i powożący Paul 
Heiniger.

Tytuł „Western All-Around“ przysłu
guje zwycięzcy siedmiu dowolnych 
klas, przy czym Type & Conformation, 
podobnie jak reining i trail, są obo
wiązkowe. Oczywiście im więcej prób 
jeździec zaliczy, tym większe ma szan
se na uzyskanie wyższej punktacji, 
stąd niektórzy zawodnicy uczestniczą 
we wszystkich konkurencjach, dowo
dząc swojej prawdziwej wszechstron
ności. W tym roku tytuł zdobyła Mer- 
lin (po Anilin), dosiadana przez au
striacką amazonkę Danielę Mantler, 
przed Hajlan Mahra (po Shahil) 
pod Isabel Schertle. Także i te konie 
zadebiutowały na mistrzostwach Eu
ropy i można z satysfakcją stwierdzić, 
że są dobrze przygotowane, a więc ma
ją szansę na zwycięstwo w przyszłym 
roku. Należy podkreślić, że ci sami 
jeźdźcy i konie przez cały rok, dla pod
wyższenia kwalifikacji i nabrania do
świadczenia, biorą udział w otwartych 
zawodach w konkurencjach westerno
wych, gdyż mało jest zawodów tylko 
dla koni arabskich.

Centrum Jeździeckiego (Ge
schäftsführer Pferdezentrum 
Stadl-Paura). O godzinie 21

po 22 wszystko się uspokoiło, 
hala opustoszała, a wtedy 
do lekkiego treningu, relaksują-

pod Agnieszką Olszewską, w ci
szy i spokoju, już w czwartek wy
brała się na wieczorny trening

stąpiia Niniwa. Zadziwiający 
był fakt, że o tak późnej godzinie 
to niegdyś państwowe Stado 
Ogierów działało pełną parą - 
w Polsce to widok niemalże nie
spotykany. Niniwa przejechała 
lekki parkur tak, jakby w ogóle 
nie odczula bardzo długiej po
dróży.

Już pierwszego dnia bardzo 
miło zostaliśmy przyjęci przez 
organizatorów i ekipy z innych 
krajów europejskich. Pierwszą 
poznaną przeze mnie osobą by
ła Martina Minhard - właściciel
ka arabskiej stadninki poiożo-
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To samo dotyczy konkurencji w ka
tegorii „Classic All-Around“, w których 
obowiązkowe jest uczestnictwo w kon
kursie skoków lub ujeżdżenia oraz Ty- 
pe & Conformation. W tym roku tytuł 

ten zdobył Modern (po Madjar) 
pod amazonką Line Hamre z Norwe
gii. Był to już drugi złoty medal dla Li
ne Hamre ze stadniny Olympus, nale
żącej do rodziny Hamre, „zakręconej” 

Nevertherless, this result was quite 
unexpected and an achievement last 
not least due to the efforts of American 
trainer Roy Rich who advised young 
rider Michael Gryglas during the days of 
the competition.
Reining - the king’s discipline of Western 
sports is quite popular in Austria and 
Germany. With regards to rules, NRHA 
patterns are used, this year no 2 
(qualifier) and no. 8 (final). The level, 
admittedly, might not be as high as in 
the US, but still this year’s winner Eysha 
Bint Muscateal under Gerhard 
Hairas/GER achieved a score of 72.5 
points. The mare had her debut two 
years ago, when she also achieved the 
gold medal. For insiders, her perfor
mance ability is not a surprise, as her sire 
MHR Muscateal is a Reining champion 
in the US. Second to her came two-times 
European Champion Baikal (by Ba
laton) with trainer and rider Doris 
Pfann/AUT still gaining 71.0 points.
Trail -is also a quite popular discipline in 
Austria and Germany. The trail courses at 
the European Championships have always 
been difficult ones, which has been admitted 
even by some Quarter horse trainers. But 
a difficult course allows to properly 
differentiate between the good and the not- 
quite-so-good performances, while in an 
easier trail course it often happens that they 
all manage „somehow”. Winner and reserve 
were two new faces at the European 
Championships, Austrian HAG Nasira (by 
El Jasir) with rider Christiane Pichler 
winning the gold medal and Almibar El Rih 
(by El Thay Anas) under Andrea Schmidt 
from Germany coming second.
Western Pleasure - is maybe the most 
popular competition and on first sight 
the easiest one. Here, no scores are given 
and the horses are only ranked. With 
three-time winner Zid Ibn El Zahim (by 
El Zahim) under Dr. Martin Pauli/GER 
missing this year, it was again the new
comer HAG Nasira who achieved the 
gold medal. The second place went also 
to Austria, to Kashuri (by TR Victor) 
under Ariane Lixl.

nej w sercu Tyrolu, Al-Qahira 
Spanish Arabians. Ze swoimi 
końmi przyjeżdża do Stadl Pau- 
ra od kilku lat: - Wszyscy ko
chamy to miejsce, ponieważ 
zrobiliśmy tu wiele lat temu li
cencje powożących. Uwielbia
my te hale, stajnie, całą archi
tekturę... Ludzie są bardzo przy
jaźni, a organizatorzy dbają 
o uczestników. To jest w ogóle 
magiczne miejsce, spotykamy 
tu wielu przyjaciół, ze wszyst
kich zakątków Europy, mamy 
nadzieję, że się zaprzyjaźnimy 
również z Polakami.

Stud, visiting Stadl Paura for se
veral years with her horses. She 
was deeply impressed with a ma
gic atmosphere of Stadl Paura 
and willingly made friends with 
competitors from all World ends. 
Arabian horses taking part in 
sport competitions often impress 
the public with their looks - swan
like necks, fan-shaped tails - but 
in the eyes of judges it can’t mask 
the errors of performance. In the 
Dressage and Classic Pleasure 
classes evaluated are such traits, 
as: cadence, supple back, mana
geability, impulse, flexibility and 
collection, although quite a great 
emphasis is laid also upon a re
sponsiveness (a proper reaction 
to the rider’s aids) and balance. 
In my opinion, the last two traits 
are underestimated in our Ara

bian dressage, but we can’t forget, 
that Arabian horses are highly 
strung and like to get their way.
The simplest event held in Stadl 
Paura is Classic Pleasure, perfor
med in groups. The riders begin 
from working trot on the left 
hand. Required are three basic ga
its - from walk to canter, with se
veral turns of rising trot, but sit
ting trot is required more often. 
Important is also backing, follo
wed by setting off. The judges 
watch the rider’s aids, the less no
ticeable - the better. Both the ri
der and the horse should be calm 
and composed, especially when 
performing the last two tasks. 
Significantly greater skills are de
manded from the participants of 
L/M (elementary/medium) clas
ses. The competitions are held in 

an arena of right dimensions 
(20x60m), not in a riding hall. Jud
ged are such elements, as: two pi
rouettes at a walk, two at a canter, 
a countercanter, backing, half- 
-passes at a trot and at a canter, 
collected, medium, strong and 
extended gaits, flying change of 
leg at every 4 or every 3 strides. 
Exceptionally picturesque com
petitions, especially attractive for 
the public, are Mounted Native 
Costume and Ladies Side-Saddle 
Classes. The latter, however, isn’t 
much popular in Austria, where
as in Poland that sport enjoys 
more and more great popularity - 
the Side-Saddle Championship 
of Poland gathers more partici
pants every year. Let’s hope that 
Polish Arabians will also take 
part in this spectacular event.
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Driving is somewhat a bit of a step-child 
at the European Championships, as no 
individual title is given, only an All- 
Around title „Driving”. But then, open 
driving competitions always consist of 
three individual tests (dressage, 
obstacle, marathon) to which Pleasure 
Driving has been added. Unfortunately, 
driving one-in-hand with Arabian horses 
is not all that popular because it is hard 
to compete with a purebred Arabian in 
open competitions against breeds that 
are specialized for this sport. Some do so 
in Pony competitions, and actually 
do quite well, but with the increasing 
withers height of the Arabian, this option 
is only open for very few horses. For the 
second time, a marathon course with 
four obstacles including water was 
included; it is expensive to organise, but 
the drivers - and the audience - love it! 
And although this year the weather was 
favourable, only one horse took on the 
course. This was Espinosa Qahira (by 
LM Libretto) with driver Alexandra 
Moosburger from Austria and due to this 
additional point they achieved the gold 
medal. Second, and awarded with the 
silver medal came Swiss Maheela with 
Paul Heiniger.
For the Western All-Around title, riders 
can choose as many of the seven 
disciplines as they wish, however, the 
eighth, Type & Conformation, is 
obligatory as is either reining or trail. 
The more tests a rider participates in, 
the more chances he has to accumulate 
points and so there are actually riders 
that do all the tests offered and 
therefore prove to be real All-Arounders. 
Winner of this demanding test was 
Merlin (by Anilin) with her rider Daniela 
Mantier from Austria, second came 
Hajlan Mahra (by Shahil) with Isabel 
Schertle - again both horses were new at 
the European Championships and it is 
nice to see that there are well-trained 
horses „out there” who are potential 
winners for next year. It must be 
stressed that all these riders and horses 
of course compete in open Western 
competitions all year round (as there are 

only few „Arabian-only-competitions”) 
to qualify and to gain experience, 
without which they would not have 
a chance and we would not see such 
good sport.
The same applies to the Classic All- 
Around competitions where dressage or 
show jumping (apart from type & 
conformation) is obligatory. This title 
went to Modem (by Madjar) with her 
rider Line Hamre from Norway, which 
was the second gold medal for Line! 
Modem and Line Hamre belong to 
Olympus stud in Norway, owned by the 
„horse crazy” Hamre family who came 
with three stallions and one gelding all 
the way from Norway (appr. 2000 km) to 
participate in this event. The gelding 
Nago belongs to 13-year-old Arma, who 
also participated and finished with 
a fourth place in the All-Around. Second 
to Modem was last year’s gold medal 
winner Donna Oudshoom/NED and 
Adami. He is a courageous little horse 
that won the cross country course and 
the 400 m race on a straight line, called 
„speed”. Actually, the speed - although 
not a terribly serious competition - 
enjoys great popularity among the riders 
and spectators alike. With this final 
order, last year’s result was reversed.
The idea behind this event is to show the 
versatility of the Arabian horse, it’s 
suitability as a versatile sports horse on 
medium level. The Arabian will never be 
able to compete on world level in any of 
the established sports disciplines with 
the exception of endurance. But if we 
demonstrate that these horses can 
jump, do a Prix St. Georges, a proper 
Reining pattern or tackle an demanding 
trail course, people will hopefully 
eventually understand that these horses 
are not the crazy and hyped up barbie 
dolls, the way everybody remembers 
them from the in-hand show ring, but 
that they are suitable as a family riding 
horse and great companion who „go with 
you through thick and thin”. 

na punkcie koni. Członkowie tej rodzi
ny przebyli odległość ok. 2000 km, aby 
wziąć udział w mistrzostwach z trze
ma ogierami i jednym wałachem. Wał. 
Nago jest wierzchowcem 13-letniej 
Annę, która również startowała 
w konkurencji „All-Around“, zajmując 
czwarte miejsce. Drugie miejsce w tej 
konkurencji zajęła ubiegłoroczna złota 
medalistka, Donna Oudshoom z Ho
landii na Adami. Ten mały, odważny 
koń wygrał także próbę terenową i wy
ścig na 400 m w konkurencji Speed, 
która cieszy się wzrastającą popular
nością.

Ideą, jaka przyświecała organizato
rom mistrzostw, było ukazanie 
wszechstronnych możliwości koni 
arabskich i ich przydatności do wyczy
nowego sportu jeździeckiego na śred
nim poziomie. Jasne, że araby nigdy 
nie będą w stanie konkurować z inny
mi rasami na poziomie światowym 
w żadnej z uznanych dyscyplin sporto
wych z wyjątkiem rajdów długody
stansowych. Jeśli jednak widzowie 
przekonają się naocznie, że araby po
trafią skakać, wykonać na przyzwo
itym poziomie próbę św. Jerzego, pro
gram reiningowy czy skomplikowany 
tor trailu, prędzej uwierzą, że konie te 
nie są tylko nadpobudliwymi „lalkami 
Barbie”, jakie można zaobserwować 
na ringach pokazowych, ale świetnie 
nadają się na konie rodzinne, towarzy
szące człowiekowi na dobre i na złe.

(Tłum. K. Ch.)

Można się domyśleć, że w ry
walizacji „arabskiej” nie bez 
znaczenia jest wygląd konia. 
Często koń arabski swoim bu
kietem, ogonem przypominają
cym wachlarz, szyją niczym 
u łabędzi podczas godów, nad
rabia błędy popełnione w prze- 
jeżdzie. Nadrabia oczywiście 
tylko aplauzem publiczności, bo 
sędziowie są całkowicie bez
stronni i swoją punktacją oce- 
niąją wyłącznie wykonany pro
gram. W klasach ujeżdżenia 
i Classic Pleasure oceniane są: 
rytm, rozluźnienie, chęć współ

pracy z jeżdźcem, impuls, ela
styczność oraz zebranie, nie bez 
znaczenia jest przepuszczal
ność (reagowanie na pomoce 
jeźdźca) i zachowanie równo
wagi, co - jak zauważyłem - 
w przejazdach „arabskich ujeż- 
dżeniowców” czasami jest nie
dopracowane. Pamiętajmy jed
nak, że naszym bohaterem jest 
koń arabski - stworzenie pełne 
temperamentu, które z natury 
lubi postawić na swoim.

Najłatwiejszą konkurencją 
tutaj rozgrywaną jest Classic 
Pleasure. Jeźdźcy poruszają się 

w zastępie, zaczynając od kłusa 
roboczego w lewo. Wymaga się 
zaprezentowania trzech cho
dów podstawowych - zaczyna
jąc od stępa, kończąc na galo
pie, często trwającym dłużej niż 
elementy ruchu w niższych cho
dach. Czasami wymagane jest 
anglezowanie, ale najczęściej 
oceniany jest kłus ćwiczebny. 
Ważnym elementem w tej klasie 
jest cofanie i jego następstwo - 
ruszanie do przodu. Sędziowie, 
oceniając ten element, mogą 
ocenić, jakie jeździec stosuje 
pomoce, a nąjlepiej, aby były 

one niezauważalne. Bardzo 
ważny jest spokój i opanowanie 
zarówno konia, jak i jeźdźca 
podczas wykonywania każdego 
elementu, a zwłaszcza tych 
ostatnich. Znacznie większych 
umiejętności wymaga się w kla
sach IZM. Tutaj konkursy odby
wają się już na wymiarowym 
czworoboku (20x60), a nie w ha
li. Do oceny dochodzą w tych 
przejazdach takie elementy, jak: 
dwa piruety w stępie i dwa w ga
lopie, kontrgalop, cofanie, ciągi 
w kłusie i galopie, ruchy pośred
nie, zebrane i dodane, wycią-
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Wywiad z Royem Richem (USA)- oficjalnym trenerem Sportowych 
Mistrzostw Europy Koni Arabskich (Stadl Paura, Austria 2007)

Nie lubię się chwalić!
„Araby“: Roy, jakie obowiązki pełnisz 
podczas tegorocznych Mistrzostw 
w Stadl Paura?
Roy Rich: Jestem trenerem zaproszo
nym przez organizatorów, który ma 
być do dyspozycji zawodników oraz 
właścicieli koni biorących udział w mi
strzostwach. Przez te cztery dni pro
wadzę sympozja, treningi, a po zawo
dach - dwudniowe szkolenie (Western 
Reining i Classic Pleasure) dla koni 
i ich jeźdźców. Pomagam zawodnikom 
w treningach rozprężających przed 
startem, często dosiadam ich koni.

A: Mieszkasz przecież w Kalifornii, 
tam zajmujesz się sportowym trenin
giem koni. Jak trafiłeś do Austrii?
RR: Moja mama (Catharine Rich) 
w 2006 roku sędziowała tutaj sportowe 
klasy arabskie. Wiele lat temu, nasz są
siad, Raimond Mazzei, znany w środo
wisku arabskim, zapoznał ją z organi
zatorką austriackiej imprezy - Elisa- 
beth Chat, która zaprosiła ją do grona 
sędziów tego czempionatu. Moja ma
ma jest amerykańskim sędzią i in
struktorem początkujących sędziów. 

Zajmuje się zwłaszcza klasami pod sio
dłem. Rok po jej pobycie tutaj, organi
zator zaprosił mnie i zaproponował 
ciekawe zajęcie, jakim jest praca z koń
mi arabskimi z Europy.

Roy Rich na ogierze Eskulap 
/ Roy Rich mounting the stallion 

Eskulap

A: Powiedz, co sądzisz o użytkowaniu 
koni arabskich, o poziomie wykorzy
stywania ich do sportu właśnie tutaj, 
w Europie.

RR: Poziom jest dużo lepszy, niż przy
puszczałem. Konie są przygotowane 
wszechstronnie, biorą udział w wielu 
konkurencjach, co było dla mnie za
skoczeniem. Kończy się jeden kon
kurs, a konie są od razu szykowane 
przez luzaków do następnego. Zauwa
żyłem, że zawodnicy w Europie dobrze 
się obchodzą z końmi arabskimi. To 
bardzo ważne, a w USA często nie 
przykłada się do tego wagi.

A: Skonfrontuj teraz Amerykę z Euro
pą. Użytkowanie koni arabskich tam 
i tutaj. Zobaczyłeś i poznałeś przez 
tych kilka dni ekipy z wielu europej
skich zakątków. Co o tym sądzisz?
RR: Użytkowanie koni arabskich 
pod siodłem ma w USA długoletnią 
tradycję i cieszy się dużym zaintereso
waniem. Jest też opłacalne, a wy w Eu
ropie chyba macie z tym problem. 
U nas wszystko, co związane jest ze 
sportem w tej rasie, ma dużo wyższy 
poziom, ale Amerykanie traktują to ra
czej jako zabawę. Brakuje wam też tro
chę tego luzu i traktowania wszystkiego 
„mniej serio”. Oczywiście, na zawodach

gnięty stęp, kłus i galop, lot
na zmiana nogi w galopie (serie 
5 zmian co cztery foulée plus se
ria 5 zmian co 3 foulée).

Wyjątkowymi, zwłaszcza dla 
publiczności, są klasy kostiumo
we (Mounted Native Costume) 
oraz w damskim siodle (Ladies 
Side-Saddle Class). Ta druga 
nie cieszy się, niestety, dużą po
pularnością podczas austriac
kiej imprezy. Za to w Polsce jest 
coraz bardziej popularna, a roz
grywane Mistrzostwa Polski Ama
zonek w Damskim Siodle, gro
madzą z roku na rok więcej koni - 

This year’s Mounted Native Co
stume class was won by the stal
lion Metropolis NA from the Po
lish team, ridden by Michal Gry- 
glas. Justyna Żebrowska, riding 
Esculap, was placed third in the 
same class. Those two stallions, 
representing Janów Stud, won al
so the Type and Conformation 
class, capturing the first and se
cond place, respectively. They 
made an impressive performance, 
especially in an original, Oriental 
tack, as saddles, bridles and bre
ast-plates, imported from Dubai. 
Simultaneously on Friday our Ni- 
niwa, under Agnieszka Olszew
ska, won two evening show-jum
ping trials in a fantastic style, 
thus qualifying to the next stage. 
In the Saturday evening the final 
qualifiers were held in the Classic 

Pleasure class. Our two stallions to
ok part in them, whereas Metropo
lis NA was placed in the final ten. 
On the other hand Niniwa started 
in two trials, placing third in one 
and winning the other one, of a gre
ater significance - Show Jumping 
EM - Mono Final - after a play-off. 
Polish team held their breath, 
when Niniwa set off for the first ob
stacle. She achieved not only a cle
ar round, but also a fantastic spe
ed. After the last obstacle, when it 
became obvious, that our dainty, 
chestnut mare, tenderly nickna
med „Niunia”, defended the title of 
Champion of Europe in Show Jum
ping - her fans gave her a standing 
ovation, congratulating her to
uched owner, Miss Katarzy
na Ostrowska, as well as her rela
xed rider, Agnieszka Olszewska.

Poles got also another reason for 
being proud of - Metropolis NA 
was placed fourth in the Classic 
Pleasure class.
During the ceremonial close-down 
of the European Championships 
for Arabian Sports Horses, the ti
tles and medals were handed by 
the head organizer and originator 
of the first Stadl Paura events - 
Mrs. Elizabeth Chat. Niniwa pro
udly did her lap of honor at a can
ter, under Agnieszka waving a whi- 
te-and-red flag. Such achieve
ments confirm the image of „brave 
and beautiful” Polish Arabians, so 
I fervently encourage all Polish 
breeders and owners of Arabian 
horses to take part in the VII Eu
ropean Championships in Stacu 
Paura next year, on Aug. 1st - 3rd. 
/trans. K. Ch./
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An INTERVIEW with Roy Rich (USA), 
the official trainer of the European 
Championship for Arabian Sport Horses, 
Stadl Paura, Austria 2007.

Araby: Roy, what duties do you fulfill 
during this year Championships at Stadl 
Paura?
Roy Rich: I was invited by the organizers 
as a trainer, at the riders and horse 
owners disposal. During those four days 
I am to run clinics and seminars, whereas 
after the events I am planning to 
organize a 2-days-long clinics in Western 
Reining and Classic Pleasure for the 
riders of Arabian horses. I also help the 
competitors to warm up their horses, 
sometimes mounting them.
A: How did you get to Austria, when you 
live in California?
RR: My mother, Catharine Rich, in 2006 
judged there the Arabian classes under 
saddle. She works as an instructor of 
beginning judges, so many years ago our 
neighbour, Mr. Raimond Mazzei, 
introduced her to the organizer of the 
Austrian event - Mrs. Elizabeth Chat. A 
year after her stay in Austria the 
organizer invited me to work with 
Arabian horses from Europe.
A: Well, as far, as Arabian horses are 
concerned, could you tell me, what do 
you think about the level of Arabians 
used under saddle in Europe?
RR: Their level is higher than I 
supposed. The horses are well-prepared, 
all-purpose trained and well treated by 
their riders. In Europe the greater 
emphasis is laid upon the horses' 
welfare, than in the US.
A: Would you be able to compare the 
utilization of Arabian horses in the US 
and in Europe?
RR: In America all kinds of Arabian 
equestrian sports represent a higher 
level, but aren't treated as seriously, as 
in Europe. Americans succeeded to 
make a fun of it, but, however, rather a 
payable one, because using Arabians 
under saddle is very popular in the US. 
You, in Europe, should also take it more 
easy. Of course, the competition at the 

wysokiej rangi, takich jak Scottsdale, 
US czy Canadian Nationals, nerwy, ry
walizacja itp. są oczywiste, bowiem gra 
warta jest świeczki, a przecież chodzi 
o najwyższe tytuły.

A: Jak większość hodowców traktuje 
klasy sportowe (performance) i w rę
ku (halter) ?
RR: Klasy pod siodłem, takie jak We
stern (wiele różnych konkurencji), 
English Pleasure, Hunter Pleasure 
(ocenia się następujące chody: stęp, 
kłus, galop i galop dodany, cofanie 
i ruszanie), Hunter over fences, Jum
pers (dwie ostatnie to skoki), Park 
Horse, jak też zaprzęgowe (Driving) - 
są dużo bardziej popularne niż Halter.

A: Jak zainteresowanie arabami spor
towymi wpływa na hodowlę w USA?
RR: Jest dużo stadnin ukierunkowa
nych na hodowlę koni czystej krwi 
do sportu. Co więcej, większość z nich 
kierunkuje kojarzenia z przeznacze
niem do konkretnej dyscypliny sportu. 
Skoki i powożenie są u nas mniej po
pularne. U was araby trenowane są 
wcześniej na torach wyścigowych. To 
bardzo dobrze wpływa na konia, jego 
układ mięśniowy i szkielet. Pomaga 
w późniejszym szkoleniu.

A: Jakie konie w USA są najbardziej 
popularne jako arabskie czempiony 
sportu? Jakie ośrodki treningowe 
przodują?

RR: Czołową stadniną, jeśli chodzi 
o posiadanie sportowych koni czystej 
krwi, jest Maroon Fire Arabians. Uży
wają ogiera Afire Bey V (Huckleberry 
Bey - Autumn Fire po Bask), mającego 
na swoim koncie największe i najbar
dziej spektakularne wyniki sportowe. 
Trzeba przyznać, że jest to ogier naj
wyższej klasy. Choć już skończył 20 lat, 
nadal kryje, a jego nasienie kosztuje 
5,5 tys. dolarów. Ósmy rok z rzędu jest 
reproduktorem numer jeden koni 
sportowych w USA.

A: Tak, znamy tego ogiera. Polska 
klacz Eula z Janowa Podlaskiego, bę
dąc w dzierżawie u Mike’a Nicholsa, 
była kryta tym ogierem, nawet dwu
krotnie, ale również jego synem - Ba
śkę Afire oraz pólbratem - Bravado 
Bey V (również po ogierze Huckleber
ry Bey). Z tych skojarzeń urodziło się 
7 źrebiąt.
RR: Następną taką stadniną jest 
Rooker Training Stable. Tutaj mają ta
kie sławy, jak: AA Apollo Bey, Clout czy 
VCP Magnifire. Stadnina oferuje sta
nówki tymi ogierami i fachowy, profe
sjonalny trening do klas pod siodłem 
oraz w ręku. Jest jeszcze wiele ośrod
ków zajmujących sie hodowlą i trenin
giem sportowych koni arabskich. Trze
ba wspomnieć tutaj też o ogierze OKW 
Entrigue (od klaczy Ekspresja po Ban- 
dos) - własności Mary Jo Werthiemer, 
hodującej konie czystej krwi o polskim 
pochodzeniu, a w treningu Patience

miejmy nadzieję, że listy starto
we niebawem zapełnią się rów
nież końmi arabskimi. W klasie 
kostiumowej podczas tegorocz
nych mistrzostw wygrał nasz re
prezentant - Metropolis NA, 
którego dosiadał Michał Gry- 
glas, zaś trzecia w tej samej kla
sie była Justyna Żebrowska ja- 
dąca na Esculapie. Te dwa ogie
ry, należące do janowskiej stad
niny, wygrały konkurencję Type 
& Conformation, zajmując w niej 
dwa pierwsze miejsca, właśnie 
w takiej kolejności (1. m. Metro
polis NA, 2. m. Esculap). Nasze 

ogiery zaprezentowały się wy
jątkowo! Oryginalny sprzęt 
arabski sprowadzony z Dubaju 
- siodła, trenzle i napierśniki - 
pomogły im w tym bezsprzecz
nie. Dzień wcześniej - w piątek 
po południu, w klasie Classic 
Pleasure, wspomniany już Me
tropolis NA zajął 8. miejsce i za
kwalifikował się do przejazdu 
sobotniego. Tego dnia odbyły 
się dwa wieczorne konkursy 
w skokach przez przeszkody. 
Oba w pięknym stylu wygrała 
nasza reprezentantka Agniesz
ka Olszewska na Niniwie, tym 

samym przechodząc do następ
nych etapów.

W sobotni wieczór odbyły się 
główne eliminacje w klasie Clas
sic Pleasure. Wystąpiły w nich 
dwa wyżej wymienione ogiery, 
a Metropolis NA został wybrany 
do stawki dziesięciu koni, które 
wzięły udział w niedzielnym 
starcie finałowym. W sobotę 
wieczorem Niniwa uczestniczy
ła w dwóch konkursach, do któ
rych zakwalifikowała się dnia 
poprzedniego. W pierwszym, 
mniej udanym dla niej starcie, 
była trzecia, natomiast ważniej

szy, drugi konkurs Show Jum
ping EM - Mono Finał wygrała 
po dogrywce z czterema zawod
nikami (wszyscy oni „złapali” 
po 4 pkt. karne). W dogrywce 
Niniwa startowała ostatnia, 
a gdy dwóch pierwszych jeźdź
ców przejechało parkur z jedną 
zrzutką, Polacy odetchnęli, wi
dząc, że jest szansa na zwycię
stwo. Gdy wjechał trzeci zawod
nik, polska ekipa zamarła 
przy barierkach trybuny hono
rowej, zagryzając wargi. Trzeci, 
ostatni przed Niniwą zawodnik 
(z Austrii), przejechał na czysto,
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Prine-Carr (Glynnsong Farms), która 
sędziuje teraz w Stadl Paura klasy 
sportowe. Ogier ten plasuje się w czo
łówce arabskiego ujeżdżenia w USA. 
Jego jedyny w swoim rodzaju ruch 
„kładzie na łopatki” inne konkurujące 
z nim konie.

A: Roy, od pierwszego dnia przyjazdu 
polskich koni zainteresowałeś się nimi, 
zaprzyjaźniłeś z polską ekipą, poma
gasz młodym adeptom z Polski w co
dziennych treningach. Dosiadasz na
szych koni, pracujesz z nimi tak, jakby 
na tym bardzo ci zależało. Dlaczego? 

higher-ranking events, as Scottsdale 
Show or National Show, is very serious 
A: You mentioned two kinds of 
competitions in the US. How the 
breeders take them?
RR: Classes under saddle, as Western, 
English Pleasure, Hunter/Jumper or 
Park Horse, are much more popular than 
Halter classes.
A. How does that kind of interest 
influence the breeding in the US?
RR: Established were many studs 
oriented for Arabian sport horses, even 
the mating partners are chosen for 
specified events, especially Western or 
Classics (jumping and driving are less 
popular). It’s good, that your horses are 
trained for racing. Such a training is 
advantageous for the horse’s muscles 
and skeleton. It helps in its later 
schooling.
A: What stallions are the most popular 
sport horses producers in the US? What 
training centers are the leading ones?
RR: The leading Stud producing sport 
horses is Maroon Fire Arabians. They 
use the stallion Afire Bey V (Huckleberry 
Bey - Autumn Fire by Bask), who won 
renown for his sport results. In the age of 
20 he is still serving mares and his stud 
fee reached 5500 USD. He was claimed as 
a number one sport horses’ producer for 
the 8th year in a row.
A: We know that stallion, because our 
mare Eula, leased from Janow Podlaski 
to Mike Nichols, was bred as well to him, 
as to his son Baske Afire and half
brother Bravado Bey V (by Huckleberry 
Bey). From these combinations 7 foals 
were bom.
RR: Another famous stud is Rooker 
Training Stable, offering the service of 
such stallions, as AA Apollo Bey, Clout or 
VCP Magnifire, as well as professional 
training to halter and performance 
classes. Another stallion, OKW Entrigue, 
owned by Mary Jo Wertheimer and 
trained by Patience Prine-Carr, dis
tinguished himself in dressage classes, 
because his movement surpassed all his 
rivals.

odbierając gratulacje za efek
towną i dynamiczną jazdę. Roz
radowane trybuny umilkły jed
nak, gdy na halę wjechała 
Agnieszka Olszewska na Nini- 
wie. Przed nią było trudne zada
nie: nie tylko przejechanie par- 
kuru „na czysto”, ale i w zawrot
nym tempie. Spokojnym ken- 
trem ruszyła na pierwszą prze
szkodę, po niej zwiększyła tem
po, resztę przeszkód pokonując 
bardzo dynamicznie, skracając 
najazdy, przelatując ponad prze
szkodami, nie dotykając żadne
go drąga. Gdy minęła ostatnią 

przeszkodę, było jasne, że piesz
czotliwie zwana „Niunią" Nini- 
wa obroniła tytuł Czempionki 
Europy w skokach przez prze
szkody. W głośnikach zabrzmia- 
ia głośna muzyka, widzowie po
wstali, a Polacy wybiegli za kasz
tanką, gratulując zdenerwowa
nej i niemalże plączącej ze 
szczęścia właścicielce Katarzy
nie Ostrowskiej i odprężonej 
po przejeździe amazonce. Tego 
dnia Polacy mieli jeszcze jeden 
powód do dumy. Metropolis NA, 
trenowany wcześniej w USA, 
w Stadninie Nichols Arabians - 

do Classic Pleasure (startował 
m. in. w Scottsdale [USA] - Top 
Ten) zajął w Stadl Paura bardzo 
dobrą, czwartą pozycję.

European Championships for 
Arabian Sports Horses, bo taka 
jest oficjalna nazwa mistrzostw, 
zakończył się uroczystą dekora
cją, przyznawaniem tytułów 
i wręczaniem medali przez głów
nego organizatora i pomysło
dawcę pierwszych czempiona- 
tów w Stadl Paura - Elisabeth 
Chat. Milo było nam usłyszeć 
nasz hymn narodowy, patrzeć 
na Niniwę, jej rundę honorową 

i Agnieszkę, która z dumą trzy
mała powiewającą w galopie bia
ło-czerwoną flagę. Chcialbym 
w swoim imieniu oraz w imieniu 
organizatorów zachęcić hodow
ców i właścicieli koni arabskich 
do wzięcia udziału w VII Sporto
wych Mistrzostwach Europy Ko
ni Arabskich w Stadl Paura 
w terminie 1-3 sierpnia przy
szłego roku. Jako polscy hodow
cy, pasjonaci i miłośnicy koni 
arabskich, uczestnictwem w tych 
mistrzostwach potwierdzimy, że 
polski arab jest „piękny i dzielny”.

Mateusz Jaworski
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A: Roy, you made friends with the Polish 
team from the very beginning, helped 
young Polish riders to work with their 
horses... Why have you done it?
RR: Polish horses, the stallions Metro
polis NA and Esculap, represent a very 
high quality, but your riders lack 
experience, practice and skills. The most 
essential is, however, that they want to 
learn! I remember Metropolis NA from 
his starts in Scottsdale, whereas Esculap 
has a great performance potential and 
should be used in sport, then subse
quently in breeding. I was officially 
invited to Poland, so I hope to know your 
horses better. I believe they have a 
chance to distinguish themselves not 
only in halter, but also under saddle. For 
the time being, I can only advise you to 
learn, learn and learn!
A: Could you, please, tell us something 
about the Polish horses you worked 
with?
RR: I’m pleasantly surprised by them, 
because they were docile, obedient and 
willing to work. There was no need to 
break them by force, moreover, they 
weren’t afraid of anything.
A: You watched the starts of Niniwa. 
What do you think about her?
RR: I think she is one of the best Arabian 
jumpers of the world, a real pheno
menon! I think her owner makes a good 
use of her talents. She is extremely fast 
and agile, moreover, she really puts her 
heart and soul in jumping, although 
nobody forces her to do it.
A: Could you now tell us something 
about your own successes?
RR: Well, I don’t like to praise myself. 
Besides, skills are more important than 
successes. In 1998, in the age of 16,1 won 
the National Championship in Classic 
Pleasure in Oklahoma, whereas two 
years later I was placed second in the 
same competition held in the same 
place. In 2001 I won the US Nat. 
Championship in a Western (Cutting) 
class in New Mexico, mounting an 
Arabian horse. Next year I defended the 
title, winning the same competition in 
Scottsdale, /transl. K.Ch./

RR: Jakość polskich koni arabskich 
jest niezaprzeczalnie na najwyższym 
poziomie. Brak jednak polskim mło
dym jeźdźcom doświadczenia, prakty
ki i umiejętności. To wszystko jest 
do nadrobienia, ważne, że chcą się 
uczyć! Metropolis NA i Esculap to bar
dzo dobre konie. Ten pierwszy jest mi 
znany, bowiem startował w Scottsdale. 
Esculap to koń o dużym potencjale, 
zwykle trudno o konia z predyspozy
cjami wierzchowymi, w hodowli koni 
pokazowych. Ten ogier niewątpliwie 
ma takie zalety, powinien zostać umie
jętnie wykorzystany do sportu, potem 
do hodowli. Polskie konie mają duże 
szanse w sporcie. Zostałem oficjalnie 
zaproszony do Polski, więc możliwe, że 
wybiorę się do waszego kraju na wio
snę. Bardzo chciaibym lepiej poznać 
wasze araby. Na razie mogę wam pora
dzić - uczcie się, uczcie i uczcie!

A: Powiedz coś jeszcze o treningach 
polskich koni, które prowadziłeś.
RR: Jestem naprawdę mile zaskoczo
ny tymi końmi. Są dość łatwe do tre
ningu, posłuszne, inteligentne. Nie ma 
mowy o jakimś ich „łamaniu”, one sa
me chcą pracować, poza tym niczego 
się nie bały - to ich wielkie atuty.

A: Poznałeś Niniwę, oglądałeś jej prze
jazdy, co o tym sądzisz?

RR: To bez wątpienia jeden z najle
piej skaczących koni arabskich 
na świecie. Jest fenomenem! Myślę, 
że jej właścicielka dobrze wykorzy
stuje jej zdolności. U nas skoki są 
mniej popularne, ale tak dobrego ko
nia rzadko się spotyka. Niniwa jest 
świetna technicznie, niezwykle zwin
na, co decyduje o szybkości jej prze
jazdów. Poza tym ma serce do sko
ków, widać, jak rwie się na przeszko
dy, chce je pokonywać „na czysto”, 
choć nikt jej do tego nie zmusza.

A: 7b może teraz coś o twoich sukce
sach...
RR: Nie lubię się chwalić! Zresztą to 
nie sukcesy są ważne, ale umiejętno
ści, jakie się posiada. W wieku 16 lat, 
dokładnie w roku 1998, zdobyłem 
narodowe mistrzostwo w English 
Pleasure w stanie Oklahoma, dwa la
ta później byłem drugi w tej samej 
dyscyplinie i w tym samym miejscu. 
W roku 2001 zostałem mistrzem Sta
nów Zjednoczonych w klasie western, 
konkurencji cutting, na zawodach 
w stanie Nowy Meksyk. Startowałem 
właśnie na koniu arabskim. Rok póź
niej, lecz tym razem w Scottsdale, 
wygrałem tę samą konkurencję, bro
niąc tytułu mistrzowskiego.

Rozmawiał: Mateusz Jaworski
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Class winner yearling fillies Bialka Spring Show 2007, Poland
Top Five yearling fillies Polish National Championships 2007

To he presented at the 2007 
World Arabian Horse Championships !

Chrcynno-Palace Stud Farm - Manager: Alicja Poszepczynska 
Ckrcynno 113, 05-1QO Nasielsk - Poland
Mobile: 00 48 007 710 700
email: Alicja Pos2epc2ynska@css.pl, www.chrcynno-palac.pl
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Black Arabians

Breeding, Show Training 
& Endurance Racing

Rascal (BS Black Fable-Rai/etitVood Nejma)2006 bl.s
TOP FIVE at 2007 POLISH NATIONAL ARABIAN HORSE SHOW - JANÓW PODLASKI
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