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Jak powstała rasa arabska i jak się ugrunto
wała? - to są rzeczy jeszcze dzisiaj niewyjaśnio
ne, o których dużo pisano, jeszcze więcej mówio
no, o których moc legend krąży w arabskich pu
styniach. Abd-el-Kader stawił wbrew angielskie
mu badaczowi Bluntowi twierdzenie, że czysta 
rasa arabska pochodzi 
od 5 klaczy proroka, 
które pod bitwie 
pod Mekką jedynie 
uszły pogoni. Uważa
my to jednakowoż 
za legendę. Mahomet 
bowiem wedle podań
posiadał w bitwie pod Mekką, kiedy walczył 
przeciwko Koreiszanom, zaledwie dwa konie. 
Także zdobycz wojenna nie przyniosła jemu ko
ni, tylko 24 tys. wielbłądów i 14 tys. owiec. Ara- 
bja coprawdajuż wtenczas posiadała tyle koni, 
że mogła na nie posadzić jeźdźców 4 pierwszych 
kalifów.

Natomiast faktem jest, że złota epoka konia 
arabskiego i rozwój jego hodowli nastały wten
czas, kiedy prorok, pokonany pod Ohod przez 
jeźdźców Caled-Ebu-el-Wallida i zachwycony je- 

g go kawalerią, pochlebnie się wyraził o koniu O 
= i stał się opiekunem jego hodowli.
S Cdn.

The genesis and foundation of the Arabian 
horse breed wasn't fully explained until today, 
although created were many written docu
ments and even more legends viva voce circu
lating in Arab deserts. Abd-el Kader, contrary 
to the English scientist Blunt, proclaimed 

a theory, according to which the Ara
bian breed originated from 5 mares 
owned by the Prophet Muhammad, re
scued from the chase after the battle of 
Mecca. We consider it, however, as a le
gend, because the existing documenta
tion confirms only 2 horses being at 
Muhammad 's disposal during the bat

tle of Mecca, against the Coreishans. He gained 
then, as a war looty, 24 000 camels and 14 000 
sheep, but no horses. At that time, however, in 
the whole Arabia kept were as many horses, as 
required for supplying the cavalry of the first 
four caliphs.

The golden epoch of Arabian horses and 
a development of their breeding took place on
ly after the battle of Ohod, when the Prophet, 
defeated by the riders of Caled-Ebu-el-Wallid, 
was so delighted by his cavalry, that from then 
on, he began to appreciate horses and took the
ir breeding under his patronage.

To be continued
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• Powroty...
Po ponad dwóch latach spędzonych 
w USA do kraju wróciły michałowska 
Wkra (Gazal Al Shaqab - Wyborna) 
oraz janowskie: Piaff (Eldon - Pipi) 
i pianissima (Gazal Al Shaqab - Pia
nosa}. Wkra, której dzierżawcami byli 
Sara i Frank Chisholm (Palmetto Ara
bians), wygrała klasę w Scottsdale 
w roku 2006, a rok później zdobyła 
tam tytuł Top Ten Klaczy Starszych. 
Dzierżawiony przez Piaff Partners 
ogier zwyciężył w Czempionacie Re
gionu II w Burbank i Czempionacie 
Regionu III w Reno, zdobył tytuł Top 
Ibn Czempionatu USA Ogierów w Louis
ville oraz został Wiceczempionem 
Scottsdale w kategorii Sport Horse 
In-Hand Stallion. Najbardziej utytu
łowana z tego grona Pianissima zdo
była w 2006 roku laur Czempionki 
USA Klaczy Młodszych w Louisville 
oraz tytuł Top Ten klaczy starszych 
w Scottsdale.
W dzierżawach w USA przebywają te
raz michałowska Emandoria (Gazal Al 
Shaqab - Emanda) oraz janowskie Oli
ta (Ecaho - Orawa) i Equifor (Gazal Al 
Shaqab- Eqviria). IL.P.I

• ... przyjazdy
Na 3 lutego zaplanowany został przy
jazd do Stadniny Koni w Michałowie 
izraelskiego ogiera Laheeb (Imperial 
Imdal - AK Latifa). Ponowne sięgnię
cie po tego reproduktora uzasadniają 
sukcesy odnoszone przez jego po

tomstwo zostawione w Polsce w la
tach 2000-2001. Ogier dostępny bę
dzie dla klaczy spoza stadniny. IL.P.I

• ... wyjazdy
Tydzień przed świętami trzyletni 
obecnie Popo (Ekwist - Prokanitsa) 
Przemysława Sawickiego dotarł 
do szwedzkiej stadniny Blommeród, 
gdzie w sezonie 2008 będzie zajmował 
boks ogiera czołowego. Szwedzi zain
teresowali się ogierkiem jeszcze, gdy 
byl roczniakiem (wygrał wtedy pokaz 
klasy A w Vilhelmsborgu). Dzierżawca 
Popo, Vicke Sorensen raczej nie pla
nuje w sezonie 2008 udziału ogiera 
w pokazach - poza ewentualnym star
tem w Scandinavian Open organizo
wanym w Blommeród.

* * *

Miesiąc później Girian-Bey (Pesal - 
Gracja-Bis), wyhodowany przez Kata
rzynę i Michała Bogajewiczów, opuścił 
centrum rozrodu w Michałowie, gdzie 
w drugiej połowie minionego roku by
ło mrożone jego nasienie. Ogier udał 
się do Danii, do stadniny Husted Ara- 
bians w Videbak, należącej do Elsę 
i Gunnara Hustedów. Przypomnijmy, 
że Czempion Polski Ogierów Młod
szych i młodzieżowy wiceczempion 
międzynarodowego pokazu w Pozna
niu z roku 2003, został jako roczniak 
zakupiony przez Annelie i Gunnara 
Kristoffersenów ze Szwecji i w bar
wach ich stadniny OKS Arabians zdo-

był tytuły: czempiona ogierów młod
szych pokazów klasy A w Vilhelmsbor- 
gu oraz w Borgloon, Top Five Pucharu 
Narodów w Aachen, i Młodzieżowe
go Wiceczempiona Europy w roku 
2004 oraz rok później - Czempiona 
Szwecji i Wiceczempiona Świata 
Ogierów Młodszych. Kolejne star
ty ogiera planują teraz jego duń
scy dzierżawcy.

** *

W styczniu, w dzierżawę do Austrii, 
wyjechał michałowski ogier Lissar 
(Gazal Al Shaqab - Larissa). W sezo
nie 2008 zadebiutuje w roli reproduk
tora w stadninie Ta Merij Arabians, 
utrzymującej polsko-rosyjski profil ho
dowli, która m.in. używała innego wy
chowanka SK Michałów, ogiera Emfa- 
tyk (Monogramm - Emiliana). /L.P/

• Pożegnania
19 stycznia we francuskiej stadninie 
Elevage de Piew należącej do rodziny 
Meeus, odszedł wyhodowany w Jano
wie Podlaskim ogier Elsing (El Paso - 
Elsinoe) - reproduktor zasłużony 
w polskiej hodowli półkrwi oraz cenio
ny we Francji, dokąd został wyekspor
towany w 1995 roku. 26-letni „starszy 
pan” miał kłopoty z sercem. Szeroko 
użyty w półkrwi, zwłaszcza w SK Wale- 
wice zostawił w kraju świetne konie 
sportowe - na czele z podziwianym 
ogierem Berlin Bej (własności SO Biał
ka). Natomiast praktycznie nie był

• Come-backs...
After more than two years spent in the US, the Michalów- 
bred Wkra (Gazal Al. Shaqab - Wyborna), as well as Janów- 
bred Piaff (Eldon - Pipi) and Pianissima (Gazal Al Shaqab - 
Pianosa), came back to Poland. Wkra, leased by Sara & 
Frank Chisholm (Palmetto Arabians), won her class in 
Scottsdale in 2006, whereas a year later she was placed in 
the Top Ten of that show. The stallion Piaff, leased by Piaff 
Partners, won the Region II Championship in Burbank, the 
Region III Championship in Reno, gained the title of US 
National Top Ten Stallion in Louisville and Scottsdale 
Reserve Champion Stallion in the class Sport Horse In
Hand. The highest prize-winning from that crop, 
Pianissima, in 2006 won the title of US National Junior 
Champion Mare in Louisville and Scottsdale Top Ten Mare. 
Currently on lease in the US staying are Emandoria (Gazal 
Al Shaqab - Emanda) from Michałów, Olita (Ecaho - 
Orawa) and Equifor (Gazal Al Shaqab - Eqviria) from 
Janów. /L.P/

• ... and arrivals
On February 3rd the Israeli-bred stallion Laheeb (Imperial 
Imdal - AK Latifa) is coming to Michałów. The stud 
management decided to use him once more because of 
successes of his progeny left in Poland in the years 2000- 
2001. The stallion will be available also for the outside mares. 
/L.P/

• ... departures
A week before Christmas the three-year-old colt Popo 
(Ekwist - Prokanitsa), bred by Przemysław Sawicki, arrived 
at Blommeród Stud in Sweden. He is planned to serve 
mares there for the season 2008. Swedish breeders noticed 
him, when he won the Class A Show at Vilhelmsborg as 
a yearling. Ms. Vicke Sorensen, who leased him, isn t going 
to show him in 2008, except the Scandinavian Open Show, 
organized at Blommerod.
A month later Girlan-Bey (Pesal - Gracja-Bis), bred by 
Katarzyna and Michal Bogajewicz, left the Reproduction
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wykorzystany w polskiej hodowli czy
stej krwi. Zostawi! jedynie wałacha 
Esent (od Etylda) hodowli Evy Gün
ther, należącego od kilku lat do Kata
rzyny Dolińskiej. We Francji, kojarzony 
z klaczami o polskich rodowodach, 
dal konie cenione za solidną budowę, 
zdrowie, wytrzymałość i predyspo
zycje do sportu, głównie do rajdów. 
/L.R/

• Nowy - stary punkt 
na „arabskiej" mapie Polski 
W Dzierżąznej koło Łodzi po
wstał nowy Ośrodek Jeździecko- 
-Hodowlany, którego głównymi 
priorytetami są dlugodystanso- 

rajdy konne oraz trening koni
pokazowych. Właścicielem nowego 
przedsięwzięcia jest KJ Champion
Łódź - Stajnia Kasjan, należąca 
do znanej zawodniczki endurance - 
Beaty Dzikowskiej. Prężnie działający 
od wielu lat klub rajdowy Champion 
(najczęściej reprezentujący nasz kraj 
w tej dyscyplinie na zawodach w Eu
ropie) poszerzy teraz swoją działal
ność o Centrum Sportowe w Dzierżą

znej. Choć gospodarze nie zorganizo
wali jeszcze oficjalnego otwarcia, wie
my na pewno, że już na wiosnę odbę
dą się tam regionalne zawody w raj
dach długodystansowych, następnie 
w ostatni weekend czerwca - pokaz 
koni arabskich klasy C oraz między
narodowe zawody rajdowe CEI połą
czone z mistrzostwami Polski mło
dych jeźdźców i juniorów (11-13 lipca, 
dystanse 80,120 km). /M. J./

KJ Champion - Ośrodek. Jeédziecko-Hodowlany I 
Equestrian and Breeding Center

• Wiadomości z Brazylii
W listopadzie, podczas Czempionatu 
Brazylii, laur czempionki w kategorii 
English Pleasure po raz kolejny zdo
była czysto polska klacz Historia Rach 
(Armagnac - Hierarchia Rach), repre
zentująca stadninę Ilha da Chapada 
rodziny Salibów. Podobnie, jak rok te
mu, jury przyznało tytuł jednogłośnie. 
W kategoriach Futurity Pleasure Dri
ving oraz Fńturity English Plesure

Centre at Michałów, where his semen was collected and 
frozen in the second half of last year. The stallion was taken 
to Denmark, to the Husted Arabians stud in Videbak, owned 
by Else and Gunnar Husted. Let’s recall, that he was the 
Junior Champion Stallion of Poland and the Junior Reserve 
Champion of the International Show in Poznań 2003. 
Purchased as a yearling by Annelie and Gunnar 
Kristoffersen from Sweden, in the colors of their stud OKS 
Arabians he won the titles of Junior Champion Stallion in 
the Class A shows in Vilhelmsborg and Borgloon, Top Five of 
All Nations’ Cup in Aachen and the Junior Champion of 
Europe in 2004, whereas a year later he was granted the titles 
of Swedish National Champion and World Junior Champion 
Stallion. Now his Danish leaseholders plan his further starts.

* * *
In January the Michalów-bred stallion Lissar (Gazal Al 
Shaqab - Larissa) went on lease to Austria. In the season 
2008 he is going to start his breeding career at Ta Merij 
Arabians Stud, preserving the Polish-Russian bloodlines. At 
the same stud standing is also another Polish stallion bred 
at Michałów, Emfatyk (Monogramm - Emiliana).

• Farewells
On January 19th, at the French stud Elevage de Piew, 
belonging to the Meeus family, passed away the Polish stallion 
Elsing (El Paso - Elsinoe), bred at Janów Podlaski. He wos 
renown as a producer in breeding of part-bred horses in 
Poland, being also highly esteemed in France, where he was 

exported to in 1995. Unfortunately, the 26-years-old „elderly 
gentleman” had problems with his heart, what shortened his 
life. In Polish Anglo-Arabian population, especially in Walewice 
Stud, he was quite broadly used and sired many outstanding 
sport horses - as, above all, the admired stallion Berlin Bej, 
owned by Białka Stallion Depot. On the other hand he was 
barely used in purebreds, leaving behind only the gelding 
Esent (out of Etylda), bred by Eva Günther, owned and ridden 
by Katarzyna Dolińska. In France Elsing was bred to mares 
with Polish origin, out of whom he sired sound, correct, 
persistent horses, suitable especially for endurance rides. /LPV

• The „new - old" spot 
on the „Arabian" map of Poland
In Dzierzążna, near Łódź, a new Breeding-Equestrian 
Center established was, dealing mainly with long distance 
endurance rides and show horses training. Its owner is 
Beata Dzikowska, a renowned endurance rider and trainer, 
representing the Kasjan Stable of Champion Riding Club 
from Łódź. The Dzierżązna Sports Center is planned as 
a form of broadening of the club activities. It hasn't been 
officially opened yet, but we know for sure, that in the 
coming spring a regional endurance competition is to be 
held there. For the last week-end of June 2008 planned is 
a cat. C Arabian Horse Show, as well as International 
Endurance Competition (CEI), together with Junior and 
Young Riders Endurance Championships of Poland (July 
11-13, distances 80 and 120 km). /M.J./
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na pierwszym i drugim miejscu uplaso
wał się dwuletni ogierek Eillen AJR 
«po Second Chall) - syn janowskiej kla
czy Ellaina (Relax - Ellenai), wyeks
portowanej w 1983 roku do Szwecji, 
która potem trafiła do Danii (1985), by 
ostatecznie w 1990 roku wyjechać 
do Brazylii, gdzie 12.08.2005 roku padla 
w wieku 27 lat. /L.P/

• ... z Kataru
Kilka dni przed Salonem Konia w Pa
ryżu tytuł Wiceczempionki Klaczy 
Starszych Kataru zdobyła brazylijskiej 
hodowli Jassyra De Wiec - córka mi- 
chałowskiego ogiera Dębowiec (Mono
gramm - Dębówka), wyeksportowane
go do Brazylii w 1999 roku. /L.P/

• ... i Z RPA
Na tydzień przed paryskim czempio- 
natem, w odległej RPA, w Parys - stoli
cy prowincji Free State, odbył się je
den z najbardziej prestiżowych tamtej
szych pokazów w roku - Summer 
Show. Wiceczempionką Klaczy Star
szych została wyhodowana w Janowie 
Podlaskim Eria (Europejczyk - Espar

ceta). Natomiast michalowskiej ho
dowli Georgetown (Gazal Al Shaqab - 
Georgia) do bogatej kolekcji trofeów 
dorzucił wieńce: Czempiona Ogierów 
Młodszych i Czempiona Ogierów (Su
premę Champion Stallion) oraz Wice- 
czempiona English Pleasure.
Oba konie zostały w 2005 roku zaku
pione przez Wynanda vd Westhuizena. 
W jego stadninie Azrek Arabians uro
dziło się jesienią pierwsze źrebię 
po Georgetown (od michalowskiej 
Eloidy), a kolejne - również od pol
skich klaczy - mają przyjść na świat 
wiosną. /L.P/

• ECAHO Cup 2007
W rankingu ECAHO Cup 2007, w kate
gorii ogierów starszych zwyciężył mi- 
chaiowski Esparto (Ekstern - Ekspo
zycja), który za 5 swoich nąjlepszych 
startów otrzymał w sumie 114 punk
tów. W czołówce pokazowych koni se
zonu 2008 znalazły się jeszcze trzy 
z SK Michałów oraz jeden michaiow- 
skiej hodowli. Czwarte miejsce w kate
gorii ogierów starszych zajął Grafik 
(Eukaliptus - Gaskonia). W kategorii

juniorek czołową piątkę zamknęła Hi
storia (Gazal Al Shaąab - Palmira). 
W grupie klaczy starszych na trzecim 
miejscu uplasowała się Palmira 
(Monogramm - Palestra), zaś | 
na piątym - wyhodowana w Mi- A 
chało wie Eberia (Ecaho - Ebo- 
la). IL.PJ ■

• Festiwal
w Al Khalediah I
W dniach 15-18 stycznia, na te- <
renie stadniny Al Khalediah u
w Arabii Saudyjskiej, odbył się Fe- 1
stiwal Konia Arabskiego, na który 
złożyły się aukcja, wyścigi i między
narodowy pokaz klasy B.
Na licytację zgłoszono 66 koni. Inaczej 
niż na dorocznej aukcji Pride of Po- 
land w Janowie Podlaskim, w katalo
gu nie było gwiazd. Mimo to większość 
koni znalazła nabywców. Najwyższa 
cena osiągnęła ok. 40 tys. USD, można 
więc mówić o dobrej sprzedaży.
Na pokaz zgłoszonych zostało aż 200 
koni, w tym liczna grupa tylko do do
datkowych klas dla koni pustynnych 
hodowli saudyjskiej (poza afiliacją

• The News from Brazil
In November the Pure Polish mare Historia Rach 
(Armagnac - Hierarchia Rach), representing the Ilha da 
Chapada Stud, owned by the Salib family, won the title of 
the National Champion Mare English Pleasure of Brazil. 
The title, like in the last year, was granted unanimously.
In the Futurity Pleasure Driving and Futurity English 
Pleasure classes the 2-year-old colt Eillen AJR by Second 
Chall, out of Janów-bred Ellaina (Relax - Ellenai), was 
placed first and second, respectively. His dam was exported 
in 1983 to Sweden, then in 1985 purchased to Denmark and 
finally, in 1990, got to Brazil, where on Aug. 12th 2005 she 
died in the age of 27. /L.P/

• ... from Qatar
Several days before the Salon du Cheval in Paris the title of 
Qatar Reserve National Champion Mare was won by 
Jassyra De Wiec, bred in Brazil, a daughter of the Michalów- 
bred stallion Dębowiec (Monogramm - Dębówka), exported 
to Brazil in 1999. /L.P/

• ... and from South Africa
A week before the Paris Championship, in the distant 

epublic of South Africa, in the capital of the Free State 
egion, Parys, took place the Summer Show, the most 

prestigious event in that country. The title of the Reserve 
Champion Mare of that show was granted to the Janów- 

re Eria (Europejczyk - Esparceta). On the other hand, 

the colt Georgetown (Gazal Al Shaqab - Georgia), bred at 
Michałów, added to his trophies the titles of Junior 
Champion Stallion, Supreme Champion Stallion and 
Reserve Champion English Pleasure.
Both horses were purchased in 2005 by Wynand vd 
Westhuizen, an owner of the Azrek Stud. In the last autumn 
bom was his first foal, out of the Michalów-bred mare 
Eloida, whereas the next ones are expected in the spring. 
/L.P/

• The ECAHO Cup 2007
In the ECAHO Cup 2007 ranking, in the age group of Senior 
Stallions won the stallion Esparto (Ekstern - Ekspozycja), 
bred at Michałów, evaluated with 114 points for his five best 
starts. As the leading show horses for the season 2008 
claimed were three more horses owned by Michałów and 
one bred at Michałów. Grafik (Eukaliptus - Gaskonia) was 
placed fourth in the age group of Senior Stallions, whereas 
the filly Pistoria (Gazal Al Shaqab - Palmira) entered the 
Top Five. Palmira (Monogramm - Palestra) was placed 
third in the Senior Mares group, whereas the Michalów- 
bred Eberia (Ecaho - Ebola) was placed fifth in the same 
group. /L.P/

• The Festival at Al Khalediah
On Jan. 15-18th, at Al Khalediah Stud in Saudi Arabia, held 
was the Arabian Horse Festival, including an auction sale, 
races and an international Class B Show.
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ECAHO). Tak duża frekwencja to 
efekt starań organizatorów, którzy wy
siali zaproszenia do wszystkich zwy
cięzców europejskich i bliskowschod
nich pokazów, deklarując pokrycie 
kosztów podróży i pobytu koni.
W klasach ECAHO zobaczyliśmy 

i cztery konie z Polski. Wszystkie 
! one wygrały swoje klasy. Najlep

szy w jednej z grup dwulatków 
ogierek Altis (WH Justice - Al- 
bia) Krzysztofa Goździalskiego 
(Falborek Arabians) zdobył 
90,75 pkt. Startująca w klasie 
dwulatek Psyche Victoria (Eks
tern - Palls-Atena) Alicji Po- 
szepczyńskiej otrzymała 90,5 

pkt. Dzierżawiony przez Ajman Stud 
michaiowski Esparto (Ekstern - Eks
pozycja) został oceniony na 91,75 

I

pkt. Największe zainteresowanie 
wzbudziła niekwestionowana gwiaz
da imprezy - Pianissima (Gazal Al 
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Pianissima
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reached USD 40 000, so the owners achieved quite good 
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of them won their classes. Among two-year-old colts the best 
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year-old filly Psyche Victoria (Ekstern - Pallas Atena), bred 
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(Ekstern - Ekspozycja), bred at Michałów and leased by 
Ajman Stud, was granted with 91,75 points. As usual, the 
Polish-bred, unbeaten mare Pianissima (Gazal Al Shaqab - 
Pianosa), bred at Janów Podlaski, was the unquestioned star 
of the event. Four years ago, as a yearling, she won all her 
starts and this year was the same, she enchanted the judges 
and got maxiumum point scores for type, head nad neck, 
what made the highest total point score of the show - 94 
points. No wonder, that finally the „Janów beauty” was 
granted the title of Champion Mare, whereas Esparto gained 
the Reserve Championship in stallions. Two stallions bred at 

Michałów also passed successfully - Emiliusz (Laheeb - 
Emocja) won his class, whereas Fernando (Monogramm - 
Frejlina) was placed second in the class of senior stallions, 
just behind the champion. Moreover, the title of Junior 
Champion Stallion was captured by the widely advertised 
colt QR Marc (Marwan Al Shaqab - Swete Dreams), 
imported from the US to Belgium. Certain Polish breeders 
are planning to use him in 2008. /L.R/

• ECAHO
The Executive Committee accepted the motion of Show 
Commission, assuming, that from May 1st 2008 on, in the 
Class B, A and Title Shows only the handlers with an 
ECAHO license would be allowed to present horses. The 
handlers should apply for the license and pay EUR 10 for it. 
That document would accompany the whole career of 
a handler, who would be obliged to demonstrate it to the DC 
before the show. Such licenses would be obligatory also for 
DC members. The goal of that project is increasing the level 
of shows.
By the end of the year also discussions on possible changes 
of 2a and 2b articles of the chapter Rules for Conduct of 
Shows. Such a change was suggested in September 2007 at 
a meeting of Show Commission in Rome. According to the 
current rules, the judges knew no data about entries (art. 
2a), neither the organizers published any data about horses 
and owners before the show (art. 2b). The introduced
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Ogierów. Bardzo pozytywnie zapre
zentowali się dwaj inni wychowanko
wie SK Michałów. Emiliusz (Laheeb - 
Emocja) wygra! klasę, a w klasie naj
starszych ogierów drugie miejsce 
za czempionem zajął Fernando (Mo- 
nogramm - Frejlina). Ponadto tytuł 
Czempiona Ogierów Młodszych zdo
był silnie reklamowany ogierek QR 
Marc {Marwan Al Shaqab - Swete 
Dreams). importowany pod koniec 
minionego roku z USA do Belgii, któ
rego użycie w sezonie 2008 zaplano
wali również hodowcy z Polski. /L.E/

• ECAHO
Komitet Wykonawczy zaaprobował 
wniosek Komisji ds. Pokazów o to, by 
od 1 maja 2008 roku na pokazach kla
sy B. A i tytularnych mogli występo
wać wyłącznie prezenterzy posiadają
cy licencję ECAHO. Na wniosek zain
teresowanego i za opłatą 10 euro wy
dawać ją będzie biuro ECAHO. Licen
cja ma być dokumentem towarzyszą
cym całej dalszej karierze prezentera, 
który będzie musial go okazywać ko
misji DC przed pokazem. Członkowie 

DC też mają posiadać licencje. Pro
jekt ten ma na celu podniesienie po
ziomu pokazów.

** ♦

Z końcem roku zakończyły się konsul
tacje dotyczące ewentualnej zmiany 
paragrafów 2a i 2b rozdziału Rules for 
Conduct of Shows. Zmiana tych arty
kułów została zaproponowana we 
wrześniu 2007 na posiedzeniu Komisji 
ds. Pokazów w Rzymie. Dotychczas 
regułą było, że sędziowie nie znali da
nych ocenianych koni (art. 2a), a or
ganizatorzy nie publikowali danych 
zgłoszonych koni ani wystawców 
przed pokazem (art. 2b). Dyskutowa
na nowelizacja miała polegać na tym, 
że sędziowie nadal nie będą znali 
hodowcy, właściciela oraz nazwiska 
prezentera ocenianego konia, ale 
przed wejściem konia na ring podane 
byłyby nazwa konia oraz jego pocho
dzenie, zaś organizatorzy mogliby 
przed pokazem publikować szczegó
łowe dane. W sprawie wypowiedziało 
się 10 krajów: 9 - za utrzymaniem do
tychczasowych zasad oraz jeden (Ro-

sja) - za zmianą. Pozostałe kraje 
wstrzymały się od głosu. Zatem art. 
2a i 2b pozostaną w dotychczasowym 
brzmieniu.

*
* *

Na początku stycznia ECAHO 
opublikowało kalendarz poka
zów w sezonie 2008, zawierają
cy imprezy zatwierdzone do 
3 stycznia. Część pokazów 
jeszcze jest w trakcie przyzna
wania afiliacji. Aktualny wy
kaz można znaleźć na witrynie 
www.ecaho.org. /L.E/

• Kalendarium 2008
Terminy polskich pokazów w roku 
2008:
• 31 maja-1 czerwca - XVIII Wiosenny 
Młodzieżowy Pokaz Koni Arabskich 
w Bialce (kat. C - ECAHO);
• 28-29 czerwca -1 Ogólnopolski Pokaz 
w Centrum Treningowym Koni Arab
skich KJ Champion w Ciosnach k. Ło
dzi (kat. C-ECAHO);
• 19 lipca - Pokaz w Mińcach k. Białe
gostoku (regionalny - krajowy)

novelty would enable the organizers to reveal a horse's and 
an owner's data just before the presentation. The matter 
was discussed by the representatives of 10 countries, from 
whom 9 voted for maintaining the previous rules, whereas 
only one (Russia) - for their changing. The remaining 
countries abstained from voting, so the articles 2a and 2b 
remained as they were.
In the beginning of January ECAHO published the Show 
Calendar for the season 2008, embracing the events 
accepted until Jan. 3rd. Some shows are still waiting for 
affiliation. The current list can be found in the website 
www.ecaho.org. /L.P/

• The important dates for 2008
pie mąjor shows in Poland will be held in the following 
dates:
• May 31st - June 1st - The XVIII Arabian Horse Youth 
opnng Show at Białka (cat. C - ECAHO);
• June 28-29th - The I All-Poland Arabian Horse Show at 

e Equestrian and Breeding Center „Champion” in
Ciosnyfcat. C-ECAHO);

Uly 19th The Regional Show at Mińce by Bialystok (cat. 
regional);

at r & 8 XXX P0^ National Arabian Horse Show
.J™/*“ (National Championships - ECAHO);
Janów p’ .Ih ' 1116 111 Autumn Arabian Horse Show at 
Janów Podlaski (cat. C - ECAHO).

The Board of the Polish Arabian Horse Breeders Society 
fixed the date of the XII General Assembly on March 
29-30th 2008 at Janów Stud. Planned were also two 
seminars preparing for the level of national shows:
• for DC members - Apr. 12-13th;
• forjudges-June 14-15th.
Both seminars will take place at Janów Podlaski. /L.E/

• WAHO - PAT/AHA
Before the end of the year WAHO and PAT (Purebred 
Arabian Trust) officially informed about signing an 
agreement assuming, that AHA (Arabian Horse
Association), represented by PAT, would have exclusive 
rights to register Arabian horses in the US, Mexico and 
Panama. On Dec. 31st 2007 PAHR (Purebred Arabian Horse 
Registry), for the time being representing the US, ended its 
activity.
The agreement solved a conflict, prompted ten years ago 
by the American studbook AHRA (Arabian Horse Registry 
of America), questioning some bloodlines occurring in 
South America, enrolled into WAHO accepted studbooks. 
Finally WAHO suspended AHRA in member's rights and 
WAHO member countries were obliged to honor only 
documents issued by PAHR - an organization appointed by 
WAHO for identifying and registering of horses imported to 
the US and exported from there (Registering Authority 
since Jan. 1st 1998).
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• (liromcíe of events
i

• 8-9 sierpnia - XXX Polski Narodowy 
Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi 
w Janowie Podlaskim (czempionat 
narodowy - ECAHO);
* 6-7 września - m Jesienny Pokaz w Ja
nowie Podlaskim (kat. C - ECAHO).

♦ * ♦
Zarząd Polskiego Związku Hodow
ców Koni Arabskich ustalił termin 
XII Walnego Zjazdu na 29-30 
marca 2008 roku w Stadninie Ko
ni w Janowie Podlaskim.

Ponadto zaplanowane zostały 
dwa kursy przygotowawcze na 
poziomie pokazów krajowych: 
* dla członków komisji dyscypli

narnych -12-13 kwietnia
* dla sędziów -14-15 czerwca 
Oba szkolenia odbędą się również

(Arabian Horse Registry of America), 
która zakwestionowała niektóre linie 
występujące w Południowej Ameryce 
i figurujące w księgach stadnych 
uznanych przez WAHO. W rezultacie 
WAHO zawiesiło AHRA w prawach 
członka. Kraje członkowskie WAHO 
zostały zobowiązane do honorowania 
wyłącznie dokumentów wystawio
nych przez PAHR - organizację po
wołaną przez WAHO do działania 
na rzecz identyfikacji i rejestracji ko
ni importowanych do i eksportowa
nych z USA (Registering Authority 
od 01.01.1998). Do działań na rzecz 
zażegnania sporu WAHO-AHRA włą
czyła się amerykańska organizacja 
IAHA (International Arabian Horse 
Association), zajmująca się organiza-

cją pokazów i prowadząca księgi koni 
półkrwi arabskiej i koni angloarab.* 
skich (członek WAHO od roku 1967) 
W 2003 roku połączyła się ona z za- 
wieszoną księgą AHRA, tworząc sto
warzyszenie AHA, prowadzące księgę 
stadną dla koni arabskich czystej I 
krwi, półkrwi arabskiej oraz koni an- 
gloarabskich w USA. Niemal równo-1 
cześnie do życia powołany został PAT 
- organizacja non-profit, działająca 
na rzecz rasy arabskiej, która m. in. 
sprawuje pieczę nad amerykańską | 
księgą koni arabskich czystej krwi - I 
będąca dysponentem wszelkich de
cyzji i środków finansowych związa-1 
nych z końmi arabskimi w USA. PAT 
reprezentował AHA w negocjacjach 
z WAHO. /L.P/

j.

!

w Janowie Podlaskim. /L.P/

• WAHO - PAT/AHA
Przed końcem roku WAHO i PAT (Pu- 
re-bred Arabian Trust) oficjalnie poin
formowały o podpisaniu porozumie
nia, w wyniku którego od 1 stycznia 
2008 roku AHA (Arabian Horse Asso
ciation), reprezentowana przez PAT, 
będzie miała wyłączność na rejestra
cję koni arabskich czystej krwi w USA, 
Meksyku i Panamie. Z dniem 31 grud
nia 2007 roku PAHR (Purebred Ara
bian Horse Registry), reprezentująca 
dotychczas Stany Zjednoczone Ame
ryki Północnej, zakończyła działal
ność.
Porozumienie rozwiązało konflikt wy
wołany przed dziesięcioma laty przez 
amerykańską księgę stadną AHRA

In preventing the conflict took part 
also IAHA (International Arabian 
Horse Association), dealing with show 
organization and running purebred 
Arabian, half-Arabian and Anglo- 
Arabian studbooks in the US. At the 
same time appointed was PAT - a non
profit organization supporting 
Arabian horse breeding, supervising 
the American studbook for purebred s 
Arabians. PAT has at its disposal all £ 
decisions and money connected with | 
Arabian horses in the US. It “ 
represented AHA in the negotiations ° 
with WAHO. Esparto

• Al Khalediah w Polsce 
Oczekiwaną od wielu miesięcy działal
ność hodowlaną rozpoczął polski od
dział znanej obecnie na całym świecie 
stadniny Al Khalediah Stables z Arabii 
Saudyjskiej. Stadnina, pod nazwą Pol
ska AKF Sp. z o.o. założona została 
w miejscowości Nowe Wrońska k. Płoń
ska, na 20 hektarach resztówki dawne
go majątku ziemskiego, w którym 
przed 84 laty urodził się nieżyjący już, 
słynny hodowca i wieloletni dyrektor 
Stadniny Koni w Michałowie, Ignacy 
Jaworowski. Pierwszy kopyto na wroń- 
skiej ziemi postawił znany w Polsce, 
użyty w latach 2005-2006 w SK Micha
łów, ogier Galba, który 6 stycznia przy
jechał z Belgii, ze stadniny Jadem Ara- 
bians. Następnie 30 stycznia, po dość 
dramatycznych perypetiach, wylądo
wał na warszawskim lotnisku Okęcie 
specjalny transportowiec z 13 klacza
mi, dwoma ogierami i można powie
dzieć, że urodzonym w samolocie źre
bięciem - ogierkiem po Aja Sangali 
od Shams Al Khalidiah po Galba. Nie
omal tuż po przybyciu do nowego do
mu ożrebila się klacz Katch Me, córka 
fenomenalnego francuskiego wyści
gowca, ogiera Dormane. Ten kolejny, 
urodzony w nowej stąjni przychówek 
stadniny Polska AKF to również ogie- 
rek po „pur Saudi” Tiwaiqu. Stadniną 
kieruje Władysław Guziuk, asystent 
dyrektora Andrzeja Krzyształowicza 
w Janowie Podlaskim w latach 1970- 
1976, a następnie przez szereg lat dy
rektor Stadniny Koni w Kurozwękach. 
Ostatnie dwa lata pracował dla Al 
Khalediah Farm w Arabii Saudyjskiej. 
/I. Z./
Więcej o Polska AKF w następnym 
numerze „Arabów“.

z prawj/right: Galba w nowym 
domu/Galba in new home,

poniżej [below: pasażer 
„na gapę“/passenger „without 

ticket“

powyżej/above: kompleks 
stajenny /stable facilities,

r ï ■ « • ■fl Î ■ ■

• Al Khalediah in Poland
The Polish department of the world-famous Al Khalediah 
Stables from Saudi-Arabia began at last its long awaited 
breeding acivity. A new stud, with a Polish name Polska 
AKF Ltd., was founded in Nowe Wrońska, near to Płońsk, on 
the 20 ha residue of the land estate, where 84 years ago the 
late Director of Michałów Stud, Ignacy Jaworowski, was 
bom.
As the first one, to his new home arrived the stallion Galba, 
used at Michałów Stud in the seasons 2005-2006. He arrived 
from Belgium (Jadem Arabians Stud) on Jan. 6th. The next 
transport, a special cargo plane with 13 mares, 2 stallions

and a newborn colt foal, landed in Warsaw Airport Okęcie 
after some severe trials. Shortly after coming to the new 
stable, the mare Katch Me, by the outstanding French 
racehorse Dormane, gave birth to a colt foal by the „pure 

Saudi” stallion Tiwaiq.
The position of a stud manager is held by Władysław Guziuk 
M. Sc., a former breeding assistant of the Director Andrzej 
Krzysztaiowicz at Janów Podlaski Stud in the years 1970- 
1976, later the Director of Kurozwęki Stud, who for the last 
two years worked at Al Khalediah Farm in Saudi-Arabia.

/I. Z./More about Polska AKF in the next issue, /transl. K. Ch./
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two years worked at Al Khalediah Farm in Saudi-Arabia.

/I. Z./More about Polska AKF in the next issue, /transl. K. Ch./
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donorrs
Mary Jane Parkinson
fot. arch, stadniny
Artykuł sponsorowany

aunazda
Manny & Diana Vierra właściciele 
stadniny/owners of the stud z klaczą 
/ with mare Dumka

Ze wszystkich radości życia, 
jakie los nam zsyła, do 

największych należy 
dokonywanie odkryć. Wszystko 
jedno, czy to będzie odkrycie 
żyły złota, nowy, wspaniały 
wynalazek, wylansowanie 

nowej gwiazdy estrady, 
odnalezienie miejsca ukrytego 

skarbu, czy napisanie 
sensacyjnej powieści...

Każdemu odkryciu najpierw 
towarzyszy euforia, a dopiero 
potem rodzą się uporczywe 

pytania: co z tym fantem 
zrobić?

W
 taką właśnie 
euforię wprawiło 
dwóch mieszkań
ców Kalifornii (Manny’ego

Vierrę i Raymonda Mazzei) 
to, co zobaczyli w Holandii

podczas podróży po Europie. 
Raymond zresztą regularnie 
odwiedza europejskich ho
dowców, zwłaszcza polskie 
stadniny państwowe, i niejed
nokrotnie sprowadzał stamtąd 

wartościowe konie dla amery
kańskiej hodowli. Byli już z Ma- 

nnym w Europie siedem razy, z te
go pięć razy w Polsce, ale w roku
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2006, w holenderskiej stadninie Fore- 
lock Arabians nieopodal Nieuwekoop, 
należącej do Adriaana i Hennie Kuijf, 
odkryli prawdziwy skarb, który przy
brał postać trzyletniego, kasztanowa
tego ogiera Honorrs.

Spacerując z Raymondem po stajni, 
Manny zagląda! do każdego boksu, ale 
od tego ogiera wprost nie mógł ode
rwać oczu. Zażyczy! sobie, aby wypro
wadzono go na dwór, chociaż Ray
mond tłumaczy! mu, że ten ogier nie 
jest na sprzedaż. Manny jednak uparł 
się - Mniejsza o to, czy jest na sprze
daż, czy nie - muszę zobaczyć, jak się 
rusza!

Kiedy uczyniono zadość jego życze
niu, dopiero wtedy poczuł się prawdzi
wym odkrywcą. Wspominał potem, że 
wprawdzie wybrali się do Europy w ce
lu zakupu klaczy, ale na tę farmę wra
cali trzy razy, aby dokładniej przyjrzeć 
się ogierowi Honorrs. Manny oznajmił 
Raymondowi, że chce zabrać go ze so
bą do Ameryki.

Nie zastanawiał się długo, co zrobić 
ze swoim odkryciem. Chęć posiadania 
okazała się silniejsza niż sam tylko po
dziw dla ogiera. Nie wystarczało mu 
zachować go w pamięci jako miłe 
wspomnienie z podróży, albo wydzier
żawić do USA na jakiś czas.

Postanowił więc, że kupi ogiera i za- 
bierze go do USA. Dla Honorrsa był to 
właściwie powrót do korzeni, gdyż uro-

- Ktokolwiek choć raz zobaczy! Ho
norrsa - wspomina Raymond - nie 
przestawał rozpływać się nad jego gło
wą, o doskonałych proporcjach i egzo
tycznym wyrazie. Ruszał się swobod
nie i dynamicznie, wy krok miał prawi
dłowy, a wszystkie partie ciała dobrze 
umięśnione. Na licencji ogierów w Bel
gii otrzymał najwyższą bonitację, co 
świadczy, że oprócz pięknej głowy ce
chował się także nienagannymi koń
czynami i ruchem.

Honorrs przybył do USA w lipcu ro
ku 2006. Miejscem jego postoju stała 
się stadnina Manny’ego i Diany - 
Valley Oak Arabians w Brentwood 
w stanie Kalifornia. Dołączył tam 
do innych zasłużonych importów 
z Europy, gdyż Manny, dzięki swojej 
długoletniej praktyce hodowlanej, 
podróżom po Europie i studiowaniu 
rodowodów, zgromadził stado matek 
o wyjątkowej jakości.

Wśród nich znalazła się El Dorada 
(Sanadik El Shaklan - Emigrantka 
po Eukaliptus), dzierżawiona z Micha
łowa, w 2006 r. jednogłośnie wybrana 
przez sędziów Narodową Czempionką 
USA. Teraz wróciła już do Polski, ale 
przed dzierżawą do USA zdążyła zdo
być czempionaty Szwecji, Salonu Ko
nia i Pucharu Narodów. W 2007 r. 
w dzierżawę do Valley Oak przybyła 
z Janowa Podlaskiego kl. Olita (Ecaho 
- Orawa po Argó).

Honorrs: A Stallion 
on the Ascendancy

Of all the pleasantries life deals us, 
discovery trumps many of them’ 
Discovery of gold nuggets, a new 
invention, a new musical star, a treasure 
map, a few dinosaur bones, a new and 
enthralling novel. The usual response to 
such finds is extreme and prolonged 
elation, followed later by a small niggling 
question of what to do with the treasure. 
The elation sensation struck hard at two 
Californians - Manny Vierra and 
Raymond Mazzei - in Holland as they 
toured European Arabian breeding 
farms. Raymond regularly prowls the 
European breeders, particularly the 
Polish state studs, finds treasures, and is 
credited with bringing many top horses 
to the United States. Raymond and 
Manny have traveled seven times to 
Europe, five times to Poland. In 2006, at 
Forelock Arabians near Nieuwkoop, 
Holland, at the farm of Adriaan and 
Hennie Kuijf, the discovery trotted into 
view in the form of a 2003 chestnut 
stallion named Honorrs.
As he and Raymond walked the bam 
aisle, Manny peeked into each stall. „1 
saw this stallion and told Raymond I 
want to see this horse out. I couldn’t take 
my eyes off him.“ When Raymond 
informed Manny that Honorrs was not 
for sale, Manny’s response was „1 don’t 
care if he’s not for sale. I want to see him 
anyway.“
The discovery sense became even 
stronger. „Although we were at the farm 
shopping for mares, we went back to the 
farm three times for another look at 
Honorrs. I told Raymond „that’s the 
horse I want to take back to America,“ 
Manny remembers.
What to do with their discovery? Easy 
answer. For Manny, the urge to possess 
was far stronger than admiration and

dzii się w Stanach, u Perry*ego i Diane 
Wagamonów, na farmie w Lino Lakes 
w stanie Minnesota. Jako czteromie
sięczny źrebak został sprzedany Jame
sowi Swaenepoelowi, właścicielowi 
stadniny Swatam Arabians w Tomhout 
(Belgia), skąd małżeństwo Kuijf wy
dzierżawiło go do stadniny Forelock, 
gdzie odkryli go Manny i Raymond. 
Manny Vierra bez wahania odkupił 
Honorrsa od jego dzierżawców.

i Jeden z najpiękniejszych 
kompleksów stajennych w 

Kalifornii
/ one of the most beautiful 

horse facilities in California
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appreciation. Stronger than the wish to 
keep Honorrs as a valued mental 
souvenir of travel. Stronger than the 
desire to lease Honorrs and to have him 
in the United States for a time.
The only thing to do, the travelers 
reasoned, was to buy Honorrs outright 
and bring him to the United States. Back 
to the United States, actually. Honorrs 
was foaled in the U.S., bred by Perry and 
Diane Wagamon of Lino Lakes, 
Minnesota. At age four months, the colt 
was sold to James Swaenepoel of 
Swatam Arabians at Torhout, Belgium, 
then leased to the Kuijf family of 
Forelock Arabians, where Manny and 
Raymond discovered him. Manny Vierra 
hesitated not one minute to buy up the 
lease from the Kuijfs and to purchase 
Honorrs.
„From that moment on“, says Raymond, 
„Manny and I and anyone who has seen 
Honorrs cannot stop talking about the 
Honorrs head, one of the most 
beautifully proportioned and exotic 
heads I’ve seen. At liberty he has supple 
and animated movement, tracks 
correctly, and uses all parts of his body in 
an athletic way. But Honorrs is much 
more than a beautiful head. He was 
awarded the highest points at the

W posiadaniu Manny’ego i Diany 
znajduje się także Egzotyka (Probat- 
Elana po Elf), Czempionka Polski 
i matka pięciorga czempionów między
narodowych, a także Eleuza (po Euka
liptus), córki ogierów Sanadik El Sha- 
klan, Fame VF i Poganin. Z Bliskiego 
Wschodu sprowadzona została Wice- 
czempionka Izraela, kl. Dumka (La- 
heeb - Dąbrowa po Probat).

Wprowadzeniem Honorrsa na areny 
pokazowe zajął się Greg Gallun, długo
letni trener w Valley Oak. Para zade
biutowała płatnym miejscem w Scotts
dale 2007, po czym wkrótce nastąpił 
Czempionat Regionu 1, a w październi
ku ubiegłego roku - miejsce w pierw
szej dziesiątce ogierów młodszych Na
rodowego Czempionatu USA.

Honorrs ma rodowód niezmiernie 
atrakcyjny dla amerykańskich hodow
ców, gdyż wśród jego przodków nie ma 
Bey Shaha ani Baska, można więc bez

ryzyka nadmiernego spokrewnienia I 
kryć nim klacze pochodzące z tych li- I 
nii. W rodowodzie tym znajdują się na- I 
tomiast same sławy z krajów przodują- I 
cych w dziedzinie hodowli koni arab- I 
skich. Na pierwszy rzut oka widać, że I 
przeważają tam rosyjskie linie krwi, I 
z lekkim dolewem prądów egipskich, I 
hiszpańskich i z Crabbet Park. |

Wśród antenatów Honorrsa dwa ra- I 
zy powtarza się ogier Patron (Aswan - I 
Podruga po Priboj), ojciec og. Padron I 
- Narodowego Czempiona Kanady I 
i USA. Jest on pradziadkiem Honorr- I 
sa zarówno ze strony ojcowskiej, jak I 
matecznej. Patron urodził się w Tier- I 
sku (Rosja), a potem nabył go dr J. J. I 
M. Blaauwhof z Kerkdriel w Holandii. I 

W jego rękach trzy razy zdobył Naro
dowy Czempionat Holandii. Matka I 
Patrona, Podruga, reprezentuje linie I 
wyścigowe - sama biegała przez trzy I 
sezony i czternaście razy ząj ęła płatne
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2 lewej Heft: Honorrs 

miejsca, w tym zwyciężyła w Oaks 
i trzykrotnie ustanawiała rekordu to
ru. Jej wnukiem był również og. Ab- 
dullahhh, w 1981 Narodowy Czem- 
pion USA. Ojciec Patrona, sławny 
Aswan, syn Nazeera, wniósł cenny do- 
lew krwi egipskiej. Został on bowiem 
ofiarowany radzieckiemu rządowi 
w zamian za pomoc finansową 
przy budowie Tamy Asuańskiej 
w Egipcie. Użyty w hodowli tierskiej, 
dodał rosyjskim koniom typu, nie po
garszając ich dzielności wyścigowej - 
dal 21 zwycięzców gonitw klasycz
nych, w tym troje derbistów.

Krew Padrona ma znaczny udział 
w rodowodzie Honorrsa. Po stronie oj
cowskiej występuje tam jego wnuk, 
Magnum Psyche, zwycięzca klasy 
ogierków rocznych, Narodowy Czem- 
pion Ogierów Młodszych i Narodowy 
Czempion Ogierów USA i Kanady. We 
wszystkich pokoleniach strony ojcow
skiej jego rodowodu występują naro
dowe czempiony lub wiceczempiony, 
w tym dwa ogiery - ojcowie dwukrot
nych Czempionów Narodowych, Pa
tron i Padrons Psyche. W tej linii mę
skiej przekazywana dziedzicznie jest 

maść kasztanowata, dopiero ojciec Pa
trona, og. Aswan, był siwy.

Matka Padrona, Odessa NSB, wnio
sła dolew krwi arabów hodowanych 
w Crabbet Park, poprzez tak zasłużo
ne ogiery, jak Rissaüx, Indian Gold, 
Blue Domino, Raktha (wnuk Skow
ronka), Berk, Nureddin II, Mesaoud 
i Astraled. Pradziadek Honorrsa, Pa- 
dron Psyche, wprowadził do jego rodo
wodu większy udział krwi tierskiej 
przez swoją matkę, kl. Kilika (Kili
mandscharo - Kapelka po Aswan), jak 
również polski akcent, gdyż dziadkiem 
Kiliki ze strony ojca był importowany 
z Polski og. Arax.

Rodowód Honorrsa ma więc charak
ter międzynarodowy, jest skonsolido
wany i obfituje w cennych przodków. 
Obecnym miejscem jego stacjonowa
nia jest Brentwood w Kalifornii, w rejo
nie Great Central Valley, gdzie jego 
właściciele posiadają kilkusetakrową 
farmę. Manny, z zawodu przedsiębior
ca budowlany, stworzył jeden z naj
piękniejszych ośrodków hodowlanych 
w historii Kalifornii. Stajnie, zdobne lu
kami i wieżyczkami, kryte są ceramicz
ną dachówką w stylu hiszpańskim,

Belgium stallion licensing, so there is no 
question about his legs or movement.“ 
Honorrs arrived in the United States in 
July 2006, and went to Manny and 
Diana’s Valley Oak Arabians at 
Brentwood, California. There he joined 
other European notables.
Through Manny’s extensive travels and 
his study of bloodlines and breeding 
practices, he has assembled an 
exemplary broodmare band. At Valley 
Oak, valued mares include the mare ’El 
Dorada (*Sanadik El Shaklan x 
Emigrantka by *Eukaliptus), leased 
from Michalow State Stud in Poland 
who cheered many by being judged 2006 
U.S. National Champion Senior Mare, a 
unanimous choice of the judges. Prior to 
her importation, *E1 Dorada (now 
returned to Poland) collected 
championships in Sweden, at the Salon 
du Cheval, and at All Nations Cup. ’Olita 
(’Ecaho x Orawa by Argo), bred at 
Janow State Stud in Poland, arrived on 
lease in 2007.
Manny and Diana own ’Egzotyka PASB 
(’Probat x Elana by Elf), Polish National 
Champion Mare and producer of five 
international champions. The Vierras 
also own the *Eukaliptus daughter 
’Eleuza, plus daughters of *Sanadik El 
Shaklan, Fame VF, and Poganin, and 
from the Middle East, *Dumka (’Laheeb 
x Dabrowa by ’Probat), the Israeli 
National Reserve Champion Mare.
Greg GallAn, longtime trainer for Valley 
Oak, soon had Honorrs in the show
world. They started with a placing at 
Scottsdale 2007, then Region 1 
Champion Stallion, and U.S. Top Ten 
Junior Stallion last October.
Honorrs brings a useful and colorful 
pedigree to American breeders. He's 
useful because he has no Bey Shah or 
’Bask in his pedigree, so he provides an 
outstanding outcross to mares of these 
lines. Colorful because his pedigree 
includes many bright lights of several top 
Arabian-breeding countries. A quick 
look at the Honorrs pedigree relates that 
he is mostly Russian in pedigree with a 
happy blend of Egyptian, Crabbet, and 
Spanish lines.
Honorrs has two prominent crosses to 
Patron (Aswan x Podruga by Priboj), the 
sire of ’Padron, U.S. and Canadian 
National Champion Stallion, so great
grandsire Patron is both paternal 
grandsire and maternal great-grandsire 
to Honorrs. Patron was bred at Tersk 
Stud in Russia, then sold to Dr. J. J. M. 
Blaauwhof of Kerkdriel, Holland. In 
Dutch competition, Patron was three 
times National Champion Stallion. 
Another strong Tersk influence comes 
through Podruga, the dam of Patron. 
She was the all-around racehorse, as she 
raced for three years and placed 14 
times, including winning the Oaks, 
setting three track records in her racing 
years. She was also the grandam of 
’Abdullahhh, 1981 World Champion 
Stallion. Patron’s sire, the noted Aswan, 
brought in an impeccable source of 
Egyptian blood as he was sired by 
Nazeeer. Aswan was presented to the 
Russian government as a thank-you for
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Russia’s financial aid in building the 
Aswan Dam on the Nile River. Aswan 
added a goodly measure of type to the 
Russian mix and in the process sired 21 
stakes winners and three Derby winners. 
*Padron contributes a significant 
statistic to the Honorrs pedigree. On the 
sire line, he is the sire of Magnum 
Psyche: U.S. National Champion 
Yearling Colt and U.S. National 
Champion Junior and Senior Champion; 
and Canadian National Champion 
Stallion. So top to bottom, the sire line 
reads national champions and reserves. 
The sire line includes two stallions who 
have sired double National Champion 
Stallions: Patron and Padrons Psyche. 
The chestnut coat color follows the same 
pattern, all the way back to Patron's sire, 
the grey Aswan.
*Padron’s dam "Odessa NSB adds a 
strong line of Crabbet-bred Arabians, 
through the noted sires Rissalix, Indian 
Gold, Blue Domino, Raktha (a 
Skowronek grandson), "Berk, "Nureddin 
II, Mesaoud, and "Astraled. Padrons 
Psyche, a great-grandsire of Honorrs, 
brings in more Tersk lines through his 
dam Kilika (Kilimandscharo x Kapelka 
by Aswan) and a touch of Polish blood 
through Arax, paternal grandsire of 
Kilika, a Polish-bred stallion sold to 
Russia.
Altogether, the Honorrs pedigree is 
cosmopolitan, well balanced, and 
composed of worthy individuals.
Honorrs is now at the Vierras’ new 
facility at Brentwood, California, in 
California’s Great Central Valley, where 
they own several hundred acres of 
farmland. There Manny, a builder by 
trade, has created one of the most 
beautiful horse facilities in all of 
California’s long horsey history. Arches, 
towers, European-style stalls, Spanish 
tile roofs, and tiled walkways distinguish 
the stables. The structure houses 36 
stalls (finished with Brazilian walnut) 
and a large reception area, all 
surrounded by large pastures.
To bolster Honorrs’s reputation as a sire, 
Manny will tell you about the Honorrs 
progeny: a daughter Honorria, out of 
Yarra, a mare bred in Holland of Tersk 
bloodlines and Hamal VO, a 2007 colt out 
of Yakchina F, a daughter of Yarra. 
They’re at Valley Oak, in the new facility, 
far away from their ancestral homes.
At Valley Oak, Honorrs lives the good life. 
„He’s just like a big dog, and he’s 
contented“, says Manny. Honorrs will be 
bred to Manny and Diana’s mares and to 
Raymond’s mares at Furioso Farms at 
Temecula, California. He’s being 
collected for frozen semen to be shipped 
to the state studs in Poland.
„This horse will play a major role in 
Manny’s dreams at Valley Oak“, says 
Raymond, „and using Honorrs on the 
Polish mares is not a new idea, just a 
proven fact that thoughtful links to the 
past always provide insight to the future. 
As a longtime Polish Arabian aficionado, 
I believe that Manny, as an American 
breeder, and Honorrs’s use in Poland will 
make them an important part of Arabian 
horse breeding around the world.“

powyzej/above: Olita 
w kalifornijskim słońcu 

/Olita in the California sun

z prawej /right: El Dorada - 
Czempionka USA Klaczy 

Starszych 2006/US National Senior 
Champion Mare 2006

a łączą je chodniki wyłożone płytkami. 
Obiekt składa się ze stajni mieszczą
cych 36 boksów wykończonych drew
nem orzecha brazylijskiego i budynku 
recepcyjnego, otoczonych rozległymi 
pastwiskami.

O walorach reproduktorskich Ho- 
norrsa świadczy jego potomstwo 
w Valley Oak - klacz Honorna (od kl. 
Yarra, wyhodowanej w Holandii, po
chodzenia tierskiego) i ogierek Har- 
nal VO 2007 (od kl. Yakchina F, córki 
Yany). Urodziły się już na nowym 
miejscu, z dala od krąjów pochodzenia 
swoich przodków.

Honorrs bytuje w Valley Oak w kom
fortowych warunkach i, zdaniem Man- 
ny’ego, wygląda na zadowolonego z ży
cia. - On jest zupełnie jak duży pies - 
twierdzi właściciel. Zamierza kryć nim 
swoje klacze, jak również klacze Ray
monda, w Furioso Farms, w Temecula, 
w stanie Kalifornia. Mrożone nasienie

Nasienie ogiera Honorrs jest dostępne również w Polsce 
Frozen semen is availlable 

kontakt/contact: Iwona Dorabialska +48 502 533 001 
e: iwonadorai/ gmail.com

Raymond Mazzei 0019513756349, e: furiosofarm(« aol.com

Honorrsa sprowadzają również pań
stwowe stadniny w Polsce.

- Ten koń odegra główną rolę w re
alizacji marzeń Manny’ego - uważa 
Raymond. - Użycie go na polskich kla
czach nie jest nowym wymysłem. Wia
domo od dawna, że zastosowanie prze
myślanych rozwiązań z przeszłości 
gwarantuje dobre perspektywy 
na przyszłość. Ponieważ od dawna je
stem miłośnikiem polskich arabów, 
wierzę, że Manny, jako amerykański 
hodowca, przez udostępnienie Honor
rsa do krycia polskich klaczy wniesie 
znaczny wkład w hodowlę światową.

/tłum. K. Ch/.
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HISTORIA

Janów

J
anowskie konie czystej krwi nie 
tylko cieszyły się najwyższą reno
mą w krąju, ale i zdobywały uzna
nie daleko poza granicami. Rozpoczął 

się eksport do wielu krajów Europy, 
a stawki koni sprzedanych w 1937 
i w 1938 roku do USA zainicjowały zain
teresowanie polskimi arabami na kon
tynencie amerykańskim i pozwoliły 
tamtejszym hodowcom po raz pierwszy 
poznać ich wielką wartość.

Niestety, po raz kolejny w historii 
Stadniny, ten tak wspaniały okres prze
rwany został przez działania wojenne.

Wypadki towarzyszące wybuchowi 
drugiej wojny, opisane przez ówczesnego 
zastępcę kierownika stadniny inż. An
drzeja Krzyształowicza, opublikowane 
zostały w poprzednim numerze „Ara
bów”. Lektura wspomnień uczestnika 
tych wydarzeń ukazuje całą grozę sytu
acji, w jakiej się znalazła stadnina. Hero
izm załogi, próbującej uratować z pożogi 
jak najwięcej koni, na niewiele się przydał, 
ostatecznie dane im było przeżyć trage
dię utraty całego stada. Konie z takim 
trudem uratowane w czasie ewakuacji, 
stały się obiektem bestialskiego rabunku.

Ze stada 32 klaczy zarodowych z 1939 
roku pozostała w Janowie jedynie Naja
da, która nie pozwoliła się rabującej 
tłuszczy wyprowadzić z boksu, dopiero 
w nocy została zabrana przez gospoda
rza Zarębę z pobliskiej wsi Buczyce. 
Odnaleziona, 9 stycznia 1940 roku po
wróciła do stadniny.

We wrześniu 1939 roku 
Stadnina Koni w Janowie 

Podlaskim przeżywała okres 
rozkwitu, chyba największy 

w swojej historii. Poziom stada 
matek był niebywale wysoki, 

co szeroko opisywały 
w prasie krajowej

i zagranicznej autorytety 
hodowlane odwiedzające 

w tym czasie Janów.

Państwowa Stadnina Koni Janów 
Podlaski - słynna Stajnia 

Zegarowa/famous Clock Stable

Stan klaczy czystej krwi arabskiej w SK 
Janów Podlaski na 31.01.1939 r. i data 
wcielenia do stada matek (grubym dru
kiem - klacze uprowadzone do ZSRR)

1. GazellaU 5.05.1920
2. Bąjka 12.12.1923
3. Dziwa 27.01.1926
4. Elegantka 18.10.1926
5. Frygali 3.02.1928
6. Federacja 3.02.1028
1. Kewa 18.07.1930
8. Halina 6.02.1931
9. Huiyska 6.02.1931

10. Ikwa 20.02.1932
11. Jaskółka II 30.01.1933
12. Konfederacja 27.01.1934
13. Kaliira 27.01.1934
14. Krucica 27.01.1934
15. Kamea 27.01.1934
16. Laka 7.03.1934
17. Limba 19.03.1934
18. Maskota 3.02.1936
19. Mulatka 3.02.1936
20. Makata 3.02.1936
21. Nirwana 29.02.1936
22. Nowina 29.02.1936
23. Najada 25.02.1937
24. Narada 25.02.1937
25. Niezgoda 25.02.1937
26. Oaza 25.02.1937
27. Oda 25.02.1937
28. Okaryna 3.02.1938
29. Plotka 3.02.1938
30. Paproć 31.01.1939
31. Poganka 31.01.1939
32. Prypeć 31.01.1939
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Niemieckie raporty podają, że w nąj- 
bliższej okolicy stadniny odnaleziono 
jeszcze dwie roczne klaczki: Wierną 
i Wilg?' oraz źrebię od klaczy Makata - 
Zalotną. Klaczki te prawdopodobnie 
uciekly w czasie rabunku, a losów Ma
katy, która zaginęła bez wieści pozosta
wiając samotne źrebię, lepiej się nawet 
nie domyślać. Prawdopodobnie nigdy 
nie dowiemy się, co stało się zarówno 
z Makatą, jak i innymi klaczami, które 
zniknęły z Janowa, lecz nie pojawiły się 
w rosyjskich księgach stadnych. Ze 
wspomnień dyr. Krzysztaiowicza wie
my, że klacze Laka i Oda zginęły tra
gicznie w czasie ewakuacji, lecz nic nie 
wiadomo o losach Federacji, Jaskółki II, 
Maskoty, Makaty, Okaryny, czy Pogan
ki. Ich losów można się domyślać czyta
jąc opis zagłady janowskiej Stadniny.

Ogrom strat, jakie poniosła Stadni
na, obrazuje wykaz koni wpisanych 
do rosyjskiej księgi stadnej jako „sprowa
dzone” z Polski w 1939 r. (patrz - Tab. 1)

Wkraczające do Janowa wojska nie
mieckie nie zastały żadnych koni, jedy
nie resztki rozgrabionego majątku i zde
wastowane stajnie. Okupacyjny komen
dant stadniny natychmiast przystąpił 
do przygotowania obiektu na przyjęcie 
koni odnąjdywanych przez masztalerzy, 
wysyłanych w tym celu na trasę wcze
śniejszej ewakuacji. Udało się odnaleźć 
w sumie 53 konie, w tym czystej krwi je
dynie 4 klaczki i 13 ogierków.

Uratowane ogierki to:
Lotos (Farys II - Dziewanna 

po Bakszysz), Teheran (Lowelas-Ma
kata po Fetysz), Towarzysz Pancerny 
(Enwer Bey - Kasztelanka po Kohei- 
lan I), Trypolis (Enwer Bey - Kahira 
po Farys II), Tymian (Lowelas - Dzie
wanna po Bakszysz), Warchol (Lowe
las - Laka po Farys II), Werset (Lowe
las- Oda po Kuhailan Haitior. ar.), Wiąz 
(Odr - Limba po Bakszysz), Wielki 
Szlem (Odr- Elegantka po Bakszysz), 
Witeź II (Odr - Federacja po Burgas 
or. ar.), Witraż (Odr - Makata po Fe
tysz), Wojski (Lowelas - Krucica 
po Farys), Wyrwidąb (Odr - Ja
ga II po Koheilan I)

Stopniowo wracała młodzież roz
pierzchła w popłochu w czasie ewaku
acji, a stado klaczy odbudowywano za
kupami oraz sprowadzaniem klaczy

powyżej/above: klacze arabskie przed stajniami, po prawej nieistniejąca 
już stajnia ogierów/Arabian mares in front of the stables, on the right non-existing 

now stallions bam

poniżej/below: ogiery arabskie w wołyńskim zaprzęgu „balaguła“/arabian stallions 
in Wolhynian carriage „balagula“

wcześniej wybrakowanych z Janowa 
i odsyłanych do majątków rządowych.

8 sierpnia 1940 r. jako pierwsze przy
jechały do Janowa klacze Norma i Oku
pacja, odkupione za sumę 6000 zi każda 
od Administracji dóbr w Samborcu, do
łączając do cudem ocalałej Najady. Si
wa Okupacja ur. 1933 (Fetysz - Federa
cja po Burgas) sprzedana z Janowa 
w 1937 roku, przyszła ze źrebakiem Ar
biter po og. Flisak i oprócz urodzonego 
w 1942 r. ogierka Cicero (po Trypolis)

Janów Podlaski 
1939 -1944

In September of 1939 Janów Podlaski 
Stud was going through a period of 
prosperity, perhaps the largest in its 
history. The level of the broodmare herd 
was remarkably high, which was widely 
described in both domestic and foreign 
press by breeding authorities visiting 
Janów in that time. Janów’s horses were 
not only renowned on home soil, but also 
gained acclaim far abroad. The export of 
pure bred Arabian horses to many 
European countries began and the horse
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lots sold in 1937 and 1938 to the USA 
initiated an interest in Arabian horses 
from Poland on the American continent, 
allowing their breeders to learn the value 
of these horses for the first time.
Unfortunately this fantastic period in the 
history of the Stud was disrupted yet 
again due to military operations.
The events accompanying the outbreak 
of World War II, described by Andrzej 
Krzysztaiowicz, then an assistant to the 
stud director, were published in the 
previous edition of „Araby” magazine. 
The memoirs of a participant of these 
events show the entire terror of the 
situation. The heroism of the staff, trying 
to save the largest number of horses 
from the ravage was not of much use - 
ultimately they had to live through the 
tragedy of losing the entire herd. The 
horses, saved with such labor; became 
the objects of a brutal robbery.
From the herd of the 32 broodmares 
from 1939 only Nąjada stayed in Janów, 
as she did not let the plundering hordes 
lead her out of the stall, only at night was 
she taken by the farmer Zaręba from the 
Burzyce village close by. Discovered 
later, she returned to the stud on the 9th 
of January, 1940.
Pure bred Arabian mares in Janów 
Podlaski Stud as of January 1st, 1939 
(mares abducted to the USSR in bold) 
Mare, date of incorporation into the 
broodmare herd
Gazella H - 5.05.1920, Bąjka -12.12.1923
3. Dziwa - 27.01.1926, Elegantka - 
18.10.1926, Fryga H - 3.02.1928, Federacja
- 3.02.1028, Kewa - 18.07.1930, Halina - 
6.02.1931, Huryska - 6.02.1931, Ikwa - 
20.02.1932, Jaskółka II - 30.01.1933, 
Konfederacja - 27.01.1934, Kahira - 
27.01.1934, Krucica - 27.01.1934, Kamea - 
27.01.1934, Laka- 7.03.1934, Limba - 
19.03.1934, Maskota - 3.02.1936, Mulatka
- 3.02.1936, Makata - 3.02.1936, Nirwana - 
29.02.1936, Nowina - 29.02.1936, Najada - 
25.02.1937, Narada - 25.02.1937, Niezgoda
- 25.02.1937, Oaza - 25.02.1937, Oda - 
25.02.1937, Okaryna - 3.02.1938, Plotka - 
3.02.1938, Paproć - 31.01.1939, Poganka - 
31.01.1939, Prypeć - 31.01.1939
The Germans reports state that in the 
near vicinity of the stud two yearling 
fillies were also found: Wiema and Wilga 
and a foal out of the mare Makata - 
Zalotna. These fillies probably escaped 
during the robbery and the fate of 
Makata, who left a lonely foal behind, 
must not have been interesting indeed. 
Probably we will never know what 
happened to Makata or the other mares, 
which disappeared from Janów, but did 
not turn up in the Russian stud books. 
From the memoirs of Director 
Krzysztaiowicz it is known that the 
mares Laka and Oda died tragically 
during the evacuation, but nothing is 
known about the fate of Federacja, 
Jaskółka II, Maskota, Makata, Okaryna 
and Poganka. We can only imagine their 
fate reading the account of the 
destruction of Janów.
The enormous loss that the Stud 
suffered is portrayed by the horses 
registered in the Russian stud book as 
„imported” from Poland in 1939. To

Tab. 1
Konie uprowadzone do ZSRR w 1939 roku, wg. RASB
Horses abducted to the USSR in 1939, according to the RASB

OGIERY/STALLIONS
1. EnwerBey siwy/grey 1923 Abu Miech - Koalicja
2. Hardy gniady/bay 1926 Ganges - Gazella II
3. Ofir c.gniady/d. bay 1933 Kuhailan Haifi or. ar./d. b. - Dziwa
4. Kuhailan Said c.gniady/d. bay 1934 Kuhailan Zaid or. ar./d. b. - Kemir
5. Piołun kaszt ,/chest. 1934 Koheilan I - Dziewanna
6. Sadyk Pasza gniady/bay 1936 Lowelas - Dziwa
7. Skrzyp kaszt ,/chest. 1936 Lowelas - Dziewanna
8. Taki Pan gniady/bay 1937 Kaszmir - Dziwa
9. Tysiącznik siwy/grey 1937 Lowelas - Halina

KLACZE/MARES
1. Gazela II j. gnjl. bay 1914 Koheilan or. ar/d. b. - Abra
2. Bąjka gniada/bay 1920 Amurath ni - Siglavy Bagdady
3. Dziwa gniada/bay 1922 Abu Miech - Zulejma
4. Elegantka gniada/bay 1923 Bakszysz - Gazella II
5. Kewa siwa/grey 1923 Siglavy Bagdady - Kalga
6. Fryga II gniada/bay 1924 Bakszysz - Gazella II
7. Dywersja kaszt ,/chest. 1925 Wallis II - Lutecja (Beheń)
8. Halina siwa/grey 1926 Abu Miech - Kalina
9. Huryska siwa/grey 1926 Abu Miech - Zulejma
10. Ikwa siwa/grey 1927 Koheilan I - Elstera
11. Kahira gniada/bay 1929 Farys II - Zulejma
12. Kamea siwa/grey 1929 Farys II - Elegantka
13. Konfederacja siwa/grey 1929 Farys II - Koalicja
14. Krucica kaszt ./chest. 1929 Farys II - Dora
15. Limba siwa/grey 1930 Bakszysz - Dziwa
16. Mandolina siwa/grey 1931 Flisak - Serenada
17. Mulatka siwa/grey 1931 Koheilan I - Elegantka
18. Eskapada kaszt ./chest. 1932 Madras - Dywersja (Derażne)
19. Narada siwa/grey 1932 Hardy - Federacja
20. Niezgoda siwa/grey 1932 Fetysz - Koalicja
21. Nirwana gniada/bay 1932 Mazepa - Fryga II
22. Nowina gniada/bay 1932 Hardy - Serenada
23. Oaza siwa/grey 1933 Kuhailan Haifi or. ar/d. b. - Kewa
24. Ankara siwa/grey 1934 Madras - Mattaria Derażne
25. Pandora gniada/bay 1934 Hardy - Dora (pryw./private)
26. Paproć siwa/grey 1934 Koheilan I - Halina
27. Plotka siwa/grey 1934 Koheilan I - Gawęda
28. Prypeć siwa/grey 1934 Almanzor - Ikwa
29. Kawalla siwa/grey 1935 Koheilan I - Mattaria (Derażne)
30. Satyra gniada/bay 1936 Hardy - Bajka
31. Separacja gniada/bay 1936 Hardy - Federacja
32. Słonka siwa/grey 1936 Enwer Bey - Jaskółka II
33. Taraszcza siwa/grey 1937 Enwer Bey - Gazela II
34. Terpsychora gniada/bay 1937 Kaszmir - Huryska
35. Tęcza II siwa/grey 1937 Kaszmir - Bąjka
36. Troska siwa/grey 1937 Enwer Bey - Kewa
37. Floryda II kaszt./chest. 1938 Lowelas - Dalja n (Beheń)
38. Walna kaszt./chest. 1938 Lowelas - Narada
39. Wesoła gniada/bay 1938 Ofir - Fryga II
40. Westa kaszt ./chest. 1938 Lowelas - Dora
41. Wiechlina gniada/bay 1938 Ofir - Kostrzewa
42. Włodarka siwa/grey 1938 Ofir - Kewa
43. Wróżba gniada/bay 1938 Lowelas - Dziwa
44. Wyzwolona gniada/bay 1938 Ofir - Nirwana
45. Barcelona gniada/bay 1939 Tuareg - Lutecja (Beheń)
46. Celna gniada/bay 1939 Kaszmir - Bakilla (Pelkinie)
47. Córa Mekki gniada/bay 1939 Kaszmir - Mekka (Persenkówka)
48. Gracja siwa/grey 1939 Kaszmir - Dziwa
49. Guria gniada/bay 1939 Ofir - Gazela U
50. Mammona gniada/bay 1939 Ofir - Krucica
51. Ugroza kaszt ,/chest. 1939 Ofir - Kamea
52. Użimka siwa/grey 1939 Ofir - Kewa

nic po sobie nie pozostawiła, a już 
po wyzwoleniu, 30 lipca 1945 r. została 
wybrakowana i sprzedana. Norma na
tomiast okazała się bardzo płodną kla
czą rodząc 15 źrebiąt, z przerwą na rok 
1945, w trzech stadninach: Janów Pod

laski, Samborzec i Albigowa. Nąjcen- 
niejszymi potomkami Normy były: ogier 
Nureddin 1953 (po Witraż), sprzedany 
do Szwecji ojciec ogiera Aladdin, szero
ko użytego w Ameryce Północnej, oraz 
klacz Enorme 1944 (po Trypolis), mat-

20



Houptges'üi Janów-Podlaski. Ungarischer Fönferzug arabischer Stuten

Hans Fellgiebel powożący węgierską piątką klaczy arabskich!Hans 
Fellgiebel driving „Hungarian-five“ of Arabian mares

ka ogiera Erystawi (po Witraż) również 
kryjącego w Szwecji.

Następne klacze czystej krwi, jakie 
sprowadzone zostały do Janowa, to Ce
cylia i Saga. Obie odkupione od Admi
nistracji dóbr w Biaice przybyły 21 sier
pnia 1940. Siwa Cecylia 1921 (Bakszysz, 
Anielka po Amurath Weil), ani w Jano
wie do czasu jej sprzedaży w 1935 roku, 
ani w Biaice, ani ponownie w Janowie 
niczym się nie zapisała, rodząc kilka 
źrebiąt malej wartości. O tym, jak Saga 
znalazła się w Biaice nic nie wiadomo, 
być może trafiła tam z końmi ewaku
owanymi z toru wyścigowego we Lwo
wie, choć to mało możliwe, gdyż jednak 
zapłacono za nią sumę 3000 złotych, 
więc prawdopodobnie została tam 
wcześniej sprzedana.

Gniada Saga (Hardy - Jaga II po Ko
heilan I) stała się jedną z cenniejszych 
klaczy zarówno dla Janowa, dając mat
kę Celebesa - klacz Canarię, jak i dla SK 
Klemensów, rodząc tam doskonalą Es- 
tokadę, oraz dla Michałowa, gdzie uro
dziła czołowego og. Sędziwój.

W ten sposób, do końca 1940 roku 
zgromadzono w Janowie 5 klaczy czy
stej krwi, co wygląda żałośnie w porów
naniu ze stanem z 1938 r., ale było to ja
kimś krokiem naprzód w porównaniu 
do tragicznej końcówki roku 1939.

Już od jesieni 1940 roku komendant 
stadniny, mjr. Hans Fellgiebel urządzał 
tzw. Hengstparady, gdzie przy udziale 
licznej publiczności, składającej się ze 

specjalnie na ten cel zgromadzonych 
niemieckich żołnierzy i okolicznej lud
ności, prezentowane były ogiery Stada 
Ogierów a także klacze w ręku i pod sio
dłem oraz w różnych zaprzęgach.

31 stycznia 1941 stadnina wzbogaciła 
się o kolejne klacze arabskie. Przybyły 
wówczas zakupione w Wodzisławiu, ho
dowli A. Wołk-Łaniewskiego z Bronie: 
klacz Elsissa źrebna ogierem Morocz 
i jej córki po ogierze Amurath Sahib: 
trzyletnia Lala i roczna Amneris, za któ
re zapłacono w sumie 2250 RM.

Elsissa była córką klaczy Arabia - 
pierwszego źrebięcia czystej krwi uro
dzonego w Janowie po pierwszej wojnie 
światowej - i pochodziła od importowa
nej z Radowiec klaczy Anielka.

Córka Elsissy, klacz Lala już po woj
nie dała w Klemensowie Elę (po Miecz
nik), a ta w Michałowie w 1960 r. - ogie
ra Espartero (po Nabór). Druga córka 
Lali - Lafirynda, sprzedana Patrycji 
Lindsay do Anglii, z ogierem Gerwazy 
urodziła klaczkę Lalage 1963, która 
z kolei trafiając do Szwecji, do stadniny 
Erica Erlandssona, dała ogierka Alad- 
din (po Nureddin), Czempiona USA.

Kariera hodowlana klaczy Amneris 
również zajaśniała pełnym blaskiem do
piero po wojnie dzięki dwóm jej synom 
- ogierom Aramis 1962 (po Nabór) 
i Aquinor 1951 (po Miecznik). Aquinor 
użyty w Janowie dal sześć ogierów ho
dowlanych, z czego trzy: Eleuzis, Elf 
i Elkin z klaczą Ellenai. 

check horses abducted to the USSR in 
1939, please find Tab. 1
The German army that marched into 
Janów saw no horses, only the remains of 
a plundered estate and devastated 
stables. The stud’s occupation 
commanding officer immediately began 
preparing the facility to accommodate 
horses found by the grooms sent in the 
direction of the stud’s evacuation. In all, 
53 horses were found, which included 
only 4 fillies and 13 colts of pure blood. 
Rescued colts:
Lotos (Farys n - Dziewanna po Bak
szysz), Teheran (Lowelas - Makata po Fe
tysz), Towarzysz Pancerny (Enwer Bey - 
Kasztelanka po Koheilan I), Trypolis (En
wer Bey - Kahira po Farys H), Tymian 
(Lowelas - Dziewanna po Bakszysz), War
chol (Lowelas - Laka po Farys H), Werset 
(Lowelas - Oda po Kuhailan Haifi d. b.), 
Wiąz (Ofir - Limba po Bakszysz), Wielki 
Szlem (Ofir- Elegantka po Bakszysz), Wi- 
też II (Ofir - Federacja po Burgas d. b.), 
Witraż (Ofir - Makata po Fetysz), Wojski 
(Lowelas - Krucica po Farys), Wyrwidąb 
(Ofir - Jaga II po Koheilan I)
Gradually the youngsters returned, 
scattered in panic during the evacuation 
and the mare herd was restored by 
purchases and imported mares, which 
were earlier rejected from Janów and 
sent to government estates.
First to arrive in Janów and join the 
miraculously saved Nąjada on August 
8th, 1940, were the mares Norma and 
Okupacja, redeemed for the sum of 6000 
Polish Zlotys each from the goods 
Administration in Samborzec. The grey 
Okupacja, bom 1933, by Fetysz out of 
Federacja by Burgas, sold from Janów in 
1937 came with the foal Arbiter by Flisak 
and apart from the colt Cicero by Trypolis 
foaled in 1942 she did not leave anything. 
After the end of the war she was 
eliminated from stud and sold on July 
30th, 1945. However Norma turned out to 
be a very prolific mare, producing 15 foals, 
with a break in 1945, in three studs: Janów 
Podlaski, Samborzec and Albigowa. 
Norma’s most valuable progeny were the 
stallion Nureddin 1953 by Witraż, sold to 
Sweden, sire of the stallion Aladdin, used 
widely in North America, a National 
Champion and the mare Enorme 1944 by 
Trypolis, dam of the stallion Erystawi, by 
Witraż also, used in breeding in Sweden. 
The next pure bred mares that were 
brought to Janów were Cecylia and 
Saga. Both, redeemed from the goods 
Administration in Białka, arrived on 
August 21st, 1940. The grey Cecylia 1921 
by Bakszysz out of Anielka by Amurach 
Weil did not leave a significant mark 
either in Janów (before being sold in 
1935), nor in Białka, nor again in Janów, 
producing a couple foals of small value. 
How Saga came to be in Białka is not 
known, perhaps she got there with the 
horses evacuated from the racetrack in 
Lvov, although it is unlikely, as 3000 
Polish Zlotys was paid for her; so she was 
probably sold there earlier.
The bay Saga by Hardy out of Jaga n by 
Koheilan I became one of the most 
valuable mares both for Janów, 
producing the dam of Celebes - Canana
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- as well as for Klemensów Stud, foaling 
for them the superb Estokada and for 
Michałów, where she produced the chief 
sire Sędziwój.
And so up to the end of 1940 five pure 
bred mares were gathered in Janów, 
which looks pitiful compared to the 
number in 1938, but it was a step forward 
in comparison to the tragic end of 1939. 
Starting from the autumn of 1940 the 
commanding officer of the stud, Major H. 
Fellgiebel, organizes „Hengstparades”, 
where in front of a numerous audience, 
gathered for this purpose German 
soldiers and locals, he presented 
stallions from the Stallion Depot and 
mares both in hand and under saddle, as 
well as in various harnesses.
On January 31st, 1941, the stud was 
enriched with further Arabian mares. 
Bought from Wodzisław, bred by A. Wolk- 
Laniewski from Bronice: the mare Elsissa. 
in foal to Morocz and her daughters by 
Amurath Sahib - the three year old Lala 
and the yearling Airmens, for which 2250 
RM was paid for altogether.
Elsissa’s daughter, the mare Lala, 
produced in Klemensów the mare Ela by 
Miecznik after the war, who in Michałów 
in 1960 gave the stallion Espartero by 
Nabor. Lala’s second daughter, sold to 
Mrs. Patricia Lindsay of Great Britain - 
Lafirynda - together with the stallion 
Gerwazy gave the filly Lalage 1963, who 
in turn found her way to the Swedish 
stud of Mr. Eric Erlandsson and 
produced the colt Aladdin by Nureddin, 
US National Champion.
The breeding career of Amneris also 
began to fully bloom after the war thanks 
to her two sons, the stallions Aramis 1962 
by Nabor and Aquinor 1951 by Miecznik. 
Aquinor, used in Janów, gave six 
breeding stallions, out of which three of 
them - Eleuzis, Elf and Elkin - with the 
mare Ellenai.
This cross was unusually fortunate, as it 
assured a continuation of the sire line in 
Poland and both show and breeding 
successes to breeders all over the world. 
Eleuzis turned out to be a valuable chief 
sire thanks to sons Engano and Partner. 
The stallion Elf, used mainly in 
Michałów, gave three stallions: 
Czeremosz - US Reserve Champion, 
Eskimos and Eufrat. Elkin was sold to 
the USA and gained the title of US 
National Champion. Besides those 
mentioned above also bom in Janów 
were: Exelsjor 1963 out of Eleonora, dam 
of Ellenai, used in Sweden, Mors 1966 out 
of Morena, sold to the Rostock Zoo in 
Eastern Germany and Tryptyk 1965 out 
of Tryńcza, active in Janów, dam of 
Polish National Champion Parys and 
Derby winner Sarenka.
Together with the group of mares from 
Wodzisław came the mare Iwonka 
III from Kraśnica. The mare was bought 
from Mrs. Anna Bąkowska for the sum of 
2050 RM.
Iwonka in came in foal to the stallion 
Amurath Sahib and on the 17th of 
March, 1941, gave birth in Janów to a filly 
named Baialąjka. The grey Balaląjka was 
bred to Witraż nine times during her life 
and this cross produced the active in

powyżej/above: ogiery arabskie w tandemie/Arabian stallions in tandem

poniżej/below: stado klaczy na nadbużańskich pastwiskach 
/mares at the pastures near the Bug river.

Połączenie to było niezwykle szczęśli
we, gdyż zapewniło kontynuację rodu 
w Polsce, oraz sukcesy pokazowe i ho
dowlane hodowcom na świecie. Eleuzis 
okazał się cennym ogierem czołowym 
dzięki synom Engano oraz Partner. 
Ogier Elf, użyty głównie w Michałowie, 
dal trzy ogiery: Czeremosza - wiceczem- 
piona USA, Eskimosa i Eufrata. Elłtin 
sprzedany do USA zdobył tytuł Czem- 
piona USA. Ponadto urodziły się w Ja
nowie: Exelsjor 1963 od Eleonory, matki 
Ellenai, użyty w Szwecji, Mors 1966 
od Moreny, sprzedany do ZOO Rostock 
w NRD, oraz czynny w Janowie Tryptyk 
1965 od Tryńczy, ojciec Czempiona Pol
ski - Parysa i derbistki Sarenki.

Wraz z grupą klaczy z Wodzisławia 
przywieziona została do Janowa z Kra

śnicy klacz Iwonka III. Klacz tę zaku
piono od Anny Bąkowskiej za sumę 
2050 RM.

Iwonka III przyszła źrebna ogierem 
Amurath Sahib i 17 marca 1941 urodzi
ła w Janowie klaczkę nazwaną Bałałaj
ka. Siwa Bałałajka była w swoim życiu 
dziewięciokrotnie kryta ogierem Witraż 
i z połączenia tego urodziła czynne 
w hodowli klacze Arfa i Bandola oraz 
ogiery Banio i Bask.

Arfa urodziła w Albigowej ogiery: Ar
gos 1957, Arragon 1959, Almifar 1960, 
i Ariel 1961 w ograniczonym stopniu 
użyte w hodowli, oraz klacze: Abhazja, 
Arwistawa i Harfa. Rodzona siostra Ar- 
fy, Bandola okazała się epokową klaczą 
stadną, wzorem urody i typu arabskie
go oraz przez długie lata ulubienicą
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plan stanowienia klaczy czystej krwi w roku 1944. 
Breeding plan for pure bred mares in 1944

gjacz/mare
1. Amneris
2. Bajadere
3. Bałałajka
4. Cecylja
5. Elsissa
6. Lala
7. Najada
8. Norma
9. Okupacja
10. Pieszczota
11. Saga
12. Warna
13. Wilga
14. Zbroja
15. Zmora

Amurath S. - Elsissa 
Morocz - Elsissa 
Amurath S. - Iwonka III 
Bakszysz - Anielka 
Floks - Arabja
Amurath Sahib - Elsissa 
Fetysz - Gazella n
Hardy - Ferja
Fetysz - Federacja
Hardy - Huryska
Hardy - Jaga n
Nedjari - Habda Enzihi 
Ofir - Jaskółka
Kartoum - Porta
Caid - Bad

oraz modelem artystów malarzy i foto
grafików odwiedzających Janów. W cza
sie swego 35-letniego życia urodziła 
Bandola 14 źrebiąt po 11 ogierach. Po
mimo urodzenia cennych klaczy ho
dowlanych, zapisała się jednak w ho
dowli polskiej jako matka wybitnych 
ogierów. Spośród synów Bandoli użyte 
w hodowli zostały: Bajram 1959, Barysz 
1960 w USA, Banzaj 1965, Banat 1967 
oraz oczywiście Bandos 1964.0 tym jak 
ceniona była ta klacz na świecie świad
czyć może to, że amerykańska rzeźbiar- 
ka i znana hodowczyni koni czystej krwi 
Marsha Parkinson, właścicielka Can- 
terburry Farm, ofiaro wala janowskiej 
Stadninie statuetkę przedstawiającą 
Bandolę z inskrypcją: „Bandola Queen 
of Poland”.

Kolejnym nabytkiem uzupełniającym 
skromny dział czystej krwi była klacz 
Pieszczota, wcześniej wybrakowana 
z Janowa, odkupiona od Ireny Zakrzew
skiej z Gaięzowa za sumę 7000 zł. Uro
dzona w 1934 córka ogiera Hardy i kla
czy Huryska po Abu Miech przybyła 
do Janowa 13 marca 1941 roku. W Jano
wie najcenniejszym przychówkiem 
Pieszczoty była klacz Epizoda 1944 
(po Trypolis), matka Epigony i babka 
pięknej Eunice (po Comet).

26 czerwca 1941 przywieziono do Ja
nowa z Pferdedepot SS w Rejowcu 
klacz Sokorę (Hardy - Halina po Abu 
Miech) urodzoną w 1936 r. w Janowie. 
Trudno jest dzisiaj dociekać, w jaki spo
sób klacz ta znalazła się w Rejowcu - 
być może była ewakuowana z toru wy
ścigowego we Lwowie? Po wojnie, już 
w Albigowej urodziła ogiera Semen 

pokryta ogieremdnia/bred to 
Witraż 26.06. por./aborted 25.03. 
Amurath S. 14.04
Trypolis 15.04.
Witraż 03.03.
Amurath S. 16.04.
Trypolis 10.06.
nie kryta/not bred
Amurath S. 10.06.
Amurath S. 24 03. jaiowa/barren
Amurath S. 10.06
Trypolis 06.07
Witraż 05.03.
Trypolis 11.05
Witraż 15.05.
Witraż 12.06.

1956 (po Laur), późniejszego czołowego 
w stadninie w Tiersku.

Sprzedana z Janowa do stadniny 
w Dobużku klacz Nigerja urodziła tam 
w 1938 roku klaczkę Lituanię po Kasz
mir. Odnaleziona po zawierusze wojen
nej, lub odebrana właścicielom, trafiła 
Lituania do Biaiki, a stamtąd 24 sierp
nia 1941 roku - do Janowa. Niestety, ani 
w Janowie, ani w Hostau, gdzie wraz 
z inymi klaczami została wywieziona, 
nic do hodowli nie zostawiła.

Pod koniec 1941 roku trafiły do Ja
nowa jeszcze trzy klacze czystej krwi. 
19 listopada, jak zanotowano w doku
mentach, przyszły z Biaiki sangusz- 
kowskie, urodzone w Gumniskach kla
cze: Warna 1936, Zbroja 1937 i wyho
dowana w Zabawie - Zmora 1937. War
to przyjrzeć się rodowodom tych kla
czy, gdyż z jednej strony są one cał
kiem dla ówczesnej janowskiej hodow
li obce, ale za to prawie czysto francu
skie, co nie było przez polskich hodow
ców specjalnie cenione. Warna (Nedja
ri [FR] - Habda Inzihi or. ar.) łączyła 
krew francuską z pustynną, importo
waną z Arabii; urodziła dwa źrebaki, 
w tym klaczkę Eviva 1944, wcześniej 
nazwaną przez Niemców Entwarnung, 
która nie zaistniała w polskiej hodow
li. Pozostałe dwie klacze to czysto 
francuskie: Zbroja (Kartoum - Porta 
po Nedjari) i Zmora (Caid - Bad 
po Diab). Zbroja dała Europę, która 
po wojnie trafiła do Niemiec, zaś Zmo
ra, hodowli stadniny w Zabawie, dala 
Eleonorę (po Witraż).

W 1941 roku urodziły się w Janowie 
cztery źrebięta czystej krwi arabskiej - 

breeding mares Arfa and Bandola and 
the stallions Banio and Bask.
Arfa produced in Albigowa the stallions 
Argos 1957, Arragon 1959, Almifar 1960 
and Anel 1961, used very scarcely in 
breeding and the mares Abhazja, 
Arwistawa and Harfa. Arfa’s full sister’ 
Bandola, turned out to be an epochal 
broodmare, a model of beauty and 
Arabian type and for many years the 
favorite model for painters and 
photographers visiting Janów. During 
her 35 year long life Bandola gave birth 
to 14 foals by 11 stallions. Despite foaling 
valuable breeding mares, she wrote 
herself down in Polish breeding as a dam 
of superb sires. From among Bandola’s 
sons in breeding were used: Bąjram 1959, 
Barysz 1960 in the US, Banząj 1965, 
Banat 1967 and of course Bandos 1964. 
The mare was valued the world over - 
the American sculptor and known 
breeder of pure breds, Mrs. Marsha 
Parkinson, owner of Canterbury Farm, 
presented Janów Stud with a statue of 
Bandola with the inscription „Bandola - 
Queen of Poland”.
Another purchase replenishing the 
humble pure bred sector of the stud was 
the previously eliminated from Janów, 
repurchased from Mrs. Irena Zakrzewska 
from Galęzów for the sum of 7000 Polish 
Zlotys, mare Pieszczota. Bom in 1934, the 
daughter of the stallion Hardy and the 
mare Huryska by Abu Miech, arrived in 
Janów on March 13th, 1941. In Janów 
Pieszczota’s most valuable offspring was 
the mare Epizoda 1944 by Trypolis, dam 
of Epigona and grandam of the beautiful 
Eunice by Comet.
On June 26th, 1941 transported to Janów 
from the Pferdedepot SS in Rejowiec 
was the mare Sokora (Hardy - Halina by 
Abu Miech), bom in 1936 in Janów. It is 
hard to speculate today how the mare 
turned up in Rejowiec, perhaps 
evacuated from the racetrack in Lvov? 
After the war, already in Albigowa, she 
produced the stallion Semen 1956 by 
Laur, later a chief sire at Tersk Stud.
Sold from Janów to the Dobużek Stud, 
the mare Nigega produced there in 1938 
the filly Lituania by Kaszmir. Found after 
the turmoils of war or taken away from her 
owners, Lituania made her way to Białka, 
and from there on August 24th, 1941, to 
Janów. Unfortunately neither in Janów 
nor in Hostau, where she was transported 
together with the other mares, she did not 
leave anything in breeding.
At the end of 1941 Janów welcomed 
three more pure bred mares. On 
November 19th, as it was noted in the 
documents, came from Biaika mares 
bom in Gumniska: Wama 1936, Zbroja 
1937 and the Zabawa-bred Zmora 1937. 
It is worth to take a look at the 
pedigrees of these mares, as on one 
hand they were extremely foreign for 
Janów’s breeding at the time, but 
almost pure French, which was not 
especially valued by Polish breeders. 
Wama by Nedjari (FR) out of Habda 
Inzihi d. b. combined French and desert 
blood, imported from Arabia, produced 
two foals, including the filly Eviva 1944, 
previously referred to by the Germans as
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Entwamung, who did not leave a mark 
in Polish breeding. The remaining two 
mares were the pure French: Zbroja by 
Kartoum out of Porta by Nedjari and 
Zmora by Caid out of Bad by Diab. 
Zbroja produced Europa, who after the 
war found her way to Germany, while 
Zmora poduced Eleonora by Witraż in 
the stud at Zabawa.
In 1941 four pure bred Arabian foals were 
bom in Janów - 3 fillies and a colt. The 
fillies were: out of Bałałajka, Bąjadera by 
Morocz out of Elsissa (foaled on 22nd 
March) and Barkarola by Rozmaryn out 
of Saga (foaled on 30th May), sold that 
same year for 3000 RM.
Incorporated into the broodmare herd 
were fillies saved in 1939: Wiema and 
Wilga.
At the end of 1941 Janów Stud possessed 
16 three year old and older mares and 1 
two year old, which in comparison to five 
the previous year was a large increase.
1942, despite losing a group of mares sent 
back to Hostau and infectious abortions, 
which caused the loss of 32 part and pure 
bred foals, turned out to be an important 
year in terms of breeding, as bom then 
were the later valuable broodmatrons, 
without whom we could not even imagine 
breeding today. These mares were the 
dam of Comet - Carmen (Tryplis -Wilga), 
bom on February 19th and Canaria 
(Trypolis - Saga), foaled on May 16th, 
dam of Celebes. The other two fillies were 
also daughters of Trypolis: Cordoba out 
of Norma (April 21st) and Clarissa out of 
Elsissa (March 27th). Cordoba was used 
in breeding, while Clarissa was sold on 
februaiy 13th, 1945.
On September 30th, 1942, a group of 10 
mares was transferred to Remonteamt 
Hostau, which included 3 part bred 
Arabian mares, one Anglo-Arabian, one 
mare bred in pureness and 5 pure breds 
(Iwonka III, Lituania, Sokora, Wiema, 
Zalotna). From this lot, after the end of 
the war, Iwonka III and Wiema mad 
etheir way to the US. In the mares” 
footsteps went the stallions Witeź II and 
All Said on November 28th, 1942 by train 
to Hostau, on the command of Gustaw 
Rau, commander of studs and depots on 
the occupied territories, who stressed 
that the horses be accompanied by 
specially selected soldiers and best 
Janów grooms supplied with forage for 
the horses for 8 days.
At the end of 1942 the broodmare herd 
consisted of 12 broodmares.
1943 was once again a critical year, as 
only two foals were bom, the pure breds 
Divina (January 1st, 1943) by Witraż out 
of Cecylia by Bakszysz and Darwin 
(March 15th, 1943) by Witraż out of 
Wama by Nedjari. Neither the filly nor 
the colt had a chance at leaving a mark 
in breeding.
The breeding activity in the second to 
last year before the end of the war is 
displayed by Tab. 2
In 1944 eleven pure bred foals were bom: 
8 fillies and 3 colts. The colts did not play 
any role in breeding, but the fillies played 
a very positive role. Decidedly the most 
valuable of these were the mares 
Eleonora and Epizoda.

Folkenhoi Jonow-Podleski. Felkenmeisler mlt Jeodhebidit out Aroberstułe „Imotro"

powyzej/above: Sokolnik na arabskiej klaczy Imatra/falconeer with 
hunting falcon on Arabian mare Imatra

poniżej/below: wyjazd na polowanie z sokolem/hunting with a falcon

trzy klaczki i ogierek. Klaczki to: Bała
łajka (Amurath Sahib - Iwonka III) ur. 
15 kwietnia, Bajadera (Morocz - Elsis
sa) ur. 22 marca i Barkarola (Rozmaryn 
- Saga) urodzona 30 maja, sprzeda
na w tym samym roku za 3000 RM.

Do stada matek włączone zostały 
klaczki uratowane w 1939 roku: Wier
na i Wilga.

Na koniec 1941 roku janowska stad
nina posiadała 16 klaczy 3-letnich i star
szych i jedną 2-letnia, co w porównaniu 
do pięciu rok wcześniej było wyraźnym 
wzrostem.

Rok 1942, pomimo utraty stawki kla
czy odesłanych do Hostau i wystąpie

niem zakaźnego ronienia, które spowo
dowało stratę 32 źrebiąt półkrwi i czystej 
krwi, okazał się ważnym hodowlanie, 
gdyż urodziły się późniejsze cenne matki 
stadne, bez których trudno dzisiaj wy
obrazić sobie naszą hodowlę. Te klacze, 
to matka Cometa - Carmen (Trypolis - 
Wilga) ur. 19 lutego i Canaria (Trypolis- 
Saga) ur. 16 maja - matka Celebesa. Po
zostałe dwie klaczki to również córki Try- 
polisa: Cordoba (od Normy) ur. 21 kwiet
nia i Clarissa (od Klsissy) ur. 27 marca. 
Cordoba była użyta w hodowli, a Clarissa 
została sprzedana 13 lutego 1945 roku.

30 września 1942 odeszła do Remon- 
teamt Hostau grupa dziesięciu klaczy,
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składająca się z trzech klaczy półkrwi 
arabskiej, jednej angloarabki, jednej 
chowanej w czystości i pięciu czystej 
krw¡ (Iwonka III, Lituania, Sokora, 
Wierna, Zalotna). Z tej stawki w grupie 
koni wywiezionych po wyzwoleniu 
do USA znalazły się Iwonka III i Wierna. 
W ślad za klaczami, na podstawie roz
kazu szefa stad i stadnin na terenach 
okupowanych Gustawa Raua. który za
znaczył, aby koniom towarzyszyli spe
cjalnie dobrani żołnierze eskorty i naj
lepsi janowscy masztalerze wyposażeni 
w paszę dla koni na 8 dni, 28 listopada 
1942 roku pojechały pociągiem do Ho- 
stau ogiery Witeź i Ali Said.

Na koniec 1942 roku stado matek li
czyłoś klaczy stadnych.

Rok 1943 byl znów rokiem kryzyso
wym, gdyż urodziły się jedynie dwa źre
baki, czystej krwi: Divina 01.01.1943 r. 
(Witraż- Cecylia po Bakszysz) i Darwin 
15.03.1943 (Witraż- Warna po Nedjari). 
Ani klaczce, ani ogierkowi nie dane by
ło zaistnieć w hodowli.

Działalność hodowlaną w przedostat
nim roku wojny przedstawia Tab. 2

W roku 1944 urodziło się 11 źrebiąt 
czystej krwi: 8 klaczek i 3 ogierki. Ogier- 
ki nie odegrały żadnej roli hodowlanej, 
lecz klaczki zapisały się bardzo pozy
tywnie. Zdecydowanie najcenniejszymi 
z nich były Eleonora i Epizoda

Eleonora (Witraż - Zmora) dała 
z ogierem Wielki Szlem Elwirenę 1954, 
matkę Engracji 1960 (po Comet), która 
z Bandosem dala dwie piękne córki: 
Energię 1972 i Enklawę 1974, z Czortem 
- Enorę, matkę doskonałego Enosa 
1975 (po Bandos), z Eleuzisem - pięk
nego Engano 1970, oraz z Palasem - 
urodziwego Emala 1975. Córka Eleono
ry po Wielkim Szlemie - klacz Ellenai 
1956, mimo niewielkiej urody, dala waż
ne dla hodowli ogiery Eleuzis 1962, Elf 
1963, i Elkin 1966 (po Aquinor) i ogiera 
Elbrus 1965 (po Mir Said).

Elipsa 1962 (Pietuszok - Eleonora) 
dala z Celebesem klacze Elizję 1970 i El- 
sinoe 1974, a Elka 1960 (po Faber) uro- 
dzilą Elektrodę - matkę pięknej, karej 
Elfiny, jednej z najlepszych matek stad
nych w Janowie.

Epizoda (Trypolis - Pieszczota), po
przez Eunice oraz jej liczne (16 źrebiąt) 
potomstwo, takie jak: Eukaliptus, Eu- 

ben, Euros, Europa, Euni, Euterpe, 
wpłynęła w wielkim stopniu na hodow
lę w Europie, Stanach Zjednoczonych 
i Australii.

W okresie okupacji komendantami 
stadniny janowskiej byli kolejno: Egon 
Grimm w latach 1939-1940, Hans Fell- 
giebel w latach 1940-1944 i Oberst v. 
Bonnet 1944-1945.

Przedwojenny hodowca, twórca 
wspaniałego janowskiego stada Stani
sław Pohoski, aż do swojej śmierci 
w 1944 roku przebywał w Janowie, a ra
dy jego dotyczące hodowli koni były za
wsze ogromnie cenione. Na opinię Po- 
hoskiego komendanci niemieccy wielo
krotnie się powoływali w regularnych 
raportach przesyłanych do Gustawa 
Raua stacjonującego w Łodzi. Asysten
tem w stadninie, a od odwołania H. Fell- 
giebla - kierownikiem stadniny, czyli 
osobą odpowiedzialną za sprawy ho
dowlane, byl inż. Andrzej Krzysztalo- 
wicz.

Hans Fellgiebel otaczał opieką pol
skich pracowników stadniny, chroniąc 
ich przed wywózkami i represjami. Cie
kawostką jest, że po wyzwoleniu, w ro
ku 1956, goszczony byl w Polsce i w Ja
nowie, jako gość Ministra Rolnictwa, 
a jako przewodnika i opiekuna oddele
gowano ówczesnego inspektora ZHK 
inż. Andrzeja Krzysztaiowicza.

Zbliżająca się do Janowa Armia 
Czerwona spowodowała ogromny po
płoch wśród wojsk niemieckich i gwał
towną ewakuację, najpierw 13 lipca 
1944 - Stada Ogierów do PSO Łąck, 
a następnie 16 lipca zapakowano do 34 
wagonów podstawionych na stacji ko
lejowej w Białej Podlaskiej 244 konie 
stadniny. Poprzez Gostyń, Poznań, Ża
gań, Zgorzelec dotarła stadnina 
do niemieckiego zakładu treningowe
go w Sohland w Saksonii. 12 sierpnia 
dołączyło do niej Stado Ogierów, po
nownie ewakuowane z Łącka. Tak za
czyna się kolejna tułaczka janowskich 
koni i towarzyszących im ludzi, którzy 
zdecydowali się nie opuszczać swoich 
podopiecznych ryzykując zdrowie i ży
cie swoje i swoich rodzin. •

Fotografie w tekście to oryginalne 
niemieckie karty pocztowe z lat 
1939-1944.

Eleonora by Witraż out of Zmora gave 
with the stallion Wielki Szlem Elwirena 
1954, dam of Engracja 1960 by Comet, 
who with Bandos gave two beautiful 
daughters Energia 1972 and Enklawa 
1974, with Czort - Enora, dam of the 
superb Enos 1975 by Bandos, with 
Eleuzis the beautiful Engano 1970 and 
with Palas - the handsome Emal 1975 
Eleonora’s daughter by Wielki Szlem, the 
mare Ellenai 1956, despite a rather lack 
of beauty, produced important for 
breeding stallions Eleuzis 1962, Elf 1963 
and Elkin 1966 by Aquinor and the 
stallion Elbrus 1965 by Mir Said.
Elipsa 1962 by Pietuszok out of 
Elektroda gave with Celebes the mares 
Elizja 1970 and Elsinoe 1974, while Elka 
1960 by Faher produced Elektroda, dam 
of the beautiful black Elfina, one of the 
best broodmares in Janów.
Epizoda by Trypolis out of Pieszczota 
through Eunice and her numerous (16 
foals) progeny such as Eukaliptus, 
Euben, Euros, Europa, Euni, Euterpe 
hugely influenced breeding in Europe, 
USA and Australia.
During the occupation the commanding 
officers of the Janów Stud were 
successively: Egon Grimm (1939-1940), 
Hans Fellgiebel (1940-1944) and Oberst 
v. Bonnet (1944-1945).
A pre-war breeder, the creator of the 
splendid Janów herd, Stanislaw Pohoski, 
stayed in Janów until his death in 1944 
and his advice regarding horse breeding 
were always greatly valued. The German 
officers called upon the opinions of Mr. 
Pohoski numerous times in their regular 
reports sent to Gustaw Rau stationed in 
Łódź. An assistant at the stud and later, 
after the dismissal of H. Fellgiebl, the 
director of the stud, meaning the person 
responsible for breeding matters, was 
Mr. Andrzej Krzystalowicz.
Hans Fellgiebel cared for the Polish stud 
workers, protecting them from removal 
and repressions and it is an interesting 
fact that after the end of the war he was 
treated as a guest of the Ministry of 
Agriculture in 1956 in Poland and in 
Janów and his guide was Andrzej 
Krzysztalowicz, then an inspector of the 
Horse Breeders Association.
The Red Army, nearing Janów, caused 
a large panic in the German armies and 
an urgent evacuation - first on July 13th, 
1944 of the Stallion Depot to Łąck 
Stallion Depot and later on July 16th 34 
wagons were loaded with 244 horses of 
the stud at the station in Biala Podlaska. 
Through Gostyń, Poznań, Żagań, 
Zgorzelec the Stud came to the German 
training center in Sohland in Saxonia. 
On the 12th of August the Stud was 
joined by the Stallion Depot again 
evacuated from Łąck. And so begins 
another exile of the Janów horses and 
people accompanying them, who 
decided not to leave their pupils, risking 
the both their own health and lives, as 
well as their families.
/transl. J. K./

The photographs in the article are the 
original German postcards from the 
years 1939-1944.
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HODOWLA

Pogoda dla...
Anna Stojanowska
fot. Lidia i Wiesław Pawłowscy

zwonię co kilka dni do dy
rektora Marka Treli, który 
na swojej codziennej trasie 

obchodu stadniny ma termometr wi
szący na wadze między trzecią 

a czwartą stajnią, z nadzieją 
w glosie pytam o pogodę 
„na wschodzie” i niezmien
nie słyszę, że w miarę ciepło 
i sucho. W jakich warunkach 
mają przychodzić na świat 
tegoroczne źrebięta? W koń
cu polskie araby od pokoleń 
przyzwyczaiły się już do har
tującego zimna, wydłużają
cych się dni, coraz cieplej
szego słońca wiosną. A tu 

wiosna w styczniu. Prze- 
I cięż sezon porodów 

i stanówki już za pa
sem. Ciekawy, różnorodny, 

bardziej urozmaicony niż po
godowe anomalie. Wyźrebie- 
nia w wielu stadninach już 
się rozpoczęły, przed hodow
cami trudne decyzje związa
ne z wyborem reprodukto-

Warto więc, już trady
cyjnie, zajrzeć „za płot” 
do sąsiada i sprawdzić 
co się urodziło w 2007 
roku, jakie połączenia 
się sprawdziły, a które 

okazały się mniej udane. 
Może przynąjmniej w hodowli 

koni stara maksyma o nauce na cu
dzych błędach z czasem zyska inny 
wymiar.

Co się stało z naszą aurą? 
Jako człowiek starej daty, 
przynajmniej mentalnie, 
przyzwyczajona jestem 

do czterech pór roku w naszej 
strefie klimatycznej.

A tu od kilku lat przyroda płata 
nam coraz dziwniejsze figle.

Lato albo praży niemiłosiernym 
skwarem, albo zalewa 

potokami wody 
w przejmującym zimnie, 

a jesień, zima i wiosna zlały się 
praktycznie w jedno 
„niewiadomoco".

Gdzie podziały się mróz 
i urzekający bielą śnieg, 

towarzyszące zwykle 
miesiącom końca i początku 
roku? Temperatura powyżej 

zera, a śniegu 
jak na lekarstwo...

Janów - gdzie te mrozy?
Janowskiej stadninie powinna 

sprzyjać nawet pogoda, bo miejsce 
jest magiczne. W każdym razie o za
powiadanym ochłodzeniu nikt tu nie 
słyszał. Dzisiejszy Janów Podlaski to 
344 konie czystej krwi. Trzon stano
wi 45 matek hodowlanych, reprezen
tujących czternaście rodzin żeń
skich. Najliczniej reprezentowane są 
linie Miechy i Szamrajówki. Dobrze 
wygląda rodzina Gazelli, do której 
przynależą tak kapitalne klacze, jak 

Olita czy Andaluzja, oraz Sahary - 
z Eutoną i Eulą. Przeniesiona z Ku- 
rozwęk klacz Brandy zainicjowała 
w Janowie rodzinę Adjuze', obecnie 
matkami w stadninie są już jej dwie 
córki: Bryza i Breda, natomiast 
Brandy przekazano do Michałowa.

W sezonie 2007 na świat przyszły 
źrebięta po 11 ogierach, pełna różno
rodność. Na klacze z linii wyścigo
wych użyto doskonale biegających: 
Saracena (Monarch [US] - Sarma- 
cja po Gil) i Espadero (Eldon - 
Esparceta po Fawor) - derbisty, 
sprzedanego w 2006 roku za rekor
dową cenę 210 tys. euro do Australii. 
Potomstwo tych ogierów jest wyro
śnięte, mocne, dobrze rozwinięte. 
Już dziś prowokuje do obstawiania 
zakładów i wiary w ich przyszłe suk
cesy na torze wyścigowym. Urody 
w nich mało, ale przecież nie o to 
w tych połączeniach chodziło. Cho
ciaż trzeba przyznać, że źrebiętom 
po Espadero nie brakuje fasonu i ga
tunku. W 2006 roku sporą szansę do
stał od dyrektora Marka Treli Aslan 
(Eukaliptus - Algora po Probat 
[SE]) i wydaje się, że z niej skorzy
stał, dąjąc kilka bardzo udanych źre
biąt. Bardzo obiecująco zapowiadają 
się m. in. klaczki od Ekumeny i Efu- 
zji. Topowe, z dużą urodą, pięknymi 
szyjami, ciemnymi oczami. Nic więc 
dziwnego, że kolejny sezon stanów- 
kowy Aslan spędzi w macierzystej 
stadninie jako kontynuator rodu 
Ibrahima i przedłużając misję swego 
wspaniałego ojca. Po udanych wy-
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stępach w Michałowie przyszedł 
czas na użycie w Janowie Poganina 
(Laheeb [IL] - Pohulanka po Pep
ton), który potwierdził swoją wysoką 
pozycję w rankingu reproduktorów. 
Jego potomstwo charakteryzuje su
chość, szlachetność, może nawet 
pewna delikatność, a potwierdząją 
to m.in. bardzo udane klaczki od Pa
nonii i Alantiny. Starsze roczniki 
„Poganinów” można już oglądać 
w Michałowie. Z dużym zaintereso
waniem oczekiwano urodzonej 
w tym roku licznej stawki źrebiąt 
po ogierze Piruet (Probat - Pieczęć 
po Palas [RU]), który jest jednym 
z najbardziej utytułowanych koni 
na świecie. Na wyliczaniu jego karie
ry pokazowej można spędzić kilka 
dni, dwa sezony na torze wyścigo
wym potwierdziły tylko niezwykle 
możliwości tej wielkiej końskiej oso
bowości - 24 starty, 5 wygranych. 
Piękno i dzielność w jednym kawał
ku. Piruet, urodzony w Janowie Pod-

Ganges 1994 
(Monogramm ¡US] - Garonna)

laskim i sprzedany do Francji Ri
chardowi Philstrómowi. przeszedł 
diugą drogę zanim w wieku 24 lat po
wrócił do janowskiej stadniny. Użyty 
szeroko w pierwszym sezonie, pozo
stawił potomstwo poprawne, dobrze 
zbudowane, o wyraźnych predyspo
zycjach użytkowych. Piruet ma 
zresztą w tzw. świecie opinię ojca 
świetnych koni rajdowych i do wyko
rzystania pod siodłem. Grupę źre
biąt rocznika 2007 uzupełniły stawki 
po ogierach: Ekstern (Monogramm 
[US] - Ernestyna po Piechur) - bar
dzo wyrównana i „przestemplowa- 
na”, Ecaho (Pepton - Etruria po Pa- 
las) - z wyróżniającym się przyjem
nym ogierkiem Bergen (od Bellanda 

po ArraPilot) i Ararat (Palas -

... always take the 
weather with you

What has happened to our aura? 
Belonging to the group of the „elderly”, at 
least mentally, I’m used to four seasons in 
our climate zone. And here for a couple of 
years now Mother Nature has been 
playing stranger and stranger tricks on 
us. The summer offers either burning 
sunlight or floods of rain, while the 
autumn, winter and spring have blended 
into one single „something”. Whatever 
happened to the frost and captivating 
white snow that usually accompanied the 
months that end and begin the year? The 
temperature is above zero and there’s 
a definite shortage of snow. I phone 
Director Marek Treia every couple of 
days, who on his daily inspection of the 
stud passes by a thermometer hung 
between the third and fourth bam. 
Asking about the weather „in the East” 
I invariably hear that it is quite warm and 
dry. In what conditions are these year’s 
foals to arrive? For generations Polish 
Arabians have gotten used to the inuring 
cold, lengthening days, the sun getting 
warmer with each day in the spring. And 
here we have spring in January, while the 
foaling and breeding season lies before us 
- definitely more interesting and 
diversified than the weather anomalies. 
Foaling has already started in many 
studs, the breeders stand before the 
tough decisions of which stallions to 
choose.
So let’s traditionally look „over the 
neighbor’s fence” and see what was bom 
in 2007, which crosses proved successful 
and which turned out less so, as it is



better (and cheaper) to learn from 
someone else’s mistakes than from your 
own.

Janów - where’s the frost?
Even the weather should favor Janów 
Stud, as the place is magical Tbday’s 
Janów Podlaski stands with 344 pure bred 
Arabian horses. The core consists of 45 
broodmares, representing 14 damlines. 
The most numerously represented are 
the lines of Miecha and Szamrajówka. 
The damline of Gazella is doing well and 
can boast such superb mares as Olita or 
Andaluzja and so is the damline of Sahara 
with Eutona and Eula. The mare Brandy, 
transferred from Kurozwęki Stud, has 
initiated the family of Adjuze in Janów - 
broodmares at the stud are already her 
two daughters: Bryza and Breda. At 
present Brandy stays in Michałów Stud 
where she was moved two years ago in 
exchange to another mare.
The 2007 season saw the arrival of foals 
by 11 stallions, a full diversity. Mares from 
racing lines were mated with the superb 
racers: Saracen (Monarch [US[ - 
Sarmacja/Gil) and Espadero (Eldon - 
Esparceta/Fawor) - a Derby winner, sold 
in 2006 for the Janów Podlaski auction’s 
highest price of 210,000 euro to Australia. 
The progeny of these stallions is robust, 
strong, well developed. Already today we 
can bet on their successes at the track in 
the future. They possess little beauty, but 
then that wasn’t the point of these 
matings. Although one has to admit that 
the foals by Espadero do not lack quality 
and type. A huge chance was given by 
Director Marek Treia to Aslan 
(Eukaliptus - Algora/Probat [SE]) in the 
2006 season and it appears that he has 
taken advantage of it, producing a couple 
of very fine foals. Very promising seem to 
be (among others) the fillies out of 
Ekumena and Efuzja. Typey, of huge 
beauty, with lovely necks and dark eyes. 
No wonder that Aslan will spend the next 
breeding season at his maternal stud as 
a continuator of the Ibrahim d. b. sire line 
and prolonging the mission of his 
splendid father. After successful 
performances in Michałów the time has 
come for Poganin (Laheeb [IL] - 
Pohulanka/Pepton), who has proved his 
high position in the sire ranking, to be 
used in his home stud. His offspring 
characterize themselves by being dry, 
refined, perhaps slightly delicate, which is 
confirmed by good-looking fillies out of 
Panonia and Alantina. Poganin’s older 
get can be seen in Michałów. The 
numerous lot of foals by Piruet (Probat 
[SE[ - Pieczęć/Palas [RU]), who is one of 
the most titled horses in the world, was 
expected with huge anticipation. 
Recapitulating his show career could 
take several days; the two seasons spent 
at the race track only confirmed the 
unusual abilities of this great 
individuality - 24 starts, 5 wins. Beauty 
and stamina in one piece. Piruet, bom in 
Janów Podlaski and sold to France to 
Richard Philstróm, has come a long way 
before at the age of 24 returning to the 
Janów Stud. Used widely in the first 
season, he left correct get, well-built, with 

po Bandos) - z zamaszystym, urodzi
wym ogierkiem Bagan od Bąjgory 
na czele. Ogromne i zrozumiale zacie
kawienie budziła klaczka od Pian osy, 
oczywiście po GazalAl Shaqab [QA], 
która od urodzenia stanowiła temat 
internetowych dyskusji, w nieskoń
czoność porównywana ze swoją uty
tułowaną siostrą Pianissimą. Wydaję 
się, że śliczna Passionaria również 
wprowadzi sporo zamętu na poka
zach, zarówno krajowych, jak i zagra
nicznych. Poprawna, doskonale się 
ruszająca, z piękną długą szyją, suchą 
ładną głową, jest bez wątpienia po
twierdzeniem doskonałego połącze
nia swoich rodziców. W innym stylu 
niż Pianissima, ale bardzo realna.

No i objawienie wielkich niewiado
mych, czyli co pokazały dwa, impor
towane „w formie“ mrożonego nasie
nia, nowe ogiery: El Nabiła B (Kubi- 
niec - 218 ElfLaula Walayla B), ho
dowli węgierskiej Stadniny Koni Ba- 
bolna, a należący do amerykańskiej 
korporacji i Enzo [US] (Padrons 
Psyche - RD Bey Shahmpane 
po Bey Shah). Delikatne źrebięta 
po El Nabiła potrzebują więcej czasu 
żeby się określić. Na pewno nie bra
kuje im szlachetności. Natomiast 
o potomstwie Enzo usłyszymy 
z pewnością niejedno na nadchodzą
cych w przyszłym roku pokazach. 
Bardzo dobra klaczka od Peloty - 
Poezja wzbudza entuzjazm i uzna
nie, ale córka Palmety - Palabra 
po prostu rzuca na kolana. Dla niej 
jednej warto było sprowadzić Enzo 
do Polski.

W sezonie 2007 urodziło się w Ja
nowie 41 źrebiąt, pokryto 102 klacze, 
warto jest więc czekać co przyniesie 
kolejny rok.

Białka - trochę słońce, 
trochę deszcz

Najmłodsza i liczebnie najmniej
sza ze stadnin arabskich - hodowla 
w Biaice oparta jest o 40 matek stad
nych. W 2007 roku na świat przyszło 
29 źrebiąt po czterech ogierach. 
Łącznie w stadninie dach nad głową 
znalazły 144 konie czystej krwi. Kla
cze bialeckie reprezentują dziesięć 
linii żeńskich, w tym unikalną i wy

stępującą tylko w tej stadninie rodzi
nę Bent-El Arab, ciągle niezbyt licz
ną (zaledwie dwie klacze: Cyfra i Ce
lina). Dobrze obsadzone są linie Ga- 
zelli (z m.in. Cirką, Calineczką i Ciar
ką), Szamrajówki (z m.in. Perforacją, 
Petronią i PerGrką), Milordki (z m.in. 
Emiką i Ekiną) oraz Woloszki 
(z m.in. Esfarą i Estrelią).

Białka od lat nazywana jest trochę 
„poligonem doświadczalnym” dla 
młodych ogierów. Duże to wyzwanie 
i sporo w nim pułapek, ale i szanse 
na sukces spore.

W sezonie 2006 życiową szansę 
dostały dwa młode ogiery wyhodo
wane w Stadninie Koni Janów Pod
laski: Perseusz (Laheeb - Pepesza 
po Eukaliptus) i Salar (Ecaho - Sa
ba po Etat), toteż ich tegoroczne 
potomstwo budziło wielkie zacieka
wienie. Perseusz pozostawił czter
naście źrebiąt, charakteryzujących 
się pięknymi, długimi, ładnie usta
wionymi szyjami, suchością i deli
katnością. Wyraźnie widać po nich 
wpływ egipskiej krwi. Dobrymi 
klaczkami mogą pochwalić się Em- 
kira i Orelia, udanymi ogierkami - 
Eklera i Husara. Bardzo zmieniły się 
od wiosennego przeglądu źrebięta 
po ogierze Salar. Wczesną wiosną 
nie robiły zbyt dobrego wrażenia, je- 
sienią już budziły uznanie. Z krótki
mi, bardzo typowymi głowami, dużą 
urodą, suche, szlachetne. Bardzo 
dobrą klaczkę urodziła Petronią - 
siwa Pemetia z powodzeniem kie
dyś zastąpi matkę. Podobnie jak 
Eolidia od Ekonomiki, Eriadna 
od Es fary, Clarkia od Citronety 
i Elocea od Eusali. Na szczęście Sa
lar powrócił niedawno z zagranicz
nych wojaży - rocznej dzierżawy 
w stadninie Patricii Lindsay w An
glii, istnieje zatem możliwość po
wtórzenia udanych, sprawdzonych 
połączeń.

No i dwa rodzynki. Śliczna klaczka 
Everia (Ararat - Eupatoria po Sinus 
[DE]), budząca zazdrość „konkuren
cji”, oraz typowy i wyrośnięty ogierek 
Cerlit (Ekstern - Cirka po Borek), 
który potwierdził trafność wyboru 
Eksterna na bialeckie klacze. A rok 
2008 to oczekiwanie na potomstwo
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Ekstern 1994
(Monogramm [US] - Ernestyna)

Eksterna, Enzo, Euryklesa, Pegasusa 
i Poganina, od 44 pokrytych klaczy. 
Jednym słowem znowu sporo „wiel
kich niewiadomych”, ale i powtórki 
udanych połączeń.

Michałów - aura 
nie ma znaczenia

Cóż mogą znaczyć złośliwości po
godowe wobec nieprawdopodobnej 
jakości przebywających w stadninie 
koni. Najwyżej nie należy wychodzić 
w ogóle ze stajni. Nawet jeśli na dwo
rze jest szaro i buro, tu zawsze świe
ci słońce. A jest na co patrzeć: 111 
matek stadnych reprezentujących 
11 rodzin żeńskich. Najliczniejsza li
nia Milordki ze sławami znanymi 
na całym świecie, takimi jak: El Do
rada, Emanda, Espadrilla i wieloma, 
wieloma innymi. Dobrze obsadzone 
są również linie Gazelli (m.in. z Kwe
sturą i Palangą), Szwejkowskiej 
(z m.in. Wesołą Nowiną i Wierzą Ma
rzeń) i Selmy (ze Złotą Ordą, Zmową 
i Zagroblą). Słabiej - Miechy, Wo- 
ioszki i Rodanii. Niełatwo jest ułożyć 
optymalny plan stanówki dla tak 
licznej grupy klaczy, tym trudniej, że 
wysoki poziom stada matecznego 
stawia poprzeczkę na poziomie czę
sto trudnym do pokonania. Oczeki
wanie czegoś lepszego jest niemal 
niemożliwe. Wystarczy „tylko”, a mo
że „aż” nie obniżyć lotów.

Sezon 2006 to przede wszystkim 
szerokie użycie ogiera Al Maraam 
[IL] (Imperial Imdal - The Vision 
HGpo Thee Desperado), wyhodowa
nego w Ariela Arabians z Izraela i sta
nowiącego własność tej stadniny. 
W bardzo okrojonym zakresie użyto 
natomiast w drugim roku dzierżawy 
ogiera Galba [DE] (Plakat-Gza Gza 
po Negatraz). Stawkę źrebiąt uro
dzonych w 2007 roku uzupełniało po
tomstwo Pirueta, Poganina, Gaspa- 
ra, Gangesa, Werbuma, Europejczy
ka, A Temptation [US] i Sanadika El 
Shaklana [DE],

Źrebięta po Al Maraamie dość 
zróżnicowane, o dużym rozrzucie ja

Poganin 2001 (Laheeb [IL] - Pohulanka) 
Hand Piotr Dwojak

kości. Stara prawda: od dobrych ma
tek dobre dzieci, potwierdziła się 
i tym razem. Bardzo piękna klaczka 
od Espadrilli, świetny ogierek od Wil
gi, dobry od Kwestury. Nic dodać nic 
ująć. Bardzo dobre wrażenie robiło 
potomstwo Gaspara i Poganina. 
„Gaspary” dobrze związane, wysoko 
ustawione, z pięknymi oczami. „Po- 
ganiny” szlachetne, eleganckie - 
świetna klaczka od Felicjany. Galba 
w tym sezonie na mniejszej liczbie 
klaczy, przy powtórce udanych połą
czeń zaznaczył się pozytywnie. Suk
cesem okazało się uzyskanie jednego 
źrebięcia po Sanadiku El Shaklanie 

evident performance predispositions. 
After all, Piruet has an opinion of being 
a sire of great endurance and saddle 
horses. The foal group of 2007 is closed off 
by get from Ekstem (Monogramm [US] - 
EmestynaZPiechur) - very even and 
„over-stamped”; Ecaho (Pepton - 
Etruna/Palas) - with a distinguishing, 
nice colt Bergen out of Bellanda by Pilot; 
and Ararat (Palas [RU] - Arra/Bandos) - 
with a vigorous, handsome colt Bagan 
out of Bajgora among others. A huge and 
understandable interest was stirred by 
the filly out of Pianosa, of course by Gazal 
Al Shaqab [QA], who since her birth was 
a subject of internet discussions, 
endlessly being compared to her much 
titled sister Pianissima. It seems that the 
lovely Passionaria will also cause much 
disarray at the shows, both domestic and 
foreign. Correct, an excellent mover, with 
a beautiful long neck, dry, profiled head is 
without a doubt a confirmation of 
a perfect mating of her parents. In 
a different way than Pianissima, but very 
reaL And the great unknowns: the effects 
of using two imported - in the form of 
frozen semen - new stallions: El Nabila B 
[US] (Kubinec [RU] - 218 Elf Layla 
Walayla B [HU], bred by the Hungarian 
Babolna Stud and owned by an 
American partnership and Enzo [US] 
(Padrons Psyche - RD Bey 
Shahmpane/Bey Shah). The delicate 
foals by El Nabila need more time to be 
evaluated. They definitely do not lack 
nobleness. However we will surely hear 
a lot about the progeny of Enzo [US] at 
the shows in the upcoming season. A very 
good filly out of Pelota - Poezja stirs 
enthusiasm and acclaim, but the 
daughter of Palmeta - Palabra simply 
knocks everyone of their feet. Just for her 
it was worth to import Enzo to Poland.
In the 2007 season there were 41 foals 
bom in Janow, 102 mares were covered, 
so it is worth waiting to see what the 
next year will bring.

Eol 2003
(Gazal Al Shaqab [QA] - Eutona)
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Białka - part sun, part rain
The youngest and smallest Arabian stud 
in terms of horse population. Breeding in 
Białka is based upon 40 broodmares. In 
2007 29 foals were bom by 4 stallions. 
Altogether 144 pure bred Arabian horses 
call this place home. Bialka's mares 
represent 10 damlines, including a unique 
and present only in Białka family of Bent- 
El-Arab, still not very numerous (with just 
two mares: Cyfra and Celina). Well 
represented are the lines of Gazella (with 
Cirka, Calineczka and Ciarka), 
Szamrąjówka (with Perforacja, Petronia 
and Perfirka), Milordka (with Emika and 
Ekina) and Woioszka (with Esfara and 
Estrelia). For years Białka has been 
considered a bit of an experimental 
training ground for young stallions. It is 
a huge challenge with many pitfalls, but 
also a large chance for success.
In the 2006 season a lifetime chance was 
given to two young stallions bred in 
Janów Podlaski: Perseusz (Laheeb [IL] - 
Pepesza/Eukaliptus) and Salar (Ecaho - 
Saba/Etat). Therefore their progeny 
aroused a lot of interest. Perseusz left 14 
get, which distinguish themselves with 
beautiful, long, nicely set necks, dryness 
and gentleness. The Egyptian influence 
is very evident in them. Emkira and 
Orelia can boast nice fillies, while Eklera 
and Husara - nice colts. The foals by 
Salar have very much changed since the 
inspection in the spring. Early in the 
spring they did not really impress, but in 
the autumn they gathered general 
acclaim. With short, typey heads, 
immense beauty, dry, refined. A very 
good filly was given by Petronia - the 
grey Pemetia will successfully take her 
dam’s place in the future. Similar to 
Eolidia out of Ekonomika, Eriadna out of 
Esfara, Clarkia out of Citroneta and 
Elocea out of Eusala. Luckily Salar has 
returned from his foreign voyages after 
a year’s lease to Mrs. Patricia Lindsay in 
the UK, so there is a chance of repeating 
these successful and proven matings. 
And two treats. The lovely filly Everia by 
Ararat out of Eupatoria by Sinus [DE], 
turning the competition green with envy 
and a typey colt Cerlit by Ekstern out of 
Cirka by Borek, who confirmed the 
justness of using Ekstern on Bialka’s 
mares. And 2008 is a year of waiting for 
the progeny of Ekstern, Enzo, Eurykles, 
Pegasus and Poganin from the 44 
covered mares. In short - many 
unknowns, but also many repeats of 
successful combinations.

Michałów - the weather does not apply 
What can the weather malignancies 
mean when faced against the 
unimaginable quality of the horses 
stabled in Michałów Stud. Nothing, as 
you can simply stay forever in the stable. 
Even if the outside world is grey and 
rainy, here the sun always shines. And 
there s a lot to look at - 111 broodmares 
representing 11 damlines. The most 
numerous line is that of Milordka, with 
fames known worldwide, such as El 
Dorada, Emanda, Espadrilla and many, 
many more. Well cast are also the lines of 
Gazella (with Kwestura and Palanga),

Pegasus 2003 (Gazal Al Shaqab [QA] - Pepesza)

(z mrożonego nasienia) od Gailardii. 
Klaczka Gioconda zapowiada się 
bardzo obiecująco.

Na wybranych połączeniach wy
ścigowych zostały po raz kolejny 
użyte: trochę ostatnio zapomniany, 
ale „zamrożony“ wiele lat temu Eu
ropejczyk (El Paso - Europa po Ban- 
dos) i Werbum (Wojsław - Werda 
po Piechur). Urodzone dwie klaczki 
po Europejczyku: od Fukary i Ech- 
mei są ostatnim potomstwem Euro

Eryks 2003 (Gazal Al Shaqab IQA] - Eminona)

pejczyka urodzonym w Polsce. Ogier 
padl dwa lata temu w USA, a zgodnie 
z przepisami Księgi Stadnej mrożo
ne nasienie może być wykorzystywa
ne zaledwie rok po śmierci reproduk
tora. Pewną egzotykę stanowi! jedy
ny potomek A Temptation (Temp
ter- A Love Song po Bask) od Egzo- 
nery- Estepar. Bardzo w amerykań
skim stylu, w długich liniach, zapo
wiada się na doskonałego konia 
użytkowego. Inne niż w Janowie,
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Ogiery 2008 stadnin ANR/Stallions of 2008 offered by the Polish State Studs 

data ur. Ojciec 
born

Matka/ojciec matki 
Dam/Sire of Dam

Hodowca 
Breeder 
SK Janów Podlaski 
SK Janów Podlaski 
SK Janów Podlaski 
SK Janów Podlaski 
SK Janów Podlaski 
SK Janów Podlaski 
SK Janów Podlaski 
SK Janów Podlaski 
SK Janów Podlaski 
SK Michałów 
Mikę Nichols, USA 
SK Janów Podlaski 
SK Janów Podlaski 
SK Janów Podlaski 
SK Janów Podlaski 
SK Janów Podlaski 
SK Janów Podlaski 
SK Janów Podlaski 
SK Janów Podlaski 
SO Białka 
SK Janów Podlaski 
SO Białka 
SK Janów Podlaski 
SK Janów Podlaski 

1997 Eldon Pipi/Banat SK Janów Podlaski
Wachlarz Pętla/Visbaden [RU] SK Janów Podlaski

gn./bay 2003 Gazal Al Shaqab [QA] Demona/Monogramm [US] SK Michałów
s./grey 1994 Monogramm [US] Ernestyna/Piechur SK Michałów
s./grey 1985 Penitent Erotyka/Eufrat SK Michałów

------ Ararat Emigrantka/Eukaliptus SK Michałów 
Gazal Al Shaqab [QA] Emmona/Monogramm [US] SK Michałów
Emigrant Gaskonia/Probat [SE] SK Michałów
Eukaliptus Gaskonia/Probat [SE] SK Michałów
Balon Kawalkada/Penitent SK Michałów
Imperial Imdal [US] AK Latifa [US]/lbn Moniet El Nefous [EG] Ariela Arabians, Izrael 
Arbil Warsowia/Tallin [RU] SK Michałów
Wojsław Werda/Piechur SK Michałów
Laheeb [IL] Zaleta/Piechur SK Michałów

Celna/Alegro SK Janów Podlaski
Dębówka/Eternit SK Michałów

Maść 
Colour

Lp. Nazwa 
Name 

^^ABSVNT 

T ÁLBUM _____
■r----- ALWARO S./grey
4 ARARAT s./grey
5' ASLAN ’ .

6 ELAZEM
7 EOL

W sezonie 2008 
In 2008 standing at 

SK Janów Podlaski 
SK Janów Podlaski 
SK Janów Podlaski 
SK Janów Podlaski 
SK Janów Podlaski 
SK Janów Podlaski 
SK Janów Podlaski 
SK Janów Podlaski 
SK Janów Podlaski 
SK Janów Podlaski 
SK Janów Podlaski 
SK Janów Podlaski 
SK Janów Podlaski 
SK Janów Podlaski 
SK Janów Podlaski 
SK Janów Podlaski 
SK Janów Podlaski 
SK Janów Podlaski 

SO Białka 
SO Białka 
SO Białka 
SO Białka 
SO Białka 
SO Białka 

SO Białka/SK Janów 
SO Białka 

SK Michałów 
SK Michałów 
SK Michałów 
SK Michałów 
SK Michałów 
SK Michałów 
SK Michałów 
SK Michałów 
SK Michałów 
SK Michałów 
SK Michałów 
SK Michałów 

SO Łąck 
SO Klikowa

Sire
"s./qrey 2003 Gazal Al Shaqab [QA] Arabeska/Eldon

gn./bay 1995 Europejczyk Alejka/Palas [RU]
2000 Eukaliptus Algora/Probat [SE]
1985 Palas [RU] Arra/Bandos

gn/bay 1998 Eukaliptus Algora/Probat [SE]
cgn./d. bay 2003 Gazal Al Shaqab [QA] El Fatha/Entyk

2003 Gazal Al Shaqab [QA] Eutona/Etogram 
Wachlarz
Emigrant

gn./bay__
gn./bay 2000

2001
g" ESTURION 
9' EURYKLES

10 GANGES ___ _____
"H " METROPOLIS [US] kaszt./ch.
12 PENTAMER gn./bay
13, PERSEUSZ s./grey

“¡4, ~~PIBER 
75“ POGANIN

Etra/Pepi
Eutona/Etogram

Monogramm [US] Garonna/Fanatyk
Consensus [US] NDL Martinique [US]/Muscat [RU]
Gazal Al Shaqab [QA] Pohulanka/Pepton

s./grey _________
gn./bay 1994

1996
2003

_____  2001 Laheeb [IL]
s./grey 1996 Pamir
s./grey 2001 Laheeb [IL] ________

16. PORTO s./grey 2003 Gazal Al Shaqab [QA] Psyche/Eukaliptus

17. SABAT kaszt./ch. 2002 Wojsław
18. SALAR s./grey 2000 Ecaho
19. BOHUN gn./bay 1999 Samsheik [US]
20. CELSJUSZ s./grey 2004 Ekstern
21. ELVIS gn./bay 1994 Visbaden [RU]
22. ~ OSTRAGON s./grey 1994 Pers
23. PEGASUS s./grey 2003 Gazal Al Shaqab [QA] Pepesza/Eukaliptus
24. PENTAGRAM gn./bay 1999 Druid Pętla/Visbaden [RU]

25. PIAFF__________ sjgrey 1997 Eldon Pipi/Banat
26. POLIGON c.gn./d. bay 2000 Wachlarz PętlaA/isbaden [RU]

27. DRABANT

Pepesza/Eukaliptus
Pilina/Eternit 
Pohulanka/Pepton

kaszt./ch.
s./grey

s./grey

s./grey

Sarmacja/Gil 
Saba/Etat 
Borowina/Etap 
Carina/Pesal 
Etnografia/Aloes 
Osetka/Palas [RU]

28. EKSTERN
29. ELDON _
3a
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

s./grey

EMIGRANT s./grey 1991

ERYKS gn./bay 2003

GASPAR s./grey 1998

GRAFIK s./grey 1996

KULIG s./grey 1991
LAHEEB [IL] s./grey 1996

WACHLARZ qn./bay 1990

WERBUM s./grey 1995
ZŁOCIEŃ s./grey 2000

CALDERON s./grey 2000
38.
39.
40. DĘBIEC

Eukaliptus
1991 Ararat

dwa źrebięta po Piruecie potwier
dzają zróżnicowanie genetyczne 
stadnin. Inne, ale dobre.

Sezon 2008 w Michałowie to 
oczekiwanie na wyźrebienie 95 kla
czy, pokrytych: Piruetem, Al Mara- 
amem, Eksternem, Gasparem, En- 
zo, El Nabiła, Drabantem, Emi
grantem, Eryksem, Werbumem 
i Poganinem.

Zapowiada się ciekawie
W nadchodzącym sezonie miejmy 

zatem nadzieję, by efekty naszych 
wyborów i posunięć, były bardziej 
przewidywalne niż pogoda, a ho
dowcy koni czystej krwi okazali się 
lepszymi prognostykami niż nieje
den meteorolog. •

klaczka/filly Amanita 2007 (Piruet - Alameda), Janów Podlaski
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Szweykowska (with Wesoła Nowina and 
Wieża Marzeń) and Selma (with Ziota 
Orda, Zmowa and Zagrobla). A little bit 
fewer members have Miecha, Woloszka 
and Rodania. It is not easy to set up an 
optimal breeding plan for such a large 
group of mares. It is that much harder as 
the high standard of the broodmare herd 
is hard to improve. Expecting something 
better is almost impossible. We should 
„at least” not lower the achieved 
standards or do „as much as” not to 
lower them.
The 2006 season is first and foremost 
a wide use of the stallion Al Maraam [IL] 
(Imperial Imdal [US] - The Vision 
HG/Thee Desperado [US]) bred and 
owned by Ariela Arabians from Israel. 
The stallion Galba [DE] (Plakat [RU] - 
Gza Gza/Negatraz [US]) was used very 
narrowly in his second lease season at 
stud. The lot of2007 foals was completed 
by progeny by Piruet, Poganin, Gaspar, 
Ganges, Werbum, Europejczyk, 
A Temptation [US] and Sanadik El 
Shaklan [DE],
The foals by Al Maraam are rather 
diversified, with a large spread in quality. 
The old truth „good foals come from 
good dams” just confirmed itself here. 
An extremely beautiful filly out of 
Espadrilla, a fantastic colt out of Wilga, 
a good one out of Kwestura. A good 
impression was made by the progeny of 
Gaspar and Poganin. The „Gaspars” are 
well contained, high-legged, with 
beautiful eyes. The „Poganins” are 
refined, elegant - a terrific filly out of 
Felicjana. Galba, used this season on 

a small group of mares, having repeated 
successfill matings, left a positive mark. 
A huge success was the producing of one 
foal by Sanadik El Shaklan [DE] (from 
frozen semen), but from Gaskonia! The 
filly Gioconda seems quite promising. 
Matings with regard to racing included 
the following stallions: a bit forgotten 
lately, but frozen many years ago 
Europejczyk (El Paso - Europa/Bandos) 
and Werbum (Wojsław - Werda/Piechur). 
Two fillies (out of Rikara and Echmea) 
are the last progeny of Europejczyk in 
Poland. The stallion died two years ago in 
the US and in accordance with the Stud 
Book regulations the frozen semen can be 
used only a year after the horse’s death. 
A bit of an exotic accent was the only 
progeny of A Temptation [US] (Tempter 
[US] - A Love Song [US]/Bask) out of 
Egzonera - Estepar. Very much in 
American style, in long frames, he should 
make a great performance horse. The two 
foals by Piruet, different than in Janów, 
confirm the genetic variety of both studs. 
Different, but good.
The 2008 season in Michałów awaits 95 
mares to foal, covered by: Piruet, Al 
Maraam, Ekstern, Gaspar, Enzo, El 
Nabiła, Drabant, Emigrant, Eryks, 
Werbum and Poganin. It sure will be 
interesting.
Let’s hope that the effects of our 
decisions and selections will be more 
predictable than the weather in the 
upcoming season and that breeders of 
Arabian horses will be better prognostics 
than the weather forecasters.
/transl. J.K./

powyżej/above: klaczka/filly 
Passionaria 2007 (Gazai Al. Shaqab [QA] - 

Pianosa), Janów Podlaski

poniżej /below ogierek/colt Ekier 2005 
(Metropolis NA [US] - Emika), Białka
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EUROPEJSKIE
CENTRUM ROZRODU KONI
Stadnina Koni Michałów Sp. z o.o.
Stacja Pozyskiwania Nasienia Ogierów

_____ _

Stacja świadczy usługi w zakresie konserwacji 
i mrożenia nasienia ogierów.

Oferujemy w sprzedaży mrożone nasienie 
czołowych polskich ogierów czystej krwi arabskiej

Hodowla koni czystej krwi arabskiej, koni maści tarantowatej, 
kuców oraz bydła mlecznego rasy jersey i czarno-białej. 

Zapraszamy do współpracy, na aukcje koni i krów oraz odwiedzania 
naszej strony internetowej.

Stadnina Koni Michałów Sp. z o.o. 
28-411 Michałów, Połand 

Tel./fax. 0048-41-3565405/0048-41-3565406 
e-mil: Office@michalow.arabians.pl 

www.michalow.arabians.pl
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Æ -e POKAZY

Kto następny?
Jerzy „George“ Zbyszewski

P
rzez około 20 lat czempionaty 
narodowe rozgrywane były 
w październiku, na przemian 
w Louisville w Kentucky (bliżej dla 

pokazujących ze Wschodniego Wy
brzeża) i w Albuquerque w Nowym 
Meksyku (bliżej dla wystawców z Za
chodniego Wybrzeża). Od roku 2008 
czempionaty Stanów Zjednoczonych 
zostaną przeniesione do Tulsa w sta
nie Oklahoma. Czas pokaże, czy była 
to słuszna decyzja. W świetle tych 
przemian, w roku 2006 czempionaty 
odbyły sie pod hasłem: „ostatni raz 
w Louisville”,... a w 2007 roku to samo 
hasło dominowało w Albuquerque.

W ostatnich latach na rynku koni 
arabskich w USA daje się zaobserwo
wać sytuacja, która zdominowała 
w latach poprzednich inne rasy: konie 
z „najwyższej półki” sprzedają się 
za rekordowe ceny, natomiast tych 
„średnich” nikt nie chce kupować. 
Zmiana przepisów, dotyczących moż
liwości nieograniczonej rejestracji 
embrionów pochodzących z trans
plantacji, pogłębiła tę różnicę. Kla
cze, które wygrały poważniejsze po
kazy, stały się obiektem handlu em
brionami. Inne nie mają na rynku 
żadnych szans.

Polska od wielu lat istnieje na ryn
ku amerykańskim dzięki bardzo uda
nym dzierżawom czołowych koni i ich 
sukcesom na pokazach. Każdy polski 
koń, wygrywający na arenach amery
kańskich, reklamuje w najbardziej 
skuteczny sposób polską hodowlę, al
bowiem nie ma nic bardziej przeko-

W ciągu ostatnich dwóch lat 
biznes arabski w Ameryce 

powtarza hasto: „ostatni raz", 
bowiem Arabian Horse 

Association, stowarzyszenie 
odpowiedzialne za 

organizowanie pokazów koni 
arabskich, zmieniło miejsce 
rozgrywania czempionatów 

narodowych w USA.

nywującego niż bezpośrednie obser
wowanie i dopingowanie zwycięzcy. 
A konkurencja jest coraz mociejsza. 
Konie wyhodowane w Brazylii i Ar
gentynie od dawna święcą sukcesy 
na międzynarodowych pokazach, 
a ostatnio coraz mocniejszy staje się 
rynek bliskowschodni. Niebywała 
moc finansowa szejków w zasadzie 
nie ma granic. Opierają się jej jedynie 
prawdziwi hodowcy, ceniący swój 
program hodowlany.

W świetle tych przemian występ 
dwóch polskich klaczy w Albuquer
que budził wielkie emocje. W katego
rii klaczy starszych startowała ku
piona na aukcji w Janowie Podla
skim, michałowskiej hodowli siwa 
Elandra (po Monogramm). Ta uro
dziwa klacz została zakupiona za re
kordową cenę 300 tys. euro przez 
spółkę partnerską Pride of Poland 
USA, LLC. Ta sama spółka dzierża
wiła uprzednio pochodzące z Jano
wa Podlaskiego klacz Pianissimę 

i ogiera Piaff. Grupa ta jest jedną 
z bardziej prężnych i aktywnych 
na rynku amerykańskim i pod wodzą 
Jeffa Sloana obraca sporą liczbą ko
ni najwyższej jakości. Ta sama grupa 
jest dzierżawcą drugiej polskiej kla
czy występującej w październiku 
2007 w Albuquerque. Emandoria 
przyjechała ze Stadniny Koni Micha
łów do USA w ubiegłym roku i star
towała w Nowym Meksyku w klasie 
klaczy juniorek, czyli do 5. roku ży
cia. Dla klaczy zaledwie 3-letniej to 
niemałe wyzwanie.

Zanim ząjmę się występem pol
skich klaczy, powrócę na moment 
do innych klas rozgrywanych podczas 
Narodowego Czempionatu USA 2007.

Rokrocznie, bardzo duże emocje 
budzą klasy roczniaków, tzw. Yearling 
Breeding Sweepstakes. Przyczyny tej 
popularności są dwie. Po pierwsze, 
w klasie tej startują konie nominowa
ne przed urodzeniem. Zwycięzca oraz 
pozostałe konie w Top Ten otrzymują 
nagrody rzędu kilku lub kilkunastu 
tysięcy dolarów. Po drugie, jest to 
w pewnym stopniu „maszyna pienię
dzy” dla inwestorów. Cala „gra” za
czyna się w lutym podczas pokazów 
w Scottsdale w Arizonie, gdzie rocz
niaki pokazywane są pierwszy raz 
w roku. Dochodzi wówczas do wielu 
bardzo lukratywnych transakcji, bo 
każdy chce mieć zwycięzcę na Czem- 
pionacie Narodowym w październiku. 
Oczywiście jest to duża loteria, gdyż 
roczniaki zmieniają się bardzo, nie
które progresują, a niektóre wręcz
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przeciwnie. W czasie narodowych 
czempionatów USA następuje rozda
nie numer dwa tej samej loterii. Każ
dy chce mieć przyszłego czempiona 
juniorów (klasa dla koni od 3 do 5 
lat). I znowu konie zmieniają właści
cieli. W 2007 roku wiele mówiło się 
o ślicznej roczniaczce, wiceczempion- 
ce juniorek z pokazu w Las Vegas - 
EVG Ghisleenne (Pershahn El Jamaal 
- Gisele) należącej do Liz i Heralda 
Greenów z Kalifornii. Jest to niewąt

Emandoria - Młodzieżowa Czempionka Stanów Zjednoczonych 2007 
/ US National Junior Champion Marę 2007

pliwie szalenie typowa klaczka z prze
piękną głową i bardzo dobrze wypro
filowaną szyją, lecz z usterkami 
przednich nóg. W kwietniu, w Las Ve
gas, był jej dzień, niestety nie powtó
rzył się on w Nowym Meksyku. Poka
zywana przez bardzo doświadczone
go Grega Galluna, wybiegła na arenę 
i... zgasła. Zasłużenie klasę tę wygrała 
bardzo żeńska i prawidłowa RD Fa- 
breanna (Falcon BHF - GF Simply 
Magie). Zaznaczyć należy, że klaczka

Who’s Next?
For the last two years the Arabian 
business in America has been repeating 
the phrase „for the last time”.
All because the Arabian Horse 
Association, responsible for organizing 
Arabian horse shows, changed the place 
of conducting the US Nationals. For 
about 20 years these Championships 
were held in October alternately in 
Louisville, KY (closer for exhibitors from 
the East Coast) and Albuquerque, NM 
(a closer location for exhibitors from the 
West Coast). From 2008 the US 
Nationals will be transferred to Tulsa in 
Oklahoma. Time will tell whether it was 
a right decision. In regard to these 
transformations the 2006 Nationals in 
Louisville were held under the slogan of 
„One last time in Louisville”... and in 2007



the same catchphrase reigned in 
Albuquerque.
Over the last couple of years the Arabian 
horse market in America has fallen into 
a similar trap as other breeds had in the 
years past. Horses from the highest 
league sell for record prices... while the 
„average” ones have no buyers. A change 
in the regulations regarding the 
possibility of an unlimited registration of 
embryos from embryo transfer has 
further deepened that difference. The 
mares that won the most prestigious 
shows have become the objects of the 
embryo trade. Others stand no chance 
on the market.
Poland has been present on the 
American market for many years thanks 
to very successful leases of premiere 
horses and their successes at the shows. 
Each Polish horse winning on an 
American arena advertises Polish 
breeding in the most effective way, as 
there is nothing more convincing than 
direct observation and cheering for the 
winner. And the competition is becoming 
more and stronger. Horses bred in Brazil 
and Argentina have been enjoying great 
success for a long time at the 
international shows and lately the 
Middle Eastern market is becoming 
stronger than ever. The sheikhs’ 
unprecedented financial power has no 
limits. Only true breeders, valuing their 
breeding program, resist it.
With these transformations in mind the 
performance of two Polish mares in 
Albuquerque stirred great excitement. 
The grey, Michalów-bred Elandra (by 
Monogramm), purchased at the Pride of 
Poland Auction in Janów Podlaski in 
2005, was a competitor in the Senior 
Mares category. This enrapturing mare 
was bought for the record price of 
300,000 euro by the Pride of Poland USA, 
LLC. The same partnership also leased 
the Janów-breds: filly Pianissima and 
stallion Piaff. This group is one of the 
most dynamic and active on the 
American market and under the 
guidance of Jeff Sloan deals with a large 
number of horses of the highest quality. 
The same partnership is the lessee of the 
second Polish mare presented in 
October of 2007 in Albuquerque. 
Emandoria, bred and owned by 
Michałów Stud, arrived in the US last 
year and competed in New Mexico in the 
Junior Mares category (up to 5 years of 
age). For a mare being just three years 
old it is quite a challenge.
Before I cover the performance of the 
Polish mares, allow me to return for 
a moment to the other classes of the 2007 
US Nationals.
Each year huge emotions are stirred by 
the classes known as Yearling Breeding 
Sweepstakes. There are two reasons for 
this popularity. First of all, the horses 
competing in this class are nominated 
before birth. The winner, as well as other
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Elandra - Wiceczempionka Klaczy Starszych 
/ US National Reserve Senior Champion Mare 2007

ta jest owocem bardzo udanego 
i w zasadzie sprawdzonego połącze
nia krwi ogiera Bey Shah (Falcon 
BHF jest synem ogiera Bey Shah 
od córki Bey Shaha) z krwią Ali Ja- 
maala. Wiceczempionką została prze
śliczna, ale nieco mniejsza od RD Fa- 
breanny, córka ogiera Arnes Chari
sma - kasztanowata True Desire LL.

Klasa ogierków rocznych niosła 
spore emocje, gdyż startował w niej 
mocno zagrany Aria Impresario (Mar- 
wan Al Shaqab - GC Echlectica 
po Echo Magnifficoo). Ogierek ten wy
grał w Scottsdale 2007 i był zdecydo
wanym kandydatem do tytułu czem- 
piona w Albuquerque. Nie zawiódł. 
Pokazywany w doskonały sposób 

przez „wschodzącą gwiazdę prezente
rów USA” Andy’ego Sellmana, wygrał 
jednogłośnie u wszystkich trzech sę
dziów. Naturalnie, stanówki tym rocz
niakiem zostały sprzedane „na pniu”. 
Aria Impresario jest faktycznie impo
nującym roczniakiem. Największym 
jego atutem jest długa i bardzo 
kształtna szyja. Linia grzbietu jest 
wręcz modelowa. Głowa bardzo szla
chetna, z dobrze osadzonymi oczami, 
jednakże bez profilu. Znając możliwo
ści reproduktorskie Echo Magnifiico, 
można przewidywać, w przypadku 
Aria Impresario, potomstwo bez wy
raźnego typu. Sędzią będzie czas. Aria 
Impresario pokryje pierwsze klacze 
w 2008 jako dwulatek...
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Ogiery i klacze trzyletnie pokazy
wane są z reguły w Czempionacie Fń- 
turity - klasie wyłącznie dla tej grupy 
wiekowej i jednocześnie dla koni no
minowanych przed urodzeniem. Jest 
to zwykle bardzo mocna klasa i w 2007 
nie stało się inaczej. Był to niezaprze
czalny triumf ogiera Marwan Al Sha- 
qab, ponieważ zarówno czempionka 
klaczy, jak i czempion ogierów są jego 
potomstwem. Klasę Futurity dla kla
czy wygrała kasztanowata Star of 
Marwan, a klasę Ogierów Riturity wy
grał gniady Marhaabah. Star of Mar
wan znamy dobrze z pokazu w Scotts
dale, gdzie dwa lata temu została 
czempionką juniorek. Klacz ta jest 
niewątpliwie bardzo żeńska, ale bra
kuje jej szyi, a osada ogona i zad pozo- 
stawiąją wiele do życzenia.

Dużo usterek ma również Czem
pion Ogierów Futurity - Marhaabah, 
poczynając od prostej szyi, a kończąc 
na niezbyt dobrych przednich no
gach. Ogier ten, pokazany świetnie 
przez Grega Galluna, wygrał, bijąc 
następnego syna Marwana Al Sha
qab, NYN Hisani. Warto zauważyć, że 
ogiera-czempiona pokazywał Greg 
Gallun, a klacz-czempionkę - jego 
uczeń Andy Sellman.

W klasie ogierów młodszych zwy
ciężył jednogłośnie czempion z poka
zu w Scottsdale DA Valentino (Versa
ce - DA Love). Ogier ten ma zdecydo
wanie imponujący front (głowa, szy
ja), ale jest bardzo słaby „w nerce“ 
i nogi pozostawiają bardzo dużo 
do życzenia. Wiceczempionem został, 
o wiele bardziej prawidłowy i równie 
charyzmatyczny, gniady Providence 
(Echo Magnifhcoo - BeyAmore).

Ale gdy doszło do finału Czempio- 
natu Ogierów Starszych, nie było 
żadnych wątpliwości. Oczywistym 
(i jednogłośnym) zwycięzcą został, 
prezentowany przez Andy’ego Sellma- 
na, Pyro Thyme SA (Prymę Thyme- 
Holly Onßre JW). Ten urodziwy, gnia
dy ogier ma szalenie ciekawy rodo
wód, przesycony krwią polskiego Ba
ska. Jest to fenotypowo wyjątkowo 
urodziwy kuhailan z dużym, ciem
nym okiem, piękną szyją i z dosko
nałym ruchem. Brakuje mu nato
miast dobrego związania „w nerce“ 

horses from the Top Ten, receives prize 
money amounting from several to more 
than a dozen thousand dollars. Second - 
it is in some way a „cash machine” for 
investors. The entire „game” begins in 
February during the show in Scottsdale, 
AZ, where the yearlings are shown for 
the first time in the season. Many 
lucrative deals are settled there... 
because everyone wants a winner in 
October at the Nationals. Of course it is 
huge lottery, because yearlings change 
a lot - some progress, while others - on 
the contrary. During the US Nationals 
the cards are dealt for the second time. 
Everyone wants to have a future Junior 
Champion (a category for horses aged 
3-5). And once again the horses change 
owners. In 2007 there was a lot of talk 
about a beautiful yearling, a Reserve 
Junior Champion from the Las Vegas 
show - EVG Ghisleenne (Pershahn El 
Jamaal - Gisele), owned by Liz and 
Harald Green of California. She is 
without a doubt an extremely typey filly 
with a beautiful head and very well 
shaped neck, but with faults of the fore 
legs. In April in Las Vegas she had her 
day, unfortunately in New Mexico she 
did not. Presented by the very 
experienced Greg Gallun, she entered 
the arena and... went out. This class was 
won very justly by the very feminine and 
correct RD Fabreanna (Falcon BHF - 
GF Simply Magic). It is worth 
mentioning that the filly is the result of 
a very successful and proven cross of the 
bloodline of the stallion Bey Shah 
(Falcon BHF is the son of Bey Shah and 
out of a Bey Shah daughter) with that of 
Ali Jamaal. The title of Reserve 
Champion went to the lovely, but slightly 
smaller then RD Fabreanna, daughter of 
Ames Charisma - the chestnut True 
Desire LL.
The yearling colts’ class promised huge 
excitement, as it featured the strongly 
advertised Aria Impresario (Marwan Al 
Shaqab - GC Echlectica by Echo 
Magnifficoo). This colt won the 2007 
Scottsdale show and was a definite 
candidate for the title of Champion in 
Albuquerque. He did not fail. Presented 
superbly by the „US handler rising star” 
Andy Selman he won unanimously with 
all three judges. Naturally, breedings to 
this yearling sold out like hot cakes. Aria 
Impresario is indeed an impressive 
yearling. His greatest asset is his long 
and extremely shapely neck. The topline 
is simply exemplary. The head very 
refined, with well set eyes, however 
without a dished profile. Knowing the 
reproductive capabilities of Echo 
Magniffico, we can predict that in the 
case of Aria Impresario the progeny will 
lack specific type. Time will tell. Aria 
Impresario will cover the first mares in 
2008 as a two year old...
The three year old mares and stallions 
are shown usually in the Futurity 

Championships - it is a class strictly for 
this age group and at the same time for 
horses nominated before birth. It is 
usually a very strong class and 2007 was 
no exception. It was an undeniable 
triumph of the stallion Marwan Al 
Shaqab, as both the male and female 
champions are his progeny. The Female 
Futurity Class was won by the chestnut 
Star of Marwan and the Male Futurity 
Class was won by the bay Marhaabah. 
Star of Marwan is well known from the 
Scottsdale show, where she became 
Junior Champion two years ago. This 
mare is undoubtedly very feminine, but 
lacks neck, while the setting of the tail 
and hindquarters leave a lot to be 
desired.
Many faults can also be found in the 
Futurity Champion Stallion 
Marhaabah, starting with a straight neck 
and ending with not-so-perfect fore legs. 
This stallion, presented superbly by 
Greg Gallun, bested another Marwan Al 
Shaqab son - NYN Hisani. An interesting 
feature is that the champion stallion was 
shown by Greg Gallun, while the 
champion mare... by his apprentice, 
Andy Sellman.
In the Junior Stallions category the 
unanimous winner was the Scottsdale 
champion DA Valentino (Versace - DA 
Love). This stallion definitely has an 
impressive front (head, neck), but is 
poor in the loin area and the legs leave 
a lot be desired. The title of Reserve 
went to the more correct and just as 
charismatic bay Providence (Echo 
Magniffico - Bey Amore).
Whereas when it came to the Senior 
Stallion Championships there were no 
doubts. The obvious (and unanimous) 
winner was Pyro Thyme SA (Pryme 
Thyme - Holly Onfire JW), presented by 
Andy Sellman. This handsome, bay 
stallion has an extremely interesting 
pedigree impregnated with the blood of 
the Polish Bask. He is a phenotypically 
handsome Kuhailan with a large, dark 
eye, beautiful neck and excellent 
movement. However he’s not well 
contained in the loins and lacks a level 
topline. The Reserve Champion in this 
class became the bay Da Vinci FM 
(Versace - Full Moon Astar) - an 
impressive stallion with a perfect eye and 
fantastic topline.
And so we made it to the mares’ classes. 
It was known for some time that 
Elandra’s toughest rival in the Senior 
Mares’ category would be the chestnut 
Maggdalina (Magnum Psyche - Zolina). 
The mare entered the contest having 
significant triumphs from the American 
rings under her belt. As a yearling she 
became Yearling Sweepstakes 
Champion, as a three year old she won 
the US Futurity Championships. Is she 
a feminine mare? The answer is „No”! 
Elandra, albeit her „slender” build, is the 
personification of femininity. Her neck
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could very well be set as an example of 
perfection in the breed. The judges’ 
opinions were diversified. Elandra placed 
3-2-1 on the judges’ score sheets, while 
Maggdalina scored 2-1-2. As a result the 
chestnut won „by a nose”.
A totally different atmosphere 
dominated before the Junior Mares 
category. There were no favorites... but 
many excellent mares in the class. When 
the eliminations were over it turned out 
that the judges did their work well and 
qualified to the finals the best of the 
best. And so on that Friday, final evening 
the supporters of Emandoria were 
asking themselves: is a three year old 
good enough to win with the older 
mares? When she ran into the arena it 
was not that obvious. However when 
handler Greg Gallun poised Emandoria 
in front of the judges in the middle of the 
sprinkled with green sawdust arena... 
there was no room for doubt! In 2006 
Janbw’s Pianissima took my breath away 
by presenting herself in the finals. In 2007 
Emandoria did the same. She won 
unanimously!
Now, when the emotions have settled 
down, one wants to ask: WHO’S NEXT? 
/transl. J.K./ 

i prostej linii grzbietu. Wiceczempio- 
nem w tej klasie został gniady Da 
Vinci FM (Versace - Fuli Moon 
Astar). Jest to urodziwy ogier z do
skonałym okiem i wspaniałą linią 
grzbietu.

No i tak dotarliśmy do klas klaczy. 
Od dłuższego czasu wiadomo było, że 
najgroźniejszą rywalką Elandryw kla
sie Klaczy Starszych będzie kaszta
nowata Maggdalina (Magnum Psy
che - Zolina). Klacz ta przystępowała 
do rywalizacji mając za sobą znaczne 
tryumfy na ringach Ameryki. Jako 
roczniaczka została Czempionką 
Yearling Sweepstakes, jako trzylatka 
wygrała Czempionat USA Futurity. 
Czy jest to klacz żeńska? Odpowiedź 
brzmi: nie! Elandra, mimo „nikłej” 
postury, jest personifikacją żeńskości. 
Jej szyja mogłaby stanowić wzorzec 
doskonałości w rasie. Opinie sędziów 
były bardzo zróżnicowane. Elandra 
zajęła 3. 2. i 1. miejsce na kartach sę
dziowskich, a Maggdalina była 2. 1. 

i 2. W rezultacie „o krótki nos” wygra
ła kasztanka.

Zupełnie inny nastrój panował 
przed klasą klaczy młodszych. Nie by
ło faworytek, ale bardzo dużo świet
nych klaczy w klasie. Po skończonych 
eliminacjach okazało się, że sędziowie 
oceniali doskonale i do finału zakwa
lifikowały się wszystkie najlepsze. Tak 
więc w piątkowy, finałowy wieczór mi
łośnicy michałowskiej Emandorii za
dawali sobie pytanie: czy trzylatka 
jest na tyle dobra, by wygrać ze star
szymi? Gdy wbiegła na arenę nie było 
to oczywiste. Jednak, gdy prowadzą
cy Emandorię Greg Gallun postawił 
ją przed sędziami na środku wysypa
nej zielonymi trocinami areny... wąt
pliwości raczej nie było! W 2006 roku 
janowska Pianissima zaparła mi 
dech, prezentując się w finałach. 
W 2007 zrobiła to Emandoria. Wygra
ła jednogłośnie!

Teraz, gdy opadły emocje, chciało- 
by się krzyknąć: WHO IS NEXT? •
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HODOWLA

Jerzy Biaiobok okiem/

W
 stadninach dokonuje się w tym 
czasie swoistego bilansu finan
sowego i hodowlanego, czyli 
z jednej strony-podsumowanie wyników 

aukcji janowskiej i miesięcznych przetar
gów, a z drugiej - ocena urodzonych źre
biąt, remont stada podstawowego klaczy 
i analiza wyników na pokazach. Najlep
szym stanem jest zachowanie w tym bi
lansie równowagi i bezpieczeństwa finan
sowego, pozwalającego na inwestowanie 
w hodowlę.

Wielkie stadniny muszą utrzymywać 
się same z hodowli koni, wspomagane 
hodowlą bydła i nic nie wskazuje, że 
w najbliższym czasie się to zmieni, a ra
czej kurs się będzie zaostrza! i w planach 
hodowlano-biznesowych zawsze musimy 
mieć na uwadze, czy wyhodowane przez 
nas konie znajdą nabywców za godziwą 
cenę po zostawieniu materiału na re
mont stada matecznego.

Bezpośrednia pomoc państwa skoń
czyła się wraz ze zmianą systemu poli
tycznego i brutalny kapitalizm nie omi
nął również koni, zwłaszcza półkrwi i peł
nej krwi angielskiej. Bronią się bardzo 
skutecznie konie czystej krwi arabskiej, 
skupione w dużych stajniach Janowa 
i Michałowa, oraz hodowcy indywidualni 
bazujący na polskich klaczach. Na szczę
ście większość hodowców, zresztą po
dobnie jak w Europie i USA, należy 
do grupy ludzi o zamożności powyżej 
średniej. Hodowla koni jest dla nich pa
sł^ przyjemnością i sposobem na życie - 
cale lub jego fragment.

Środki finansowe na utrzymanie rodzi
ny i stada paru klaczy czerpią zupełnie

W grudniu, po powrocie 
z Paryża i ochłonięciu 

z wielkich emocji nadszedł 
czas spokoju i pewnego 

wyciszenia. Wprawdzie nie 
na długo, bo już za pasem 

wybór ogierów na zbliżający 
się sezon i ustalanie 

ostatecznej listy sprzedażnej 
na 2008 rok.

dekoracja Grafika w Weronie 
/trophy for Grafik in Verona

z innego źródła, odnosząc czasami suk
ces, czasami bankructwo, ale ciągle przy
bywają nowi, napędzając koniunkturę. 
Można to zaobserwować studiując wyni
ki aukcji janowskiej z ostatnich paru lat 
i rynek krajowy bardzo ożywiony na ko
nie powyżej średniej.

Nie wiem, czy ciągłego mocnego pod
kreślania - zwłaszcza przez felietonistów 

z portali internetowych - podziału ho
dowców na państwowych i prywatnych 
(czyli ciągłego samobiczowania się 
w imię „celów wyższych”) nie należy za
stąpić określeniem autorstwa Krystyny 
Chmiel, że linia podziału jest zupełnie in
na, a mianowicie na „biednych i boga
tych”. Jest w tym określeniu dużo smut
nej racji, bo nowoczesna hodowla wyma
ga zaangażowania dużych środków, 
głównie w dobrej jakości klacze, rozród 
oraz pokazy. Oczywiście jest też droga, 
którą wybrał śp Zygmunt Braur, najwięk
szy znany mi oryginał - hodowca koni 
arabskich, ale tacy ludzie rodzą się raz 
na sto lat „z piasku pustyni”

Zamieściłem na wstępie tych parę 
uwag ogólnych, które przyszły mi do gło
wy, gdy zgasły światła po aukcji w Jano
wie i Salonie Konia w Paryżu, a właściwie 
każda z nich może być tematem osob
nych rozważań.

Z pewnością rok 2007 należy uznać 
za bardzo udany dla polskich koni arab
skich. Zarówno ocena materiału hodowla
nego - czyli pokazy, jak i aukcja sierpnio
wa, były znakomite. Dawno nie pamiętam 
takiego roku i chyba jest to absolutny re
kord wszystkich dotychczasowych aukcji 
arabskich w Polsce - ponad 2,5 miliona 
euro, czyli 3,5 min dolarów za 44 sprzeda
ne konie oraz osiągnięty poziom 86% 
sprzedaży oferowanych koni, przy śred
niej za klacz z aukcji 77 tys. euro.

Dla wielu obserwatorów był to zupełny 
szok, a i sami właściciele koni czuli się 
lekko stremowani, widząc i czując na so
bie wzrok kolegów-hodowców oraz „naj
wyższych czynników”. Jak zwykle sukces
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With a Wink of an Eye
In December, after a return from Paris and 
huge emotions, came a time of peace and 
serenity. Though not for long, because just 
around the comer await the selection of 
stallions for the upcoming breeding season 
and a deciding on a definite sale offer for 
2008. At this time in the year the studs 
perform a financial and breeding balance, 
which is on one hand a recapitulation of the 
Janów sale results and monthly tenders, 
and on the other - the evaluation of bom 
foals, a rotation in the broodmare herd and 
an analysis of show results. The best is to 
maintain some harmony and financial 
safety, which allows to invest in breeding. 
Large studs must earn their keep from 
breeding horses, supported by cattle 
breeding, and no signs indicate that the 
situation should change in the near future. 
This direction will rather deepen, so in our 
business-breeding plans we must always 
keep in mind whether the horses bred by us 
will find buyers for a decent price after 
leaving material for the rotation in the
broodmare herd.
Direct government support has ended 
together with the downfall of the 
oppressive communist regime and the 
brutal capitalism did not evade the horses, 
especially part breds and Thoroughbreds. 
Arabian horses gathered in large stables of 
Janów and Michałów, as well as private 
breeders who base on Polish mares, defend 
themselves very well in this situation. 
Fortunately most breeders, actually just 
like in Europe and the USA, belong to a 
group of people with above the average 
wealth. Horse breeding is their passion, 
their pleasure and a way of life - in part or 
in fiill. Their financial resources for 
supporting the family and a herd of a 
couple of mares come from a totally 
different source. Sometimes comes 
success, sometimes bankruptcy. But there 
are always newcomers, winding up the 
economy. This can be witnessed by 
analysing the results of the Janów sale from

ma wielu ojców (bo matka jest tylko jed
na), ale znaczny wpływ na taki przebieg 
aukcji miały trzy czynniki:

1. Znaczne poprawienie komfortu 
sprzedaży, zwłaszcza dla kupujących - 
hala, bardzo dobry katering, dopraco
wane szczegóły organizacyjne, goście - 
kupujący nareszcie czuli się dobrze. 
Zmiany organizacyjne w Polturfie wy
szły na dobre (czasami separacje poma
gają); duża pochwała należy się Basi 
Mazur wraz z zespołem - za profesjona
lizm osobisty oraz aukcjonerowi, który 
bez zbędnej filozofii i „waporów“, serwo
wanych nam często przez poprzedni
ków, poprowadził doskonale aukcję, 
pracując w pocie i trudzie. Była wpraw

dzie jedna wpadka na Silent Sale, ale 
czy po takim sukcesie nie może nastą. 
pić moment odprężenia?

2. Stawka przygotowanych koni była 
bardzo dobra i układ katalogu zapewnia! 
emocje do ostatniego konia. Było parę 
klaczy wybitnych jak: Errara - 165 tys, 
euro, Altona - 180 tys. euro, Pieta - 300 
tys. euro - rekord aukcji, Siklawa - 100 
tys. euro, Faustyna-150 tys. euro, Zulej- 
ka - 205 tys. euro, Lavema -140 tys. eu
ro oraz rekordowa grupa doskonałych 
klaczy pomiędzy 50 a 100 tys. euro.

Nie zdarzyło się nigdy, aby ostatnia 
klacz aukcyjna osiągnęła 70 tys. euro. 
Później emocje znacznie opadły, nie by
ło zainteresowania końmi użytkowymi, 
aktualna zwyciężczyni Czempionatu 
Europy ECAHO w skokach nie znalazła 
nabywcy, a doskonały koń wyścigowy 
Major został sprzedany za niską cenę 
15 tys. euro.

Przekonaliśmy się nie raz, że tylko „do
brze zagrane” ogiery mogą osiągnąć wy
sokie ceny, ale do tego trzeba przygoto
wać odpowiedniego nabywcę, bo to spe
cjalny rynek - Batyskaf, Druid, Pamir, 
Espadero. Sądzę, że Niniwa wymaga od
powiedniego przygotowania sprzedaży 
i łatwiej osiągnąć to w drodze negocjacji.
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powyżej/above: Espinezja i Wojciech Kowalik.

poniżej [below: trofeum Czempionki Świata 2005 dla kl. Galilea wręcza 
Jerzemu Biatobokowi Francesco Santoro/F. Santoro presents the World

Champion Senior Marę 2005 Trophy for Galilea to J. Bialobok

Nabywcy przyjeżdżają do Janowa 
głównie po materiai hodowlany i pokazo
wy, rynek na konie wyścigowe skończy! 
się bezpowrotnie, w czym znacznie po
mógł upadek Toru Wyścigowego na Słu
żewcu i zupełny marazm środowiska wy
ścigowego, włącznie z Polskim Klubem 
Wyścigów Konnych i Radą, której jestem 
mocno zawstydzonym uczestnikiem.

„Pociąg z końmi wyścigowymi”, nieste
ty, już odjechał i siedzą w nim głównie 
francuskie biegusy, które zdominowały 
rynek Bliskiego Wschodu.

Odbudowanie nie będzie łatwe, po
dobnie jak polskiego konia sportowego 
w pogoni za wierzchowcami niemiecko- 
-holenderskimi.

Bardzo się boję, czy uda się utrzymać 
wyścigi, traktowane bardziej jako próba 
selekcyjna na regionalnym torze średniej 
miary niż faktycznie ostra selekcja na wy
bitne wyścigowce.

Koni nie zabraknie, ale profesjonal
nych jeźdźców i trenerów - na pewno tak.

3. Polski rynek arabski staje się coraz 
bardziej profesjonalny, a co za tym idzie 
podlega tym samym prawom, co w Euro
pie i USA. Pojawia się grupa agentów-tre- 
nerów (prezenterów), która aktywnie włą
cza się w licytację w imieniu swoich klien
tów, ale nie robią tego charytatywnie.

Jak już wspomniałem na początku, ry
nek koni arabskich jest w ciągłym ruchu, 
nowi ludzie poszukujący koni trafiają 

the last couple of years and the domestic 
market, very receptive for horses above the 
average.
I’m not sure whether the constant 
emphasizing (especially by website 
columnists) of separating breeders into 
„state“ and „private“ should not be 
replaced by a statement made by Mrs. 
Krystyna Chmiel - that the line runs 
elsewhere, separating the „rich and the 
poor“. There is a lot of sad truth in that, 
because modem breeding requires the 
engagement of large investments, mainly in 
good quality mares, reproduction and 
shows. Of course there is also a way of the 
late Zygmunt Braur, the greatest eccentric 
in Arabian breeding, but such people are 
bom once every 100 years „from the desert 
sand“.
I have placed these couple of general 
comments in my introduction, which came 
to my mind after the Janow sale and Salon 
de Cheval, but every single one of them 
could be a separate subject to be 
considered.
Surely the 2007 season could be considered 
as very successful for Polish Arabian 
horses. Both the evaluation of the breeding 
material (show results) and the August 
auction were splendid. I do not remember 
such a year and it probably is an absolute 
record of all Arabian auctions in Poland so 
far - over 2,5 million euro, or 3,5 million 
dollars for 44 sold horses (86% of the offer), 
with a 77 thousand euro average per horse. 
For many observers it was a total shock, 
also the vendors felt a bit stressed seeing 
and feeling the fixed gaze of their fellow 
breeders. As always a success has many 
fathers (as there is only one mother), but 
there were three factors which had a 
significant impact on the course of the 
auction:
1. A significant improvement of the comfort 
of the sale, especially for the buyers - the 
building, very tasty catering, carefully 
prepared organizational details - the 
buying guests finally felt good. The 
organizational changes in Polturf were for 
the better (sometimes separations do a lot 
of good) - Mrs. Barbara Mazur and her staff 
deserve a praise for their personal 
professionalism, as well as that of the 
auctioneer, who superbly conducted the 
bidding without any unnecessary 
philosophy and the spasms served by his 
predecessors. There was one slip-up at the 
Silent Sale, but after such success can we 
not allow for a moment of relaxation?
2. The group of offered horses was of good 
quality and the arrangement of the 
catalogue assured emotions until the last 
horse. There were a couple of excellent 
mares, such as: Errara -165 thousand euro. 
Altona - 180 thousand euro, Pieta - 300 
thousand euro (the sale’s highest price), 
Siklawa -100 thousand euro, Faustyna -150 
thousand euro, Zulejka - 205 thousand 
euro, Lavema -140 thousand euro, as weU 
as a record group of splendid mares 
between 50 and 100 thousand euro. Never 
had the last mare of the sale achieved a 
price of 70 thousand euro. Later the 
emotions decreased, there was no interest 
in performance horses, the current show 
jumping ECAHO champion did not find a 
buyer and the superb race horse Major was
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powyżej/above: dekoracja Poganina/trophy for class winner, stallion Poganin

sold for a low price of 15 thousand euro. We 
have learned many times that only the „well 
played“ stallions can achieve high prices, 
but for that the right buyer is needed, as it 
is a special kind of market - Batyskaf, 
Druid, Pamir, Espadero. In my opinion 
Niniwa needs to be sold differently - 
perhaps in negotiations. Buyers come to 
Janów mainly for breeding and show 
material, while the market for race horses 
has ended irretrievably, thanks to the 
downfall of the Służewiec Racetrack and a 
total stagnation of the racing society 
together with the Polish Jockey Club and 
Board, of which I am a severely ashamed 
member. The „train“ with racing horses has 
unfortunately already left, mainly with 
French runners aboard, which have 
dominated the Middle Eastern market. 
Restoring this won’t be easy, just like with 
the Polish sport horse in regard to German- 
Dutch steeds. I’m very much worried 
whether it will be possible to maintain 
racing, which is treated more as a selection 
trial on a regional, mediocre racetrack, 
than indeed a strict selection of superb 
racehorses. There won’t be a lack of horses, 
but of professional riders and trainers - yes.
3. The Polish Arabian market is becoming 
more and more professional and thus 
succumbs to the same laws as in Europe 
and the USA. There is a group of agents
trainers (handlers), who actively take part 
in the bidding on behalf of their client, but 
they don’t do it charitably. As I have 
already mentioned at the beginning, the 
Arabian horse market is in constant 
motion, new people searching for horses 
find their way to the shows, where the 
trainer-handler is a link between the buyer 
and breeder (or trainer) and whom the 
future buyers trust more (as he will be the 
one to run and win with our horse) than the 
party which wants to sell. Besides, it is 
sometimes easier to purchase horses 
through an agent, especially in a group of

poniżej [below: Altis

na pokazy, gdzie rolę pośrednika między 
nabywcą a hodowcą lub właścicielem 
pełni trener-prezenter, którego przyszli 
nabywcy darzą większym zaufaniem (bo 
to on będzie biegał i wygrywał z naszym 
koniem) niż drugą stronę - tę, która chce 
sprzedać.

Poza tym czasami łatwiej kupować ko
nie przez pośrednika, zwłaszcza w grupie 
„przyjaciół biznesowych”, a i nerwy spo
kojniejsze.

Niestety, czy chcemy czy nie, musimy 
się z tym faktem pogodzić i włączyć go 
na trwałe do janowskiej imprezy.

A to wszystko uzmysławia nam jedną 
rzecz, która wydąje się bardzo oczywista, 
ale nie wszyscy o tym pamiętają. Podsta
wą dobrej aukcji jest ciągły udział naszych 

koni w wystawach i pokazach, bo tam wła
śnie sukces aukcyjny ma swoje początki.

Posłużę się tu, być może trochę nie
skromnym, przykładem Stadniny Koni 
Michałów, która od bardzo wielu lat jest li
derem pod względem liczby prezentowa
nych koni oraz czempionatów zdobytych 
przez konie własne lub sprzedane (co jest 
szczególnie mile), jak też wysokich wyni
ków sprzedaży od wielu lat na aukcji ja
nowskiej i miesięcznych przetargach.

Bardzo rozpisałem się o aukcji i spra
wach z nią związanych, zapominając tro
chę o pokazach, w których występowały 
polskie araby, ale uważam, że bieżące in
formacje podawane są bardzo dokładnie 
w czasopismach i portalach interneto
wych, dostarcząjąc wystarcząjących da
nych dla naszych hodowców i sympaty
ków. Postaram się dorzucić tylko parę 
słów komentarza.

Z zagranicznych występów naszych 
koni najwyższą formę utrzymuje micha- 
lowski Esparto zdobywając czempionaty 
i wice na Bliskim Wschodzie i w Akwi
zgranie, podróżując dużo - może dlatego 
ciągle jest w lekkiej formie i jeszcze bar
dziej źrebięcy niż dojrzały ogier. Zostaje 
jeszcze na rok w dzierżawie Ajman Stud. 
Odniesione sukcesy uczyniły go zwycięz
cą w rankingu ECAHO Cup w 2007 roku.

Na amerykańskiej arenie świetnie wy
padła Elandra - czempionka Scottsdale 
i Narodowa Wiceczempionka USA obok 
dzierżawionej Emandorii, która i tym ra
zem nie zawiodła, zostając jednogłośnie 
Czempionką Klaczy.

Najbardziej prestiżowe jesienne poka
zy w Europie zaczynają się Pucharem Na-
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jodów w Akwizgranie w ostatnim tygo
dniu września, miesiąc później Czempio- 
nat Europy - Werona, a na zakończenie 
grudniowy Czempionat Świata w Paryżu.

Z pewnością byiy to szczęśliwe poka
zy dla polskich arabów, zwłaszcza 
w Niemczech, gdzie zdobyły one: czem
pionat klaczy (Palmira z SK Michałów), 
wiceczempionat młodych ogierów (Ai
ds z SK Falborek), wiceczempionat 
ogierów starszych (Esparto z SK Mi
chałów) oraz Top Five (Pistoria, Esto- 
ria, Grafik z SK Michałów i Etnologia 
zSK Janów Podlaski).

Ukoronowaniem tak dobrych miejsc 
była prestiżowa nagroda Pucharu Naro
dów - po raz czwarty i Pucharu Hodow
ców-po raz drugi. Oczywiście, przyczyni
ły się do tego konie z całej ekipy polskiej, 
ale najwięcej punktów zebrały czempio- 
ny, wice i Top Five. Warto podkreślić bar
dzo dobry występ Altisa i najbardziej pre
stiżową nagrodę w dotychczasowej karie
rze tego ogierka, zdobytą przy dużej po
mocy trenera Wojciecha Kowalika - naj
lepszego prezentera 2007 roku.

Sądzę, że jeśli ta para poprawi harmo
nię ruchu i „stój na baczność”, w następ
nym roku sięgnie po tytuł czempiona - 
zdrowia i szczęścia życzę, Panie Wojciechu.

Tym razem do hodowcy i właściciela - 
Krzysztofa Gożdzialskiego uśmiechnęło 
się dużo szczęścia.

Był to 25. jubileuszowy Puchar Naro
dów, w związku z czym wydrukowano 
specjalny katalog ze zdjęciami historycz
nych czempionów. Niestety, fatalnie wy
dany, z najgorszymi zdjęciami, jakie moż
na zrobić ślicznym koniom. Pokaz czem
pionów, które zostały zaproszone przez 
niemiecki związek hodowców koni, był 
za długi, przegadany i męczący, ale nasze 
klacze - El Dorada, Zagrobla i Kwestura 
zebrały liczne brawa - ładowały akumula
tory na Paryż.

Czempionat Europy w Weronie silą 
rzeczy zgromadził inną grupę koni i może 
był bardziej spektakularnie sędziowany
1 chyba zrozumiałem intencję.

Czempionat młodych klaczy zdobyła 
Pistoria, wiceczempionat klaczy star
szych - Zagrobla, ogierów - Grafik z SK 
Michałów, a Top Five: Espinezja z SK Kę- 
bliny, Altis z SK Falborek, Palmira, Esto- 
ria, Esparto z SK Michałów i Poganin
2 SK Janów Podlaski.

W tej sytuacji Zagrobla, która uzyskała 
najwyższą ocenę pokazu - 474 pkt. w tym 
8 x 20 pkt., musiaia ustąpić w ostatecznej 
rozgrywce mniej ciekawej Athenie (467 
pkt.) z Arabii Saudyjskiej.

Targi końskie w Weronie, mające po
nad 100-letnią tradycję, znacznie rozwi
nęły się w ostatnich latach i zaczynają 
dorównywać Paryżowi. Tam faktycznie 
widać przemysł koński we wszystkich ra
sach i formacjach pod siodłem - naliczy
łem ich kilkanaście, począwszy od policji 
i wojska, po straż parków narodowych, 
na spokojnych, czystych i dobrze utrzy
manych koniach, krążących w tłumie 
zwiedzających, którzy byli w dobrych hu
morach, ale pijanych nie zauważyłem.

Jest to w odwrotności do rodzimych 
pseudokawalerzystów, którym z etosu 
kawalerii postała tylko skłonność do..., 
a jest ich coraz więcej na końskich impre
zach w kraju.

I wreszcie grudzień z Salonem Konia 
w Paryżu, który również wydał specjalną 
monografię historii powstania i poszcze
gólnych pokazów od roku 1980 do chwili 
obecnej. Pokazy przed rokiem 1980, 
w których braliśmy już udział (1977), 
miały niższą rangę.

Michałów doczekał wreszcie satys
fakcji - po trwających dwa lata proce
durach nastąpiło przekazanie Galilei 
trofeum za Czempionat Świata 2005, 
w salonie recepcyjnym pokazu, w towa
rzystwie sędziów, władz ECAHO i orga
nizatora Salonu.

Trwające dość żmudne dochodzenie 
prawdy, ze względu na delikatną materię 
stosunków międzynarodowych Europa - 
Bliski Wschód, zakończyło się pomyślnie 
dla nas, w co już wątpiłem.

Zdając sobie sprawę z konkurencji, któ
ra będzie na Salonie, przygotowywaliśmy 
od dłuższego czasu dwie klacze - El Dora
dę i Kwesturę-dla nich był to jedyny start 
w tym roku. Obie uzyskały tę samą punk
tację 470,5 pkt., ale Kwestura 0,5 pkt. wię
cej za typ i wygrała klasę, a później Czem
pionat Świata, będąc w doskonałej dyspo
zycji, ruszając się znakomicie i stanowiąc 
z Mariuszem Liśkiewiczem harmonijną 
parę. El Doradę pokazywał Greg Gallun 
z doskonalą pozycją „na stój“. Kwestura, 
oprócz tytułu czempionki, uzyskała na
grodę za najlepszy ruch i typ i uznana zo
stała najlepszym koniem pokazu.

„business friends“ and sleep sound. 
Unfortunately, whether we want to or not 
we have to accept this fact and include it as 
a permanent feature of the Janów event. 
And all this should make us aware of one 
thing, which seems obvious, but not all 
seem to remember about it. The 
foundation of a good auction is the 
constant participation of our horses at 
shows and exhibitions, because that’s 
where the auction success stems from. 
Michałów Stud, which for many years has 
been the leader in the number of presented 
horses and championships won by self
owned or previously sold horses (which is 
especially pleasant), as well as high sale 
results at the Janów sale for many years 
and monthly tenders, will serve here as an 
immodest example.
I have written a lot about the sale and 
things connected with it, forgetting a bit 
about the shows in which Polish horses 
participated, but all current news are 
presented in great detail in magazines and 
websites, delivering sufficient news for our 
breeders and followers. I will only provide a 
couple of comments.
Among the foreign performances of our 
horses the highest form is maintained by 
Michaiów’s Esparto, winning cham
pionships and reserve championships in 
the Middle East and Aachen, travelling a 
lot, perhaps for this reason still remaining 
in light condition, still more colt-like than a 
mature stallion. He will stay on lease one 
more year at Ąjman Stud. The achieved 
successes made him a winner of the 
ECAHO Cup ranking in 2007.
The American arena saw the splendid 
performances of Elandra, who grabbed the 
title of Champion at Scottsdale and 
Reserve Champion at the US Nationals. 
The leased Emandoria also did not fail, 
unanimously becoming US National 
Champion Filly.
The most prestigious autumn shows in 
Europe begin with the All Nations Cup in 
Aachen in the last week of September, a 
month later the European Championships 
in Verona and ending it all - the World 
Championships in Paris in December.
They were definitely fortunate shows for 
Polish Arabians, especially in Germany 
where they won the Mare Championship 
(Palmira, bred by Michałów), Reserve Colt 
Championship (Altis, bred by Falborek 
Arabians), Reserve Stallion Championship 
(Esparto, bred by Michałów) and Top 

trofea w Czempionacie Europy w Weronie 
/trophies at Verona
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Fives: Pistoria. Estoria. Grafik (bred by 
Michałów) and Etnologia (bred by Janów 
Podlaski). The crowning of these good 
positions was the prestigious trophy of the 
Nations’ Cup (for the 4th time) and the 
Breeders’ Cup (for the 2nd time). Of course 
ail the horses from the Polish team 
contributed to this, but the most points 
were garnered by the champions, reserve 
champions and top fives. It is worth to 
stress the veiy good performance of Altis - 
the most prestigious award in his career up 
to now, with help from trainer Wojciech 
Kowalik - the best presenter of 2007. I 
believe that if this pair improves the 
harmony of the movement and pose in the 
halt, they will win the title of champion 
next year -1 wish Wojciech all the best. This 
time, breeder and owner Mr. Krzysztof 
Gożdzialski, got rather lucky.
It was the 25th, jubilee All Nations Cup, 
and for that a special catalogue was 
printed with photos of the historic 
champions. Regrettably, terribly printed 
with the worst possible photos that could 
have been taken of these beautiful animals. 
The champions parade, which were invited 
by the German Horse Breeders 
Association, was too long, over-talked and 
tiresome, but our mares - El Dorada, 
Zagrobla and Kwestura gained loud 
applause - were getting their batteries 
loaded for Paris.
The European Championships in Verona 
gathered perforce a different group of 
horses, was therefore judged perhaps a bit 
more spectacularly and I think I got the 
intentions. The Filliy Championship was 
won by Pistoria, Reserve Mare went to 
Zagrobla, Reserve Stallion - to Grafik (all 
from Michałów) and the Top Fives to: 
Espinezja (Kębliny Stud), Altis (Falborek 
Arabians), Palmira, Estoria, Esparto 
(Michałów) and Poganin (Janów Podlaski). 
In this situation Zagrobla, who achieved 
the highest score of the show (474 points, 
including 8 ,,20s“), had to give way in the 
final stand before the less interesting 
Athena (467 points) from Saudi Arabia.
The horse fair in Verona, having a 100 year 
plus tradition, has significantly developed 
in the last years and begins to equal Paris - 
there indeed the equine industry can be 
seen in all breeds and formations under 
saddle -1 have counted more than a dozen, 
starting from police and military through 
the National Park guards on calm, clean 
and well maintained horses wandering 
among the crowd of visitors in good moods, 
but sober. This is contrary to our domestic 
pseudo cavalryman, who from their cavalry 
ethos kept only an inclination for... and 
there is more and more of these at equine 
events across the country.
And finally December with the Salon du 
Cheval in Paris, which also published a 
special monograph about the history and 
particular shows since 1980 until today. 
Shows prior to 1980, in which we already 
participated in, were of a lower rank.
Michałów finally got the satisfaction, after 
two years of regulation procedures, of 
receiving the World Mare Championship 
trophy for Galilea from 2005, in the show’s 

reception salon in the company of the 
judges, ECAHO officials and the organizer 
of the Salon. A rather painstaking 
investigation, due to delicate matters of 
Europe - Middle East relationships ended 
satisfactorily for us, which I began to 
doubt.
Being aware of the competition which 
would be present at the Salon, we were 
preparing two mares for a long time - El 
Dorada and Kwestura - for them it would 
be the only start this year. Both gained the 
same total score of 470,5 points, but 
Kwestura had 0,5 points more for type and 
won the class, and later the World 
Championship in great form, moving 
excellently and being a harmonious pair 
with Mariusz Liśkiewicz. El Dorada was 
shown by Greg Gallun with a perfect pose 
during the halt. Kwestura, apart from the 
World Champion title, also won the award 
for best movement and type and was 
chosen Best in Show.
All Michałów mares made it to the finals - 
Top Fives went to: Ejrene, Pistoria, El 
Dorada, Palmira, Eberia (under a Belgian 
flag) and Grafik, as well as Altis (Falborek 
Arabians), Psyche Victoria (Chrcynna 
Pałac) and Poganin (Janów Podlaski), for 
whom it was the best performance in his 
entire career so far; as also for his handler 
Piotr Dwojak - they have finally matched 
up, which couldn’t be said about the poorer 
performances of Janöw’s juniors Sefora 
and Pinga, they were clearly tired after 
good performances in Germany and Italy. 
Summing up the performances of Polish 
horses abroad, the year 2007 was definitely 
a landmark, as breeders and owners went 
to conquer foreign shows having placed 
often at the top spots in: Ajman, Abu 
Dhabi, Doha, Sharjah, Dubai, Menton, 
Towerlands, USA, South Africa, Bordeaux, 
Weis, Frankfurt, Devon, Drammen, 
Blommeröd, Ströhen, Vilhelmsborg, 
Borgloon, Baden, Aachen, Verona and 
Paris. It’s a fantastic collection that proves 
a great mobility of the Polish group.
Many horses managed to maintain a top 
form during the entire show season - 
Poganin, Altis, Ejrene, Pistoria, Palmira, 
Esparto, Psyche Victoria, Grafik, Espinezja, 
Estoria, Etnologia. Most horses from the 
„top shelf“ were well prepared in terms of 
condition and grooming. The biggest 
problem are handlers for the large shows, 
currently we have Mariusz Liśkiewicz, 
Wojtek Kowalik and Piotr Dwojak, as well 
as a foreign group cooperating with us. 
Unfortunately handling is a skill which 
cannot be learned at a course, you need to 
have a gift, or as the Arabs say „be touched 
by the finger of Mahomet“. There aren’t 
many of them also in Europe and the US, 
and it is hard to get on the top shelf and 
even tougher to stay on top - big fishes 
don’t like a crowd.
I wish all breeders, owners and lovers of 
Arabian horses a repeat of their fantastic 
successes, achieving new ones and what’s 
most important - superb foals and pleasure 
from what they do in the New Year.
/transl. J.K./

Wszystkie przywiezione przez Michałów 
klacze dotarty do ścisłego finału, do Top Fi
ve weszły: Ejrene, Pistoria, El Dorada, Pal
mira, w barwach Belgii - Eberia, i Grafik, 
Altis z SK Falborek, Psyche Victoria z SK 
Chrcynno Pałac oraz Poganin z SK Janów 
Podlaski, dla którego był to najlepszy wy
stęp w całej dotychczasowej zagranicznej 
karierze, podobnie dla jego prezentera Pio
tra Dwojaka - nareszcie się dopasowali. Nie 
można tego powiedzieć o słabszym wystę
pie janowskiej młodzieży - Sefora i Pinga, 
były wyraźnie zmęczone po dobrych wystę
pach w Niemczech i Włoszech.

Dlaczego tak się dzieje, pisałem już 
w zeszłym roku i nie będę się powtarzał.

Podsumowując występy polskich koni 
poza granicami, rok 2007 na pewno jest 
przełomowy, hodowcy i właściciele koni 
ruszyli szeroką lawą po trofea, plasując się 
bardzo często w ścisłej czołówce z czem- 
pionatami włącznie, a byli w: Ajmanie, 
Abu Dhabi, Doha, Sharjah, Dubaju, Men
ton, Towerlands, USA, RPA, Bordeaux, 
Weis, Frankfurcie, Devon, Drammen, 
Blommeröd, Ströhen, Vilhelmsborgu, 
Borgloon, Baden, Akwizgranie, Weronie 
i Paryżu - to wspaniała kolekcja, świad
cząca o dużej mobilności polskiej grupy.

Wielu koniom (Poganin, Altis, Ejrene, 
Pistoria, Palmira, Esparto, Psyche Victo
ria, Grafik, Espinezja, Estoria, Etnologia) 
udało się utrzymać doskonalą formę 
przez cały sezon pokazowy. Większość 
koni będących w czołówce była dobrze 
przygotowana kondycyjnie i pielęgnacyj
nie. Największy problem to prezenterzy 
na duże pokazy, aktualnie w kraju mamy 
Mariusza Liśkiewicza, Wojciecha Kowali
ka i Piotra Dwojaka oraz grupę zagra
niczną współpracującą z nami.

Niestety, są to umiejętności, których 
nie można nauczyć się na kursach, trzeba 
jeszcze do tego mieć tzw. dar Boży, albo 
bardziej po arabsku: „być naznaczonym 
palcem Mahometa”. Zresztą w całej Eu
ropie i USA jest ich też niewielu, ale 
na górną półkę w prezentacji i hodowli 
trudno się dostać, a jeszcze trudniej usie
dzieć - orty nie lubią tłoku.

Życzę wszystkim hodowcom, właści
cielom i sympatykom koni arabskich po
wtórzenia wspaniałych sukcesów, doło
żenia nowych, a co najważniejsze - do
skonałych źrebiąt i radości z tego, co czy
nią w Nowym Roku. •
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Krystyna Chmiel

J
eżeli nasza klacz nie jest pier
wiastką, możemy z dużym praw
dopodobieństwem przewidzieć 
(choć oczywiście niespodzianki się 

zdarzają, bo prawdopodobieństwo nie 
oznacza pewności), czy źrebię urodzi 

Zbliża się kolejny sezon 
rozpłodowy. Naszym klaczom 

rosną brzuchy, a my, 
jeśli terminy wyźrebień 

przypadają na początek roku, 
zaczynamy już „odliczanie". 

puszcza” lub „nalewa” - jak nazywają 
to w różnych stronach Polski) nawet 
na dwa tygodnie przed spodziewanym 
terminem, sutki „stawiają się” i wystar
czy ich dotknąć, aby mleko ciekło 
po nogach; u innych „kryształki” prze-

się przed terminem, o czasie, czy 
po terminie. Jest to bowiem ce
cha osobnicza matki, w wysokim 
stopniu powtarzalna i odziedzi- 
czalna w linii żeńskiej (współ
czynniki powtarzalności i odzie- 
dziczalności wynoszą odpowied
nio 0,42 i 0,41). Są więc klacze s 
o ciąży krótkiej, średniej i długiej, | 
bez względu na pleć mającego 7 
się urodzić źrebięcia. W stosunku 3<U 
do arabów nie sprawdza się bo- s 
wiem reguła, że ciąże z płodem °
męskim są dłuższe - jeżeli klacz ma 
tendencję do skracania lub wydłużania 
ciąży, równie długo będzie nosić ogier- 
ka, jak klaczkę.

Zwiastuny porodu
Objawy zbliżającego się porodu są 

inne u każdej klaczy. U pierwiastek, 
zwłaszcza utrzymanych w zbyt dobrej 
kondycji, któregoś pięknego poranka 
może nas zaskoczyć źrebię w boksie. 
Tak zdarzyło mi się kiedyś podczas sta
żu na wrocławskim torze wyścigowym. 
Mieliśmy wtedy w treningu klacz pół
krwi, o której trener zawsze mówił: 
„gruba, dać jej więcej roboty!”. Pewne-

Autorka z klaczą Wendimia 
/the author with mare Wendimia

go dnia, po przejażdżkach, załoga staj
ni udała się na śniadanie, a po powrocie 
przy boku „grubej” klaczy ujrzeliśmy 
stojącą już mocno na nóżkach i „tanku
jącą się” klaczkę. Potem okazało się, że 
w jej macierzystej stadninie dwuletnie 
klaczki były oddzielone od ogierków 
tylko nisko zawieszonym drągiem...

Klacze, które już rodziły, są bardziej 
„obciągnięte”, więc wyraźniej widać 
zmiany zachodzące w ich sylwetkach. 
U jednych wymię nabrzmiewa („na- 

zroczystej cieczy pojawiają się 
na kilka godzin przed porodem 
albo dopiero po. Zwykle na ok. 12 
godzin przed porodem klacz się 
„opuszcza”, tj, zapadają się okoli
ce kości krzyżowej i nasada ogo
na, ale u klaczy w bardzo dobrej 
kondycji trudno to zauważyć. Je
żeli chcemy przenieść klacz 
do specjalnego boksu porodowe
go, musimy zrobić to z odpowied
nim wyprzedzeniem, aby zdążyła 
się przyzwyczaić, bo przepro

wadzka zawsze jest stresem.
Kiedy klacz ma już bóle, poci się, 

kręci w kółko, kładzie się i znowu wsta- 
je. W ten sposób szuka sobie miejsca 
i próbuje wybrać dogodną pozycję, ale 
nie każda klacz toleruje przy tym obec
ność hodowcy. Jasne, że właściciel wo
łałby mieć swoją pupilkę na oku, aby 
w razie wystąpienia komplikacji zdą
żyć szybko wezwać lekarza wet., ale je
śli klacz jest młoda lub nerwowa - trze
ba obserwować ją dyskretnie, np. cho
wając się za słupkiem lub w sąsiednim 
boksie. Niektóre klacze bowiem nasza 
narzucająca się obecność może dener
wować, co manifestują ciągłymi zmia-
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nami pozycji, wskutek czego mogą 
w ostatniej chwili odwrócić się zadem 
do ściany, co znacznie utrudnia ewen
tualną pomoc.

Tylko klacze mające duże zaufanie 
do właściciela rodzą tak, jak znajdująca 
się kiedyś w moim posiadaniu Petunia 
1992 (Alegro - Petarda). Jeden z jej po
rodów miał zupełnie „podręcznikowy” 
przebieg. Po karmieniu, około godziny 
19, zauważyłam, że jest niespokojna 
i kręci się po boksie. Zwykle rodziła kil
ka dni po terminie, więc wiedziałam, 
czego się mam spodziewać i usiadłam 
na wiązce słomy, obserwując ją z dale
ka. W ciągu 1,5 godziny urodziła klacz
kę, odeszło łożysko, klaczka wstała, sa
ma znalazła sutek, zaczęła ssać i odda
ła smółkę, a ja w ciągu tego czasu na
wet jej nie dotknęłam, poza zdezynfe

kowaniem jodyną kikuta pępowiny. 
Gdyby to wszystkie wyźrebienia tak 
wyglądały! Na marginesie - na rynku 
dostępna jest obecnie cala gama środ
ków dezynfekcyjnych, ale praktycy 
stwierdzili, że jeśli chodzi o odkażenie 
przerwanej pępowiny - niczego lepsze
go od jodyny jeszcze nie wymyślono.

klacz Poruta tuż przed wyérebieniem/mare 
Poruta just before delivery

The Vade-Mecum 
for a Small Breeder

(Part n)

A subsequent reproductive season is 
coming, so we already begin counting 
out days before foaling. If our mare isn't 
a primipara, we can foresee the date with 
a high grade of probability. The 
pregnancy length in Arabian mares is 
highly repeatable and heritable from 
maternal side, with respective 
coefficients 0,42 and 0,41. So, regardless 
the sex of an expected foal, a mare can 
distinguish herself with a short, average 
or long pregnancy. In Arabians, unlike 
other breeds, male foals aren't carried 
any longer.



powyżej /above: noworodek/newbom

z prawej /right: pierwszy wysilek/first effort

Mares differ in signs of the coming 
parturition. In well-fed primíparas we 
can be surprised by a newborn foal. 
I witnessed such a case in the Wroclaw 
racecourse, where a filly in training 
unexpectedly gave birth to a foal. She 
seemed to be in too good condition, so 
the trainer ordered to give her more 
work!
Multíparas show more visible changes in 
their figures. Some of them have swollen 
udders already for two weeks before 
foaling date, their teats stiffen and drip 
with colostrum, whereas others show 
only small crystals of transparent liquid 
for several hours before parturition or 
even after it. About 12 hours before 
parturition the tail base sinks in, 
although in overweight mares it may 
stay unnoticed. If we want to move the 
mare to a special, maternity stall - we 
must do it a long time ahead, to let her 
get used to it.
When the birth pangs come, the mare 
sweats and squirms, lies and rises, to find 
the most convenient position. Some 
mares, however, don't tolerate any 
witnesses. If the owner likes to observe 
his pet, in order to call a vet in case of 
necessity - he has to watch her 
discreetly, from a concealed place. 
Otherwise a distressed mare may in the 
last moment choose the most 
disadvantageous position, for example, 
with her croup to the wall. Only when 
a mare trusts her owner, she lets him 
attend the parturition. So did my mare 
Petunia 1992, bred at Janów. Her labour 
lasted no more than 1 1/2 hours and 
during that time she gave birth to a filly 
foal, expelled the afterbirth, the filly 
stood up, started to suck and excreted 
meconium. I had only to disinfect the

A jeśli jest problem
Niestety, nie zawsze porody przebie

gają tak prawidłowo, a tym, na co po
winniśmy przede wszystkim zwrócić 
uwagę, jest czas odejścia łożyska, roz
poczęcia przez źrebię ssania i oddania 
smółki. U koni, bardziej niż u innych 
gatunków, im prędzej to się stanie, tym 
lepiej. Nieodejście łożyska przez 2 go
dziny jest już wskazaniem do odkleje- 
nia go przez lekarza wet., gdyż konie są 
wyjątkowo wrażliwe na stany zapalne 
w obrębie jamy brzusznej i zaleganie 
łożyska grozi klaczy zapaleniem maci
cy lub nawet ochwatem poporodo
wym. Zwisające po porodzie z pochwy 
resztki błon płodowych trzeba związać 
w węzeł, aby klacz nie nadepnęła 
na nie. Taki ciężki węzeł powoduje 
u klaczy pewien dyskomfort i prowo
kuje ją do kręcenia się w kółko po bok
sie, co przyspiesza wyparcie łożyska. 
Kiedy już ono „wyskoczy” - sprawdza

my, czy wyszło w całości, bo fragmenty 
pozostawione w macicy również mogą 
wywołać stan zapalny. W tym celu roz
kładamy je na ściółce (kompletne łoży
sko po rozłożeniu przypomina kształ
tem rajstopy) i wlewamy do środka 
wodę. Jeżeli woda się nie wyleje, ozna
cza to, że łożysko wyszło cale. Wtedy 
zamywamy ciepłą wodą srom i wymię 
klaczy, ewentualnie także jej zakrwa
wione tylne nogi.

Jeśli źrebię najdalej do 4 godzin 
po urodzeniu nie napije się siary, trzeba 
mu pomóc - podstawić je do sutka albo 
przytrzymać klacz (jeżeli jest nerwowa 
i nie dopuszcza źrebięcia), albo nawet 
zdoić siarę i podać ją przez smoczek. 
Wraz z upływem czasu traci ona 
bowiem przyswąjalność, poza tym źre

bię słabnie, a wymię klaczy na
brzmiewa, w związku z czym 

jeszcze bardziej broni się ona 
przed próbami ssania. U pier
wiastek lub klaczy bardzo 
pobudliwych, które dodat
kowo jeszcze mają łaskotki, 
czasem zachodzi nawet ko

nieczność założenia dutki lub 
podania środka uspokajające

go, aby dopuściły źrebię do sutka 
- zwykle, jeśli raz pozwolą mu po

ssać, później już się nie bronią. Nato
miast nakarmienie źrebięcia butelką 
powoduje jego szybkie przyzwyczajenie 
do wygodniejszego sposobu pobierania 
mleka i potem, mimo że matka już nie 
stawia oporu, nawet nie próbuje samo
dzielnie ssać. W takim wypadku trzeba 
nakłaniać je do tego podstępem, prze
suwając butelkę między strzykami 
matki. Jeżeli, razem ze smoczkiem, 
przypadkowo uchwyci także sutek i na
pije się z niego - zwykle odruch ssania 
powraca, choć czasem trzeba powtó
rzyć taki zabieg kilka razy.

Nąj dalej do 12 godzin od porodu źre
bię powinno oddać smółkę, gdyż 
w przeciwnym razie wystąpią u niego 
bóle kolkowe. Zwykle następuje to 
szybciej, jeśli maleństwo uprzednio na
pije się siary, gdyż ma ona działanie lek
ko przeczyszczające, chociaż obserwo
wałam przypadki oddawania smółki za
raz po przyjściu na świat, jeszcze 
przed przystąpieniem do ssania. Jeżeli 
jednak ta fizjologiczna czynność się
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opóźnia, źrebię słabnie i traci chęć szu
kania sutka, czyli powstaje typowe 
błędne kolo. Trudności przy oddaniu 
smółki mają częściej ogierki, gdyż kanał 
miednicy jest u nich węższy. Jeśli przy
puszczamy, że tylko kilka większych 
bądź twardszych grudek smółki zaczo- 
powalo odbyt źrebięcia, możemy pró
bować wybrać je natłuszczonym, lub 
w ostateczności poślinionym palcem. 
Gdyby to nie wystarczyło, trzeba źre
bięciu wykonać lewatywę z płynu 
zwiększającego „poślizg” - a więc rzad
kiego kleiku z siemienia lnianego, oleju 
parafinowego lub nawet jadalnego, naj
lepiej przy użyciu gumowej gruszki, ta
kiej jak dla niemowląt. Jeśli jednokrot
na lewatywa nie poskutkuje, trzeba po
wtarzać ją raz po razie, dopóki nie uzy
ska się efektu. Wśród hodowców i leka
rzy wet. istnieją zwolennicy zapobie
gawczego wykonywania lewatywy zaraz 
po porodzie, aby oszczędzić źrebięciu 
bolesnego nieraz napinania się i parcia.

Dziewiątka
Nadchodzi „dziewiątka” (to wartość 

uśredniona, gdyż pierwsza ruja poźre- 
biętna może wystąpić między 6 a 12, 
czasem zaś nawet do 20 dnia po poro
dzie). Jeśli rozwiązanie miało przebieg 
prawidłowy i klacz ma nieuszkodzone 
drogi rodne, zwykle decydujemy się 
na jej pokrycie w tym okresie. Zakła
dam, że partner został wybrany już 
wcześniej, podobnie jak metoda za
płodnienia - krycie naturalne bądź 
sztuczna inseminacja. Ta druga meto
da wymaga stałej opieki doświadczo
nego lekarza wet., specjalisty od pro
blemów rozrodu, który potrafi prawi
dłowo interpretować wskazania apa
ratury USG, gdyż przy inseminacji ko
ni konieczne jest badanie co 6 godzin, 
aby dokładnie ustalić moment owula- 
cji. Także i przy kojarzeniu natural
nym badanie USG jest przydatne, 
abyśmy mogli ustalić optymalny ter
min stanówki i ograniczyć do mini
mum liczbę skoków. Oczywiście, jeśli 
mamy ogiera własnego lub dzierża
wionego, który nie ma zbyt dużej 
liczby partnerek do krycia, możemy 
dopuszczać go codziennie lub co drugi 
dzień, dopóki klacz nie odbije, ale 
w ten sposób wprowadzamy do jej na

rządów rodnych większą ilość drobno
ustrojów, co zwiększa prawdopodo
bieństwo infekcji. Nie da się jednak za
przeczyć, że „końskie zaloty” to jeden 
z piękniejszych widoków, a inseminu- 
jąc - odzieramy hodowlę z resztek ro
mantycznej otoczki.

Kiedy decydujemy się na insemina
cję, zwykle przebiegiem akcji kieruje 
wykonujący zabieg lekarz wet. Klacz 
unieruchamiamy wtedy w poskromie 
lub przy użyciu dutki. Wybierając wa
riant „romantyczny”, sami musimy za
dbać o bezpieczeństwo ogiera, bo kla
cze są kapryśne (zwłaszcza pierwiast
ki) i mimo typowych objawów rui 
w ostatniej chwili mogą zareagować 
jak panienka ze starej piosenki: 
„Chciaiabym, a boję się”, zwłaszcza je
śli zalotnik poczyna sobie zbyt obceso
wo. Nawet jeśli próba przez plot (lub 
przepisowy próbnik) wypadła pozy
tywnie, młodą klacz może zestresować 
gwałtowne wspięcie ogiera. Miałam 
przypadki, kiedy pierwiastka próbowa
ła uciekać kłusem, ciągnąc za sobą 
trzymającego ją człowieka, podczas 
gdy siedzący już na niej ogier starał się 
nadążyć za nią na dwóch nogach. Go
rzej, kiedy taka klacz najpierw perfid
nie „podpuści” ogiera, manifestując 
oznaki rui, a następnie uderzy z zadu!

Zwykle jako zabezpieczenie stosuje 
się zakładanie pęt na tylne nogi klaczy 
(na pęciny lub stawy skokowe), ale wo
bec gorącokrwistych klaczy arabskich, 
które nigdy nie chodziły w zaprzęgu 
i nie są przyzwyczajone do postron
ków, metoda ta nie zdaje egzaminu, 
zwłaszcza że moglibyśmy nie zdążyć 
ich rozwiązać, gdyby ogier przełożył 
przez nie nogę. Lepiej założyć klaczy 
dutkę, normalną lub „cygańską” (linka 
z kółkiem na końcu, przeciągana 
za uszami i pod górną wargą). Samo 
wędzidło stanowczo nie wystarczy! 
Nawet po skutecznym pokryciu nie 
możemy zaniechać środków ostrożno
ści, bo klacz potrafi „na do widzenia” 
grzebnąć tylnymi nogami w kierunku 
schodzącego z niej ogiera.

Ogiery, nawet w obrębie jednej rasy, 
wykazują zróżnicowane osobniczo re
akcje. Są takie, które będą przez pół 
godziny obwąchiwać klacz i „łapać 
wiatr”, zanim zdecydują się na wspięcie 

umbilical cord stump with iodine - it is 
considered as the best disinfectant for 
that purpose.
The most crucial moments after foaling 
are: time of the afterbirth expelling 
starting of colostrum sucking and 
meconium excretion by a foal If the 
afterbirth doesn't get out in 2 hours - it 
must be removed by the vet, otherwise it 
may cause an inflammation or even 
a founder!
If a foal doesn t take colostrum within 
the first 4 hours, we must either help it to 
catch the teat, or handle the mare. When 
she is nervous - a twitch or a tranquilizer 
will do. Sometimes we must bottle-feed 
the foal with colostrum, but it brings 
a certain danger. A foal may get used to 
that more convenient way of taking milk 
and will refuse to suck. We can cure that 
problem, squeezing the bottle between 
the mare" s teats and luring the foal to it. 
That trick usually makes the baby suck 
again, if not - we have to try it again and 
again.
If meconium isn't excreted at the latest 
within 12 hours after foaling, the foal may 
get colic. Colostrum usually accelerates 
that process, because it has slightly 
purgative properties, although 
I observed newborn foals defecating 
before they started to suck. If that 
physiological act delays, what occurs 
mostly in colts, because they have 
narrower pelvic canal - we can try to 
remove faeces with a finger, lubricated 
with an oil or, as a last resort, with saliva. 
If it doesn't help, we'll have to give the 
foal an enema of liquid paraffin, linseed 
gruel or edible oil. Sometimes that 
treatment must be repeated, unless the 
result is achieved.
A mare comes into her season from 6 to 
12, sometimes to 20 days after foaling, 
mostly in the ninth day. If the parturition 
was normal, we usually decide to breed 
her. I assume, that the partner is already 
chosen, as well as the method of 
fertilizing - either natural mating or 
artificial insemination. The latter 
method requires a constant care of an 
experienced vet, specializing in 
reproduction problems, skilled in USG- 
testing. A USG examination every 6 
hours is necessary for a successful 
insemination, because the moment of 
ovulation must be determined precisely. 
A USG examination is useful also by 
natural mating, because it helps to fix an 
optimum date of covering, reducing the 
number of services. Of course, if we have 
our own or leased stallion, not too 
intensively used - he may serve the mare 
every day or every second day, until the 
end of her heat, but this way we insert 
plenty of germs to her reproductive 
organs, what may cause an infection. 
The natural mating, however, looks more 
romantic...
The whole insemination treatment is 
usually supervised by the vet, whereas, 
applying the „romantic” method, we 
must prevent the injury of a stallion. 
Even when a mare is in heat, she can 
change her mind in the last minute and 
kick the partner, especially when she is 
young or nervous. As a protection often
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powyżej/above: pierwszy posilek/first meal

poniżej/below: słodki sen/sweat dream

wać sobie do niej drogę na skróty, 
po głowach trzymąjących.

Reproduktory, które w trakcie sezo
nu kopulacyjnego regularnie pracują 
pod siodłem lub w zaprzęgu, korzystają 
z wybiegu i nie są zbyt obficie karmione, 
zachowują się spokojniej przy kryciu, 
gdyż mają inne możliwości rozładowa
nia nadmiaru energii. Wprawdzie pobu
dliwość płciowa jest cechą osobniczą 
ogiera i zależy od poziomu testostero
nu, ale rozsądnie utrzymywany roz
płodnik nie musi wypadać ze swego 
boksu jak burza, eiągnąc za sobą 
na drugim końcu lonży obsługującego 
go człowieka. Zwykle zachowują się tak 
ogiery, które przyzwyczajono, że opusz- 
cząją boks tylko w jednym celu!

„Puszcząjąc” ogiera, należy uważać, 
aby wspinając się, nie przełożył przedniej 
nogi przez lonżę. Uwalniając bowiem 
podnieconego samca, można przy okazji 
oberwać kopytem po głowie. W niektó-

used are tethers, but in Arabian mares, 
who never went in harness and aren't 
used to ropes, such method can't be 
recommended. Besides, a stallion may 
put his leg under the rope and we may 
not have time to untie it. It's better to 
apply a twitch, because a sole snaffle 
won't do.
Stallions show diversified patterns of 
sexual behavior. Some of them 
„deliberate” for a long time before 
covering the mare, sniff her and „catch 
the wind”. Such stallions make very good 
teasers, but such a behavior may be an 
effect of their negative experiences in the 
beginning of serving mares. There occur, 
however, such ones, who rush from the 
stall on the hind legs, pulling then- 
caregiver on the other end of the lunge. 
To avoid undesired behavior patterns, 
we should give the stallions plenty of 
exercise and let them use the paddock, 
in order to work off the excessive amount 
of energy.
Handling the stallion's service, one must 
watch the stallion carefully, to prevent 
grabbing the lunge with his foreleg. 
Releasing an excited male, we risk being 
stricken in the head with his hoof. In 
certain countries recommended is 
wearing helmets, when handling 
a stallion Even if we consider it as an 
exaggeration, a cowboy hat will also do, 
giving at least partial head protection 
and, at the same time, letting us keep 
a stiff upper lip.
After sharing with you this handful of 
practical advices, taken mostly from my 
own experience, I'd like to pass you 
a kind of season's greetings, borrowed 
from a certain stallion keeper. Merry 
Mating Season!
/transl. K. Ch./

- są one również zwykle dobrymi prób
nikami, ale często w taki sposób za
chowują się też ogiery, które w począt
kach swej kariery reproduktorskiej 
spotkały się z odruchami obronnymi 
klaczy. Są też takie, które wzmożonym 
podnieceniem reagują już na dźwięk 
kroków osoby obsługującej lub okre
ślony kolor lonży. Dzierżawię ogiery już 
czternasty rok i zawsze staram się wy
bierać spokojne, ale osobnik miody, 
który jeszcze nie krył, może pokazać, 
na co go stać, dopiero gdy pierwszy raz 
posmakuje tego „miodu”. Użytkowa
łam kiedyś ogiera, który, próbując 
klacz przez plot, nie mógł się doczekać, 
kiedy mu ją podprowadzą i chciai toro- 

rych krajach zalecane jest nawet używa
nie kasków przy wyprowadzaniu roz
płodników. Jeśli uznamy, że obsługa sta
nówki w toczku to przesada, może war
to byłoby nałożyć przynajmniej sztywny, 
kowbojski kapelusz? W ten sposób, cho
ciaż częściowo, ochronimy głowę, nie 
przestając „trzymać fasonu”.

Po podzieleniu się z Państwem tą 
garścią porad praktycznych, zaczerp
niętych w dużej mierze z własnego do
świadczenia, nie pozostaje mi nic inne
go, jak powtórzyć życzenie, jakie autor 
artykułu zamieszczonego kiedyś 
w „Koniu Polskim” zacytował za pew
nym ogiemikiem: wesołego sezonu ko
pulacyjnego! •
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Ewa Sżarska

W
 Paryżu dyskutowano szereg 
problemów, które muszą 
znaleźć swoje rozwiązanie 
w nowej wersji Przepisów Rajdowych 

FEI. Czym innym jest pokonanie 
160 km w naszej strefie klimatycznej, 
a czym innym jest ten sam dystans 
w warunkach wysokiej temperatury 
i przy wilgotności powietrza dochodzą
cej do 100%. Dlatego, niektórzy postu
lowali skrócenie dystansu mistrzow
skiego. Podczas trzydniowych obrad 
definitywnie ustalono, że dystans 
160 km jest „złotym” dystansem i wła
śnie na trasie o tej długości będą roz
grywane zawody rangi MŚ czy ME, bez 
względu na miejsce odbywania się za
wodów. Ze względu na bezpieczeństwo 
i dobrostan koni, planuje się znaczne 
zaostrzenie kryteriów kwalifikacyjnych 
do zawodów mistrzowskich (ME i MŚ). 
W zawodach tych mają uczestniczyć 
naprawdę najlepsi. Zagrywać będą się 
tylko pary, a jednokrotne pokonanie 
dystansu 160 km nie będzie wystarcza
jące do uzyskania kwalifikacji. Prawdo
podobnie będzie to kilka wspólnych 
startów na najdłuższym dystansie 
i ukończenie ich z określoną prędko
ścią. Być może zostaną tutaj zapropo
nowane jakieś handicapy związane 
z temperaturą i wilgotnością, w której 
rozgrywane będą zawody kwalifika
cyjne.

Podczas paryskiego spotkania stwier
dzono, że obowiązujące aktualnie 
Przepisy Rajdowe FEI nie odpowiada
ją wyzwaniom XXI wieku i dlatego

Najważniejszym wydarzeniem 
mijającego sezonu było 

wiosenne spotkanie 
rajdowców z całego świata 
w Paryżu. Ogromny wzrost 

popularności rajdów 
spowodował, że dyscyplina ta 

jest uprawiana niemal pod 
wszystkimi szerokościami 

geograficznymi i obowiązujące 
przepisy, w wielu wypadkach, 

są niewystarczające.

Aleksandra Ciesielska 
na og. /mounting stallion Ferid 

Warka 2007

postanowiono je przeredagować, 
uwzględniając opinie wszystkich zain
teresowanych osób. W tym celu zosta
ło powołanych 6 zespołów problemo
wych (task force), które opracowują 
powierzone im tematy

Wraz z powołaniem zespołów opra
cowano precyzyjny kalendarz działań 
Do 31 października 2007 zespoły miały 
czas na przygotowanie materiałów, 
które następnie miały być rozsyłane 
do poszczególnych federacji z prośbą 
o komentarz i ewentualne sugestie 
zmian.

Ostateczny raport ma być opubliko
wany do 31 marca 2008 roku. Kolejny 
etap, to analiza tych uwag i realizacja 
celu ostatecznego, jakim będzie publi
kacja nowych Przepisów Rajdowych 
FEI, które wejdą w życie z dniem 
1 stycznia 2009 roku.

Zagadnienia, którymi zajmują się 
poszczególne grupy problemowe, szcze
gólną uwagę zwracają na bezpieczeń
stwo i dobrostan koni. Obejmują one 
takie tematy jak:

I - Kwalifikacje: kryteria kwalifikacji 
do mistrzostw, oraz zasady ich rozgry
wania, opracowanie wzoru książki 
startów konia, wagi zawodników, mi
strzostwa regionów, system handica
pów, leasing koni.

II - Organizacja zawodów: rajdy 
w odbiorze publicznym, ubiór, termi
nologia, protokół zawodów, nowe tech
nologie (dotyczy to przede wszystkim 
metody pomiaru tętna na bramce we
terynaryjnej oraz pomiaru czasu), sys
tem handicapów.

III - Dobrostan koni: trening, bada
nia naukowe dot. wysiłku koni rajdo
wych, minimalny okres wypoczynku 
między kolejnymi startami, monito
ring lokalnych warunków środowisko-

54



wych, kryteria oceny koni, progresja 
konia w kolejnych rajdach

IV - Edukacja: szkolenie delegatów 
technicznych i budowniczych tras, do
stępność wykwalifikowanych osób ofi
cjalnych, utrzymanie statusu osoby ofi
cjalnej, baza danych FEI, kursy/szkole- 
nia, kwalifikacje (rating) osób oficjal
nych (sędziowie i lekarze weterynarii).

V - Prawidłowość kontroli: elimina
cja z przyczyn metabolicznych, zawie
szanie zawodników, niezbędny okres 
odpoczynku dla koni po eliminacji.

VI - Struktura zawodów na krót
kich dystansach: niebezpieczeństwo 
związane z wysokimi prędkościami, 
wprowadzenie ograniczenia prędko
ści na dystansach do 90 km, kwalifi
kacje stopnia trudności dystansów, 
liczba bramek weterynaryjnych - kli
mat, odpowiedzialność delegatów 
technicznych, progresywne zamyka
nie bramek weterynaryjnych, regula
min konkursu Best Condition.

Analizując tematykę prac poszcze
gólnych zespołów widać, że w kolejnej 
wersji przepisów rajdowych będzie wie
le nowych rozwiązań. Myślę, że naj
większym wyzwaniem będzie opraco
wanie reguł handicapu tak, aby był za
chowany dobrostan konia, a równocze
śnie jeźdźcy nie czuli się pokrzywdzeni.

Omawiając najważniejsze sportowe 
wydarzenia mijającego sezonu, zgod
nie z kalendarzem imprez, należy za
cząć od rozegranego w sierpniu 
w Compiegne - Festival Mundial d’En
durance. 26 sierpnia, na dystansie 
119 km (CEI**) startowały konie 
7- i 8-letnie. Konkurs ten jest traktowa
ny jako mistrzostwa świata dla tych 
grup wiekowych. Zwyciężył reprezen
tant Urugwaju Pio Olascoaga Amaya 
na koniu francuskiej hodowli Bathia 
Carhare. Zwycięska para uzyskała 
średnią prędkość 18,83 km/h. Drugie 
miejsce zajęła Francuzka Stephani 
Amal - Indian Eskalonik - 18,73 km/h,

Endurance season 2007
The most important event of the past 
season was the spring meeting of 
endurance riders from ah over the world 
in Paris. The huge popularity growth of 
endurance races has resulted in the 
presence of this discipline in nearly 
every comer of the globe, which also 
means that the current regulations are 
in most cases insufficient. A series of 
problems was discussed, to which 
solutions must be found in the new 
version of the FEI Endurance 
Regulations. Conquering 160 km in our 
climate zone is one thing, but going over 
the same distance in high temperature 
and almost 100% humidity is another. 
For that reason some called for a 
shortening of the championship 
distance. During the 3 day session it was 
decisively determined that the 160 km is 
a golden distance and that it will remain 
a course on which the competitions of 
World and European rank will be held, 
regardless of where the event would 
take place. With the safety and welfare 
of the horses in mind, there are plans to 
make the qualification criteria to the 
championship events (of European and 
World rank) stricter. Only the best 
would be able to participate in these 
events. Only pairs would qualify, and a
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Ewelina Preis na ogierze/mounting stallion Ashmin - międzynarodowe zawody, Gottingen 20 
/international competition, Gottingen 2007
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one time completion of the 160 km 
distance would not be enough to qualify. 
Probably a couple of mutual starts over 
the longest distance and completing 
them at a specific speed will be 
required. Perhaps there wifi be some 
handicaps proposed in connection to 
the temperature and humidity in which 
the qualification competitions will be 
held.
During the Paris meeting it was 
pronounced that the current FEI 
Endurance Regulations do not meet the 
issues of the 21st century and so it was 
decided that they must be revised, 
taking under consideration the opinions 
of all those interested. For this purpose 
6 task force groups were appointed, 
which are working on the specific 
problems.
Tbgether with the appointing of the 
task force groups a precise calendar of 
actions was prepared. Until the 31st of 
October, 2007 the task force groups had 
time to prepare materials, which were 
to be sent to individual federations 
asking for their comments and 
suggestions. There is probably a slight 
delay in the realization of this task, as 
up to mid November no materials have 
reached the Polish Equestrian 
Federation (PZJ). The final report is to 
be published no later than the 31st of 
March, 2008. The next stage is the 
analysis of these comments and the 
realization of the definitive goal, which 
will be the publication of the new FEI 
Endurance Regulations, efficient as of 
January 1st of January, 2009.
The issues which particular task force 
groups are working on focus on the 
safety and welfare of the horses. They 
include such matters as:
I - Qualifications - qualification criteria 
to the Championships, as well as the 
regulations of the competitions 
themselves; a book of starts for the 
horse; weight of the contestants; 
regional championships; a handicap 
system; leasing of horses.
II - Event organization - perceiving of 
endurance races by the public; riding 
attire; terminology; competition 
protocol; new technologies (especially 
the method of pulse measurement at 
the vet check and measuring of time); a 
handicap system.
III - Horse welfare - training; scientific 
study of exertion of endurance horses; 
the minimal period of rest between 
starts; the monitoring of local 
environment conditions; the criteria of 
horse evaluation; the progression of a 
horse during successive races.
IV - Education - the training of technical 
delegates and course builders; the 
availability of qualified officials; 
maintaining the status of an official; a 
FEI database; courses and clinics; 
rating of officials.
V - Correctness of control - elimination 
due to metabolic reasons; suspension of 
contestants; an indispensable period of 
rest for horses after elimination.
VI - Structure of competitions - short 
distances - danger in regard to high 
speed, introduction of speed limits over 

a trzecia była Angielka Georginia Hirst 
- Vlancq Abattarik - 18,46. Polska za
wodniczka Ewelina Preis na Ashminie 
zajęła 45. miejsce -14,96 km/h, co w tak 
doborowym towarzystwie można 
uznać za niewątpliwy sukces.

8 września w Portugalii odbyły się 
mistrzostwa Europy seniorów na dy
stansie 160 km. Polscy zawodnicy nie 
uczestniczyli w tych zawodach. Wy
startowało 88 par, a sklasyfikowano 36. 
Zwyciężył Mubarak Khalifa ze Zjedno
czonych Emiratów Arabskich na koniu 
Zakah Zahara z prędkością 19,11 km/h. 
Drugie miejsce zajął Francuz Jean Phi
lippe na koniu Hanaka du Bois, który 
uzyskał prędkość 19,07 km/h. Taką sa
mą przeciętną prędkość miał Hiszpan 
Jaume Punti Dach na koniu Elvis 
AHB, sklasyfikowany jako trzeci.

Ostatnią dużą imprezą był Sultan’s 
Cup Terengganu Endurance Challenge 
2007 rozegrany w Malezji 11 listopada 
na dystansie 160 km. Zawody te były 
próbą generalną przed tegorocznymi 
mistrzostwami świata, które tam 
się odbędą. Zwycięzcą, w tempie 
14,86 km/h, został Naser Marzougi do
siadający klaczy arabskiej Hafiza du 
Mas, wyhodowanej we Francji.

Ze sportowego punktu widzenia mi
jający sezon rajdowy w Polsce nie mo
że być zaliczony do wybitnie udanych, 

Serwis og. Ester Hand Kamila Tobiasz - Koczek 2004

ale warto zauważyć, że spora grupa na
szych zawodników była widoczna 
na zagranicznych trasach, przede 
wszystkim w Pucharze Europy. Roz
grywany już od kilku lat cykl zawodów 
nazywanych Pucharem Europy Cen
tralnej (CEEC) stąje się coraz bardziej 
popularny. Jest to zwykle 6-7 imprez 
odbywających w różnych krajach Eu
ropy. Uczestnicy zbierają punkty w za
leżności od długości pokonanego dy
stansu i zajętego miejsca. W tegorocz
nej edycji sklasyfikowano 120 zawodni
ków. Z Polaków najwyżej znalazła się 
Beata Dzikowska z KJ Champion, któ
ra zajęła 7. miejsce. Dalsze miejsca na
szych reprezentantów to: 12. - Kamila 
Kart. 16. - Artur Landau, 19. - Eweli
na Preis, 24. - Tomasz Tura. 28. - Mar
cin Tobiasz, 31. - Katarzyna Wikarek 
70. - Dorota Krzywicka i 78. - Ryszard 
Sroka. Jeżeli chodzi o konie, to sklasy
fikowano ich 134. W grupie tej było 67 
wałachów, 47 klaczy i 20 ogierów. Jak 
widać tendencja światowa to starty 
głównie na wałachach i klaczach, nato
miast ogiery stanowią zdecydowaną 
mniejszość. W polskich rajdach wi
doczne są inne preferencje, gdyż u nas 
startuje wyraźnie więcej ogierów niż 
klaczy. W klasyfikacji CEEC polskie ko
nie reprezentowały 4 ogiery, 5 wała 
chów i 3 klacze. Najlepiej wypadl Hint
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Sławomir Kosicki na og./mounting stallion Aslan, 
Koczek 2007

(walach), który zajął 11. miejsce. Na
stępnie sklasyfikowano trzy ogiery: 
Ashmina, Shanokka i Cyryla odpo
wiednio na 13., 15. i 16. miejscu. Warto 
w tym miejscu dodać, że 7-letni ogier 
Ashmin (Fawor - Aktorka po Embar
go), wyhodowany przez Zbigniewa 
Górskiego, spełnił wszystkie wymaga
nia stawiane ogierom we francuskiej 
hodowli koni rajdowych i został sprze
dany do Francji. Dalsze miejsca zajęły 
Ester (wał.)- 23., Bacardi (og.) - 27., 
Silwano (wał.) - 51., Hebron (wał.) - 65. 
Trzy startujące klacze: Sahiba, Preria 
i Mu-Zahrat uzyskały odpowiednio 74., 
84. i 93. miejsce. Listę sklasyfikowa
nych polskich koni zamykał walach 
Cert na 120. pozycji.

W sezonie 2008 liczba zawodników 
startujących w CEEC zapewne znacz
nie wzrośnie, gdyż zaplanowano na
grody pieniężne. O ile zamiary te nie 
ulegną zmianie, to wszystkie kraje 
uczestniczące w organizowaniu zawo
dów pucharowych będą wpłacały 

po 1000 euro do wspólnej puli, która 
ma być podzielona między najlepsze
go jeźdźca seniora, juniora lub młode
go jeźdźca oraz najlepszego konia. 
W Polsce w sezonie 2008 planowane są 
dwie imprezy międzynarodowe będą
ce równocześnie zawodami CEEC. Bę
dą to zawody w Dzierżąznej w dniach 
18-20 lipca oraz w Warce w terminie 
5-7 września.

W roku 2007 odbyły się w Polsce jed
ne zawody międzynarodowe - w Warce, 
które równocześnie były zawodami pu
charowymi CEEC oraz mistrzostwami 
Polski. Najdłuższym rozgrywanym dy
stansem był 160 km, ale wśród startu
jących nie było żadnego Polaka. Wy
startowało 6 zawodników, a ukończyło
3. Zwycięzcą został Czech Petr Jadlo- 
vski na klaczy Sumika. Para ta po
konała dystans ze średnią prędkością 
14,12 km/h

Decyzją PZJ zostały zmienione dłu
gości dystansów w konkursach 
XVIII Mistrzostw Polski. Seniorzy 

distances up to 90 km, a rating of 
distances, the number of vet checks 
climate, responsibility of technical 
delegates, the progressive closing of vet 
checks, rules of the Best Condition 
contest.
When analyzing the issues of particular 
work groups it is noticeable that in a 
subsequent version the Endurance 
Regulations wUl have many new 
solutions. In my opinion the biggest 
challenge will be designing the 
handicap regulations in such a way to 
maintain the welfare of the horse, while 
at the same time to not aggrieve the 
riders.
When recapitulating the most 
important sport events of the past 
season in a chronological order, we must 
begin with the Compiegne Festival 
Mundial d’Endurance in August. On the 
26th of August 7-8 year old horses 
competed over a distance of 119 km 
CEI**. This competition is treated as 
the World Championships for these age 
groups. The winner was a 
representative of Uruguay - Pio 
Olascoaga Amaya - atop the French- 
bred horse Bathia Carhare. The winning 
pair had an average speed of 18.83 km/h. 
The second place went to the French 
Stephani Amal - Indian Eskalonik with 
18.73 km/h, while third came the English 
Georginia Hirst - Vlancq Abattarik with 
18.46 km/h. Our Polish contestant 
Ewelina Preiss atop Ashmin placed 45th 
with a speed of 14.96 km/h. which was 
an undeniable success among such 
select company.
On the 8th of September Portugal 
hosted the European Senior 
Championships over 160 km. Polish 
contestants did not participate in this 
competition. 88 pairs appeared at the 
start line, while 36 were classified. The 
winner was Mubarak Khalifa from the 
United Arab Emirates atop Zakah 
Zahara with a speed of 19.11 km.h. 
Second place belonged to the French 
Jean Phillipe atop Hanaka du Bois with 
a speed of 19.07 km/h. The same speed 
was made by the pair classified as third 
- the Spanish Jaume Punti Dach atop 
Elvis AHB.
The last massive event was the Sultan’s 
Cup Terengganu Endurance Challenge 
2007 held in Malaysia on the 11th of 
November over a distance of 160 km. 
These competitions were a dress 
rehearsal before next year’s World 
Championships, which will be held 
there. The winner with a speed of 14.86 
km/h was Naser Marzougi atop the 
Arabian mare Hafiza du Mas bred in 
France.
From a sports' point of view the past 
endurance season in Poland cannot be 
considered as a successful one, but it is 
worth noticing that a large group of our 
contestants was visible on the foreign 
courses, mostly in the European Cup. 
The series of competitions called the 
Central European Endurance Cup 
(CEEC). which have been taking place 
for a couple of years now, are becoming 
more and more popular. It usually 
consists of 6-7 events held in various
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European countries. The participants 
gather points depending on the length 
of the distance and place at the finish 
line In this year’s edition 120 
contestants were classified. Among the 
Poles the highest placed was Beata 
Dzikowska from the Champion 
Equestrian Club, who was classified 7th. 
Further placed were: 12th - Kamila 
Kart. 16th - Artur Landau, 19th - 
Ewelina Preis. 24th - Tomasz Tura. 28th

Marcin Tobiasz, 31st - Katarzyna 
Wikarek, 70th - Dorota Krzywicka and 
78th - Ryszard Sroka. In the horse 
ranking 134 steeds were classified. This 
group included 67 geldings, 47 mares 
and 20 stallions. As you can see the 
world trend is to compete mainly atop 
geldings and mares, while stallions are a 
minority. In the Polish rides we can 
observe different preferences, as we 
have more stallions than mares 
competing. In the CEEC classification 
Polish horses were represented by 4 
stallions, 5 geldings and 3 mares. The 
best of these was Hint (geld.), who 
placed 11th. Next classified were three 
stallions: Ashmin, Shanokk and Cyryl. 
respectively 13th, 15th and 16th. It is 
worth mentioning that the 7 year old 

startowali na 130 km, młodzi jeźdźcy 
i juniorzy, zamiast tradycyjnego 
wspólnego startu na 120 km, mieli dy
stanse krótsze rozdzielone dla obu 
grup wiekowych na 90 km - dla mło
dych jeźdźców i 70 km - dla juniorów. 
Mam nadzieję, że takie rozwiązanie 
już się nie powtórzy i nasi seniorzy bę
dą zdobywać tytuł mistrzowski na dy
stansie 160 km, a juniorzy i młodzi 
jeźdźcy - na 120 km. Jest to o tyle 
istotne, że tylko takie dystanse dają 
kwalifikację do startów w zawodach 
najwyższej rangi.

Na dystansie 130 km wystartowało 
11 zawodników, a do mety dotarło 8. 
Mistrzem Polski został Sebastian Ka- 
raśkiewicz z KJ Champion na koniu 
Grant - 17,98 km/h. Grant zdobył tak
że zaszczytne trofeum Best Condition 
oraz otrzymał puchar dla najlepszego 
araba polskiej hodowli, ufundowany 

przez Polski Związek Hodowców Koni 
Arabskich. W klasyfikacji CEI zwycię
żyła Beata Dzikowska z KJ Champion 
na Cyrylu - 17,51 km/h.

Kolejnym rozgrywanym dystansem 
był 89,4 km, na którym wystartowało 9 
zawodników, a sklasyfikowano 8. W ka
tegorii seniorów wygrał Czech Emil 
Stefek na Umagu -17,31 km/h. W kate
gorii juniorów i młodych jeźdźców Mi
lena Kalata z KJ Jasiorówka na Euro- 
landzie uzyskała prędkość 18,42 km/h, 
zdobywając równocześnie tytuł mi
strzyni Polski młodych jeźdźców.

Następny rozgrywany dystans to 
72 km, który dla juniorów stanowił 
mistrzostwa. W kategorii seniorów 
wygrał Artur Landau z KJ Cham
pion na koniu Cricket du Pecher - 
15,33 km/h. Tytuł mistrza Polski ju
niorów zdobyła Agnieszka Zieńkc 
z KJ BIK Gieniusze na koniu Mocarz

Serwis polskich koni w Ermelo - gniada kl. Lozanna xo(po Elsing oo) i Maciej Kacprzyk oraz siwa kl. Sahiba xo 
(po Grandorr oo) i Dorota Krzywicka

Polish team service in Ermelo - bay mare Lozanna xo (by Elsing oo) & Maciej Kacprzyk and grey mare Sahiba xo 
(by Grandorr oo) & Dorota Krzywicka
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stallion Ashmin (Fawor - Aktorka/ 
Embargo), bred by Zbigniew Gorski, 
fulfilled all the requirements set before 
stallions in the French breeding of 
endurance horses and was sold to 
France. Further places were taken by: 
Ester (geld.) - 23rd, Bacardi (st.) - 27th, 
Silwano (geld.) - 51st, Hebron (geld.) - 
65th. Three competing mares: Sahiba, 
Preria and Mu-Zahrat placed 74th, 84th 
and 93rd respectively. The list of Polish 
classified horses closes off with the 
gelding Cert at the 120th spot.
In the 2008 season the number of 
contestants competing in the CEEC will 
significantly grow, as prize money has 
been planned. As long as these plans do 
not change, then all countries 
participating in the organization of 
these events will pay 1000 euro to a 
common prize pool, which will be 
divided between the best Senior Junior 
or Young Rider and the best horse. In 
the 2008 season two international 
competitions, being part of the CEEC, 
are planned in Poland: Dzierzqzna 
during the 18-20th of July and Warka 
during the 5-7th of September.
In 2007 Poland hosted one international 
competition in Warka. which was part of 
the CEEC and at the same time the 
Polish Championships. The longest race 
was over 160 km, but there was no Pole 
among the contestants. 6 riders turned 
up at the start line, while 3 of them 
completed the course. The winner was 
the Czech Petr Jadlovski atop the mare 
Sumika. The pair completed the course 
with an average speed of 14.12 km/h.
By the decision of the Polish Equestrian 
Federation the distances in the contests 
of the 18th Polish Championships were 
changed. The Seniors competed over 
130 km, the Young Riders and Juniors, 
instead of a traditionally shared start 
over 120 km had shorter distances 
separated for both age groups over 90 
km for the Young Riders and 70 km for 
the Juniors. I hope that such a solution 
will not be repeated and that our 
Seniors will achieve the champion title 
over a distance of 160 km. while the 
Young Riders and Juniors over 120 km. 
It is rather significant, because only 
such distances qualify for events of the 
highest rank.
The distance of 130 km was tackled 
by 11 contestants, out of which 8 
completed the course. The title of 
Polish Champion was won by 
Sebastian Karaskiewicz from the 
Champion Equestrian Club atop 
Grant -17.98 km/h. Grant also won the 
honorable trophy of Best Condition 
and received the Cup for the be 
Arabian horse bred in Poland 
sponsored by The Polish Arabian 
Horse Breeders Society. Beata 
Dzikowska from the Champion 
Equestrian Club won in the 
CEI classification atop Cyryl 
with 17.51 km/h.
The next race was over 89.4 km 
in which 9 riders competed, with 
8 completing the course. The 
Seniors category was won by the 
Czech Emil Stefek atop Umag -17.31

km/h. In the Juniors and Young Riders 
category Milena Kalata from 
Jasiorówka Equestrian Club atop 
Euroland achieved a speed of 18.42 
km/h, gaining at the same time the title 
of Polish Young Riders’ Champion.
This was followed by a race over 72 km, 
which for the Juniors was a 
championship distance. The Seniors 
category was won by Artur Landau 
from the Champion Equestrian Club 
atop Cricket du Pecher -15.33 km/h. The 
title of Polish Junior Champion was won 
by Agnieszka Ziehko from the 
Gieniusze Equestrian Club atop Mocarz 
- 16.75 km/h. All the described 
competitions were of international 
rank. In a P class of the national 
competition over a distance of 58.9 km 
won the Czech Teresa Kopecka atop 
Armanda S with a speed of 15.33 km/h. 
Aside from the mentioned international 
events there were also 9 national 
competitions held, organized by BIK 
Equestrian Club in Gieniusze, Solee 
Equestrian Club in Bieruń, Koczek and 
traditionally in Raciechowice. 
Unfortunately the number of competing 
horses significantly differs from the 
numbers that up to a couple years back 
were considered a norm. The crisis in 
Polish endurance is evident and we can 
only hope that the Polish Equestrian 
Federation will bear in mind the many 
critical opinions regarding the current 
regulations and they will be changed to 
consider both the welfare of the horses 
and the sport aspect, as well as to give a 
chance at satisfaction to both beginner 
riders and experienced contestants 
alike.
Detailed results of all the competitions 
are available on www.endurance.pl on 
the English version under „Results“, 
/transl. J.K./

- 16,75 km/h. Wszystkie omówione 
konkursy byiy konkursami międzyna
rodowymi. W krajowym konkursie 
klasy P na dystansie 58,9 km, wystę
powała także Czeszka Teresa Kopeć - 
ka, która wygrała na koniu Armanda S, 
uzyskując prędkość 15,33 km/h.

Poza omówionymi zawodami mię
dzynarodowymi odbyło się 9 imprez 
krajowych, których organizatorami by
li: KJ BIK w Gieniuszach, KJ Solec 
w Bieruniu, Koczek, oraz tradycyjne 
już zawody w Raciechowicach. Nieste
ty, liczby startujących koni w znaczący 
sposób odbiegały od tych, które byiy 
normą jeszcze kilka lat temu. Kryzys 
w polskich rajdach jest wyraźnie wi
doczny i można mieć tylko nadzieję, że 
PZJ wreszcie weźmie pod uwagę wiele 
krytycznych głosów dotyczących obo
wiązującego regulaminu i zostanie on 
zmieniony tak, aby uwzględnia! zarów
no dobrostan koni, jak i aspekt sporto
wy oraz dawał możliwość satysfakcji 
wszystkim - i tym rozpoczynającym 
przygodę z rajdami, i doświadczonym 
zawodnikom.

Dokładne wyniki wszystkich zawo
dów dostępne są na stronie www.en- 
durance.pl pod hasłem: „wyniki”. •
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WYŚCIGI

fot. Tomasz Celmer

Nąjważniejsze gonitwy AD 2007 w pigułce
Sezon 2007 w Warszawie, na Służewcu, rozpoczął się 28 kwietnia i trwał z krótką, 
letnią przerwą do 25 listopada. W ciągu 55 dni wyścigowych rozegranych zostało 
159 gonitw dla koni czystej krwi arabskiej, na sumę ponad 1,3 min zł (w 2006 -110 
gonitw i ok. 650 tys. zł). Wrocław „dołożył” 41 gonitw i 250 tysięcy, a Sopot 
- 2 gonitwy i 10 tys. zł. Ogółem w kraju rozegrano 202 gonitwy na nieco ponad 
1,6 min zł, w których uczestniczyły 262 konie (w 2006 -160 gonitw, ok. 840 tys. zł 
i 253 konie).

Dzień 10, niedziela 27 mąja / The 10th day, Sunday, May 27th
Pogodnie, temp. +27°C, tor lekko elastyczny (2,8)/Nice weather, temp. +27°C, 
slightly yielding track (2,8).

Nagroda OFIRA LR (kat. A) / OFIR Stakes LR (cat. A)
21 000 zł (12 000-4800-2400-1200-600).
Gonitwa dla 41. i st. koni czystej krwi arabskiej hodowli krajowej, wpisanych 
do Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB), (2400 m) 
/The race for 4-y. o.- and-over purebred Arabian horses, Polish-bred, registered 
into the PASB (2400 m).
1. (42) SABAT og. kaszt. 5 l./ch. c. 5 y. o. (Wojsław- Sarmacja), hod. i wi./br. and o. 
SK Janów Podlaski, tr. D. Kaiuba, dż./j. J. Ochocki 62
2. (7) NEW MAN og. s. 4 l.,/gr. c. 4 y. o. hod. i wł./br. and o. A. Wojtowicz, 
tr A. Wojtowicz, dż./j. P Piątkowski 59
3. (29) ELIAT og. s. 5 l./gr. c. 5y. o., hod./br. Taras Arabians - Klimczak Sp. z o. o., 
wl./o. A. Wojtowicz, tr. A. Wojtowicz, dż./j. W. Szymczuk 62
4. (29) ORGIA FATA [US] kl. gn. 4 l./b. f. 4 y. o., hod./br. L. Błachut, wi./o. 
L. Błachut, D. Kaiuba, B. Strójwąs, tr. D. Kaiuba, dż./j. A. Reznikow 57
5. (-) ZEJMAN og. gn. 4 l./g. c. 4 y. o., hod. i wi. Z. Górski, tr. M. Łojek, dż./j. 
E. Zahariew 59
2’46” (28.9-33.8-33.6-33.5-36.2); bardzo latwo/very easily; 4 1/2-1 l/2-szyja/neck-21- 
9-kr. ieb./short head
Do faworytów gonitwy należały: opromieniony rekordem toru na 2000 m NewMan 
(w N. Skowronka pokonał Barqa) oraz Sabat, który po ponad rocznej przerwie 
spowodowanej kontuzją, powrócił do biegania w N. Bandosa i dowolnie, 
„z miejsca do miejsca” wygrał od Barqa. Faworyci nie zawiedli. Sabat poprowadził 
bardzo mocno, ze sporą przewagą i zwyciężył leciutko przed finiszującym ze 
środka stawki New Manem. Trzecie miejsce zajął Eliat, za którym wyścig 
ukończyła spokojnie przeprowadzona Orgia Fata. Sabat okrasił swój sukces 
rekordem toru, odebranym póisiostrze Sawannah.

Let's go through it once more
i.e. the most prestigious races of the 
Season 2007 in an abstract

The Racing Season 2007 began at Warsaw 
Służewiec Turf on April 28th and lasted, 
with a short, summer break, until Nov.25th. 
It made 55 race days, during which 159 
races for purebred Arabian horses took 
place, with the total sum of money won 
exceeding 1,3 mln PLN (in 2006 - 110 races 
and 650 thou. PLN, respectively). At 
Wroclaw Turf held were 42 races with the 
sum of winnings 250 thou. PLN, whereas 
Sopot Turf added 2 races with sum of 
winnings on the level of 10 thou. PLN. In 
total, in Poland held were 202 races with 
slightly over 1,6 mln PLN of prize money 
and 262 participating horses (in 2006 - 160 
races, about 840 thou. PLN and 253 horses, 
respectively).

Among the favorites were: the record
holder for 2000m, New Man (defeating Barq 
in Skowronek Stakes) and Sabat, who after 
a year break (caused by an injury) came 
back to racing in Bandos Stakes and won 
easily against Barq, making all the running. 
The favorites didn't let their fans down - 
Sabat led with a great advantage and won 
easily, defeating New Man finishing from 
the centre of the field. Eliat came as the 
third, followed by evenly handled Orgia 
Fata. Moreover, Sabbat also set the record 
of the turf, captured from his half-sister
Sawannahh.

Orgia Fata, runda honorowa po zwycięstw 
w Nagrodzie Derby ¡the honour round after 
the victory in Derby Stakes
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Międzynarodowa Nagroda Biatki, 
walczą:/International Białka Stakes,in 

struggle: Elsana, Wadi Nur, Magna S

For the major test before the Derby 
entered were 13 horses. Except two brave 
fillies, as Demeter and Orgia Fata, saved by 
the trainers for the more prestigious start, 
in the race took part the best horses from 
their age-group, as the favored New Man. 
As the leaders, Aiken and Canzon Psyche 
were off, followed by Admin, New Man and 
Essential in the centre. On the finish line 
Admin tried to push on, but lost to two 
colts trained by A. Wojtowicz, New Man 
and Essential. Essential was in a better 
condition, so he won the race, whereas New 
Man, after a very promising beginning of 
the season, came out slightly poorer.

Dzień 18, niedziela 24 czerwca / The 18th day, Sunday, June 24th
Pochmurno z przejaśnieniami, temp. +19°C, tor elastyczny (3,5)/cloudy with 
brighter spells, temp. +19°C, yielding track (3,5)

Nagroda JANOWA (PRZYCHÓWKU) LR (kat. A) / JANÓW (PRODUCE) Stakes 
LR (cat. A)
35 000 zi (20 000-8000-4000-2000-1000).
Gonitwa dla 4 1. ogierów i klaczy czystej krwi arabskiej hodowli krajowej, 
wpisanych do Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB), 
(2600 m)/The race for 4-y. o. purebred Arabian horses, Polish-bred colts and fillies, 
registered into the PASB (2600 m).
1. (81) ESSENTIAL og. gn. 4 l./b. c. 4 y. o. (Arzgir [RU] - Esna), hod. i wl./br. and 
o. Nordental Arabians, tr. A. Wojtowicz, dż./j. W. Szymczuk 59
2. (74) NEW MAN og. s. 4 l./gr. c. 4 y. o., hod. i wi./b. and o. A. Wojtowicz, tr. 
A. Wojtowicz, dż./j. P Piątkowski 59
3. (76) ADMIN og. gn. 4 l./b. c. 4 y. o., hod./br. Z. Górski, wi./o. Z. Górski i A. Wyrzyk, 
tr. A. Wyrzyk, dż./j. M. Pilich 59
4. (81) ZAKUS og. gn. 4 l./b. c. 4 y. o., hod. i wl./br. and o. SK Janów Podlaski, 
tr. D. Kaiuba, dż./j. S. Wasiutow 59
5. (66) OM MANTRA kl. s. 4 l./gr. f 4 y. o., hod./br. K. Mirpuri, wi./o. K. Mirpuri 
i A. Wyrzyk, tr. A. Wyrzyk, dż./j. P Krowicki 57
3’04.7” (8.6-33.5-35.9-36.7-36.2-33.8); po walce/after a struggle; 3/4-4-1 3/4-1-1 3/4-2- 
1 l/4-szyja/neck-8-l 3/4-11-16.
Główny sprawdzian przed Derby zgromadził liczną stawkę 13 koni. Oprócz dwóch 
klaczy - Demeter i Orgii Faty, których trenerzy woleli nie eksploatować zbytnio 
przed batalią o błękitną wstęgę, na starcie stanęła czołówka rocznika 
z faworyzowanym New Manem na czele. Poprowadzili liderzy Alken i Canzon 
Psyche. Za nimi Admin, w środku stawki New Man i Essential (początkowo 
z tylu). Na prostej usiłował uciec Admin, który przegrał tylko z parą trenera 
Andrzeja Wojtowicza New Man - Essential. O dziwo, z tej dwójki wygrał mający 
„swój dzień” Essential. New Man, po kapitalnym początku sezonu, tym razem 
przeszedł nieco słabiej.

Dzień 21, niedziela 22 lipca / The day 21st, Sunday, July 22nd
Pogodnie, temp. +28°C, tor lekki (2,3)/nice weather, temp.+28°C, fast track (2,3).

Nagroda DERBY G3 (kat. A) / The DERBY Stakes, G3 (cat. A)
70 000 zi (40 000-16 000-8000-4000-2000).
Gonitwa dla 4 1. ogierów i klaczy czystej krwi arabskiej hodowli krajowej, 
wpisanych do Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB), 
(3000 m)/The race for 4-y. o. purebred Arabian horses, Polish-bred colts and fillies, 
registered into the PASB (3000 m).
1. (74) ORGIA FATA [US] kl. gn. 4 l./b. f. 4 y. o. (Chndaka - HF Olympia), hod./br. 
L. Błachut, wł./o. L. Błachut, D. Kaiuba, B. Strójwąs, tr. D. Kaiuba, dż./j. 
A. Reznikow 57
2. (137) ZAKUS og. gn. 4 l./b. c. 4 y. o., hod. i wi..br. and o. SK Janów Podlaski, 
tr. D. Kaiuba, dż./j. S. Wasiutow 59
3. (81) DEMETER kl. gn. 4 l./b. f. 4 y. o., hod./br. SK Michałów, wł./o. K. Zawiliński, 
tr. K. Zawiliński, dż./j. A. Turgajew 57
4. (137) ZEW KRWI og. s. 4 l./gr. c. 4 y. o., hod./br. SK Michałów, wi./o. K. Zawiliński, 
tr. K. Zawiliński, pr. dż./appr. j. L. Reznikowa 59
5. (137) SACRAMENTO og. gn. 4 l./b. c. 4 y. o„ hod. i wl./br. and o. SK Janów 
Podlaski, tr. D. Kaiuba, dż./j. M. Maroszek 59
Wycofany dodatkowo/withdrawn Zejman.
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3’34.8” (35.3-34.7-36.1-36.5-37.3-34.9); wysyłany/pushed forward; 2-kr. ieb/short 

head-1/2-2 1/2-1 3/4-11-6-7-24-daleko/faraway-daleko/far away-12.

I znowu mieliśmy na starcie 13 koni. Przed gonitwą nad torem przeszła burza, co 

zdecydowanie poprawiło nastroje zwolenników Orgii Faty. Pierwszym faworytem 

pozostał jednak New Man, drugim - Orgia Fata, trzecim - Essential i czwartym - 

Demeter. Po dwóch gonitwach wygranych „z miejsca do miejsca” Demeter jeszcze 

raz spróbowała szczęścia „po froncie”. Za nią liderzy, w środku stawki New Man 

i Essential, za którymi stale w ślad podążała Orgia Fata. Na prostą czołówka 

wyszła w kolejności: Demeter, Zakus, New Man i Essential oraz Orgia Fata. 

Wyścig wygrała niezagrożenie Orgia Fata. Drugie miejsce zdobył niespodziewanie 

jej towarzysz stajenny Zakus, który w samym słupie pokonał waleczną Demeter. 

New Man odpad! na 400 m, a Essential na 300 m przed celownikiem. Trener 

Dorota Kaiuba po raz kolejny potwierdziła, że jest mistrzynią w przygotowaniu 

koni do najważniejszych prób sezonu i po sukcesach Sabata przyszedł czas 

na Orgię Fatę. Essentiala, Demeter i Zakusa nie ujrzeliśmy więcej na starcie.

Again we had a field of 13 horses. An 
outbreak of a storm before the race 
engrossed chances of Orgia Fata, because 
fillies are often better at heavy and muddy 
track. Favored was, however, New Man. 
with Orgia Fata as a second best, followed 
by Essential and Demeter. The latter one 
won two races making all the running, so 
she once more tried waiting in front. New 
Man and Essential followed her, with Orgia 
Fata at their heels. They reached the finish 
line in the following order: Demeter, Zakus, 
New Man, Essential and Orgia Fata, who’ 
after all, won unthreatened. Her 
stablemate Zakus came as the second, 
defeating the brave Demeter, whereas New 
Man gave up at 400 meters, and Essential 
at 300 meters before the winning post. The 
trainer Dorota Kaiuba proved her leading 
position in preparing horses to the major 
race tests. After the successes of Sabat, 
now Orgia Fata had her day, whereas 
Essential, Demeter and Zakus started no 
more.

Dzień 26, piątek 10 sierpnia / The 26th day, Friday, August 10th

Pochmurno z przejaśnieniami, temp. +22°C, tor lekko elastyczny (2,8)/cloudy with 

brighter spells, temp. +22°C, slightly yielding track (2,8).

Międzynarodowy Dzień Konia Arabskiego / The International Arabian Horse Day.

Nagroda BIAŁKI LR (kat A) / BIAŁKA Stakes LR (cat. A)

38 500 zł (22 000-8800-4400-2200-1100).

Gonitwa międzynarodowa dla 3 1. koni czystej krwi arabskiej (2000 m) 

/The international race for 3-y. o. purebred Arabian horses (2000 m).

1. (148) ELSANA kl. s. 3 l./gr. f. 3 y. o. (Gafal - Elba), hod. i wl./br. and o.

J. Głowacki, tr. J. Głowacki, dż./j. M. Pilich 56

2. (160) MAGNA S [DE] kl. gn. 3 l./b. f. 3 y. o., hod./br. J. i S. C. Schaefer, wł./o.

J. Głowacki, tr. J. Głowacki, dż./j. J. Ochocki 56

3. (160) WADI NUR og. gn. 3 l./b. c. 3 y. o., hod./br. SK Michałów, wl./o.

SK Michałów, M. Łojek, tr. M. Łojek dż./j. E. Zahariew 58

4. (160) OM-KARMA kl. s. 3 l./gr. f. 3 y. o., hod./br. K. Mirpuri, wl./o. K. Mirpuri,

Sabat, rekordzista toru, galopuje po 
zwycięstwo/the track record holder, 
galloping for victory

A. Wyrzyk, tr. A. Wyrzyk, dż./j. P Krowicki 56

5. (165) MALAJKA kl. gn. 31., hod./b. f. 3 y. o. A. Mroczek, wl./o. T. Bohdanowicz, 

tr. M. Nowakowski, dż./o. P Piątkowski 58

2T9.6” (36.2-35.3-33.5-34.6); po walce/after a struggle; 1/2-1/2-3 1/2-3-17.

Tym razem także nie zabrakło emocji w gonitwie dla trzylatków. Poprowadziła 

Om-Karma, szybko zmieniona przez Wadi Nura, a dalej galopowały Magna S, 

Malajka, Elsana i Olimpie, który na 800 m „nie miał w co jechać”. Na prostej 

do Wadi Nura walczącego z Magną S, dołączyła Elsana. Klacze znów były górą - 

The race for three-year-olds brought many 
emotions. Om Karma took command, 
being soon replaced by Wadi Nur, followed 
by Magna S, Malajka, Elsana and Olimpic, 
who gave up after 800m. At the finish line 
Elsana joined Wadi Nur struggling with 
Magna S. Fifties took the lead and the race 
was won by Elsana ahead of Magna S. Both 
fillies are trained by Jan Glowacki. A 
consistent racer Wadi Nur performed quite 
well, whereas Om Karma was less visible.

wygrała Elsana przed Magną S. Obie klacze trenuje Jan Glowacki. Kolejny dobry 

występ zanotował Wadi Nur, zaś Om-Karma była nieco mniej widoczna.
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Wadi Nur, zwycięzca N. Sambora, zimowy 
faworyt 2008/the winter favorite for 2008, 

winner of Sambor Stakes

Also in that stakes the field was lessened by 
2 horses (Zakus and Essential), 
nevertheless 8 remained. Sacramento, the 
leader for Sabat, took command as in 
Kurozwcki Stakes, ahead of Sabat and 
New Man, with Eliat, Triple X, Amor Amor 
and Amis in the middle, whereas Barq 
closed the rear. Amor Amor attacked on 
the finish line, gained the advantage over 
Sabat, who hardly kept his position, 
warding attacks of Barq and Triple X, who 
was moved from IV to V place for boving 
New Man. Sacramento, Eliat and Amis 
were placed behind them. After the Europe 
Prize Sabat and Eliat were withdrawn from 
racing, whereas Sacramento had only one, 
poorer performance.

Nagroda EUROPY G3 (kat. A) / The EUROPE Prize G3 (cat. A)
77 000 zl (44 000-17 600-8800-4400-2200).
Gonitwa międzynarodowa dla 4 1. i st. koni czystej krwi arabskiej (2600 m)/ 
The international race for 4-y. o.-and over purebred Arabian horses (2600 m).
1. (z)*AMORAMOR [DE] wai. gn. 5l./b. g. 5y. o. (Nougatin-Aurorę),hod. iwi./br. 
and o. M. zu Furstenberg, tr. S. Saiagaj, dż./j. S. Jadwiszczak 62
2 .(128) SABAT og. kaszt. 5 L/ch. c. 5 y. o., hod. i wi./br. and o. SK Janów Podlaski, 
tr. D. Kaluba, dż./j. S. Wasiutow 62
3. (z) BARQ [DE] og. kaszt. 4 l./ch. c. 4 y. o., hod. i wi./br. and o. B. Dorflinger, 
tr. M. Melnicki, dż./j. A. Turgajew 59
4. (161) NEW MAN og. s. 4 1./ gr. c. 4 y. o., hod. i wi./br. and o. A. Wojtowicz, 
tr. A. Wojtowicz, dż./j. P. Piątkowski 59; po proteście przesunięty z V na IV m/after 
an objection moved from V to IV place
5. (z) XXX (TRIPLE X) [DE] og. c. kaszt. 4 l./dk. ch. c. 4 y. o., hod. i wi./br. and 
o. M. zu Furstenberg, tr. S. Saiagaj, pr. dż./appr. j. K. Wójcik 59 
Wycofany/withdrawn Zakus i dodatkowo/and Essential.
3’01.7” (9.1-34.8-35.6-35.1-34.3-32.8); iatwo/easily; 4 1/2-1/2-3/4-2-2-8-10.
Również ta nagroda miała zmniejszoną o dwa konie obsadę (Zakus i Essential) - 
tu jednak wystartowało ich 8. Poprowadził lider Sabata (tak jak w N. Kurozwęk) 
- Sacramento, przed Sabatem i New Manem, w środku stawki galopowały Eliat, 
Triple X] Amor Amor i Amis, ostatni Barq. Na prostej szybko zaatakował Amor 
Amori łatwo uzyskał bezpieczną przewagę nad Sabatem, który musiai się zdrowo 
napocić, żeby utrzymać pozycję przed atakującymi Barqiem i Triple X. New Man 
dobrze, ale bez błysku - dodatkowo przeszkodził mu Triple X który został za to 
przesunięty z IV na V miejsce. Kolejne miejsca zajęły Sacramento (dobrze), Eliat 
(słabo) i Amis (za wysokie progi). Po Nagrodzie Europy nie ujrzeliśmy więcej 
Sabata i Eliata, a Sacramento zanotował jeszcze tylko jeden, i to słabszy występ.

Orgia Fata - w pięknym stylu wygrywa 
wyścig o Nagrodę Gazelli, Miechy i 

Sahary/winning easily the Oaks Stakes

After scratching Sabat and Eliat only 4 
horses remained. New Man seemed hard to 
beat, but Zew Krwi took the lead in a slow 
pace, followed by New Man, Aiken and 
Ghazallah. About 1400 m Ghazallah 
accelaerated and took the command 
galloping like then, when he broke thé 
record for 1800m. New Man chased him, 
but because of his hard-to-manage temper 
didn't stand the pressure.

Dzień 32, sobota 8 września / The 32nd day, Saturday, Sept. 8th
Pogodnie, temp. +20°C, tory: płotowy - lekki (2,0), piaski - lekko elastyczny (3,1)/ 
Nice weather, temp. +20°C, hurdle track fast, flat track slightly yielding (3,1).

Nagroda MICHAŁOWA LR (kat. A) / The MICHAŁÓW Stakes LR (cat. A)
35 000 zi (20 000-8000-4000-2000-1000).
Gonitwa dla 4 1. i st. koni czystej krwi arabskiej hodowli krąjowej, wpisanych 
do Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB), (2800 m)/ 
The race for 4-y. o.-and-over, purebred Arabian horses, Polish-bred, registered 
into the PASB (2800 m).
1. (203) GHAZALLAH og. gn. 5 l./b. c. 5 y. o. (Ganges - Ghaza), hod./br. P Frejlich, 
wł./o. P Frejlich, A. Wyrzyk, tr. A. Wyrzyk, dż./j. A. Reznikow 62
2. (206) NEW MAN og. s. 4 l./gr. c. 4 y. o„ hod. i wi./br. and o. A. Wojtowicz, 
tr. A. Wojtowicz, dż./j. P Piątkowski 59
3. (212) ALKEN og. gn. 4 1./ b. c. 4 y. o., hod. i wi./br. and o. SK Janów Podlaski, 
tr. D. Kaluba, dż./j. S. Wasiutow 59
4. (240) ZEW KRWI og. s. 4 l./gr. c. 4 y. o., hod./br. SK Michałów, wi./o. K. Zawiliński, 
tr. K. Zawiliński, dż./j. W. Popow 59
Wycofany/withdrawn Sabat i dodatkowo/and Eliat.

3’29.1” (27.3-39.6-39.1-34.5-33-35.6); silnie wysyiany/strongly pushed forward; 

1 1/2-9-7.
Po wycofaniu Sabata i Eliata pozostały w zapisie zaledwie 4 konie: Alken, Zew 
Krwi, New Man i Ghazallah. I mogło się wydawać, że nie będzie mocnego na New



Mana. Ale po kolei. Poprowadzi! „przez nóżkę” Zew Krwi, a za nim New Man, 
Alken i Ghazallah. Około 1400 m gwałtownie przyspieszył i objął prowadzenie 
szybki, ale nie trzymający dystansu Ghazallah. Teraz już galopował jak wtedy, gdy 
bil rekord na 1800 m. New Man ruszył za nim, ale jeszcze raz pokazał, że ma 
trudny charakter i nie lubi presji.

Dzień 33, niedziela 9 września / The 33rd day, Sunday, Sept. 9th
Pochmurno z przejaśnieniami, temp. +12°C, tor elastyczny (3,6)/Cloudy with 

brighter spells, temp. +12°C, yielding track (3,6).

Nagroda GAZELLI, MLECHYI SAHARY (OAKS) LR (kat. A) / The GAZELLA, 
MLECHA AND SAHARA Stakes (OAKS), LR (cat. A)

24 500 zł (14 000-5600-2800-1400-700).
Gonitwa dla 4 1. klaczy czystej krwi arabskiej hodowli krajowej wpisanych 
do Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB), (2400 m)/the 
race for 4-y. o. purebred Arabian fillies, Polish-bred, registered into the PASB 

(2400 m).
1. (161) ORGIA FATA [US] kl. gn. 4 l./b. f. 4 y. o. (Chndaka-HF Olympia), hod./br. 
L. Błachut, wł./o. L. Błachut, D. Kaluba i B. Strójwąs, tr. D. Kałuba, dż./j. 

A. Reznikow 59
2. (202) CHAZALA kl. s. 4 l./gr. f. 4 y. o., hod./br. Z. Duplicki, wl./o. Z. i M. Dupliccy, 

tr. M. Duplicki, dż. M. Maroszek 59
3. (205) GREKA kl. s. 4 l./gr. f. 4 y. o., hod./br. Agnieszka Wojtowicz, wl./o. 
A. Wojtowicz, tr. A. Wojtowicz, dż./j. P Piątkowski 59
4. (205) NATEA kl. s. 4 l./gr. f. 4 y. o., hod. SK Białka, wi./o. M. Łojek i M. Zawada, 

tr. M. Łojek, pr. dż./appr. j. K. Wójcik 59
5. (161) WADI HALFA kl. s. 41./ gr. f. 4 y. o., hod. SK Michałów, wł./o. K. Zawiliński, 
tr. K. Zawiliński, dż./j. M. Pilich 59
Wycofana/withdrawn Demeter.

3’00.1” (33.4-38-37.3-35.8-35.6); latwo/easily; 4-8-1/2-6-3 1/2-9-2-26-4.
Aż 10 klaczy stanęło do rywalizacji o wstęgę Oaks. Po wycofaniu Demeternikt nie 
wyobrażał sobie innego rozwiązania niż zwycięstwo Orgii Faty. Nawet 
po „betonie” byłaby bitą faworytką, a tu było miękko i jeszcze padał deszcz. 
Niespodzianki nie było - Orgia Fata potwierdziła możliwości i wygrała swobodnie, 

przed solidnymi Chazalą i Greką.

Dekoracja og. Ghazallah po zwycięstwie w
Nagrodzie Michalowa/Michatow Stakes,
Ghazallah in winning circle

10 fillies competed for the blue ribbon of 
the Oaks. After scratching Demeter 
nobody imagined another winner than 
Orgia Fata. She was a safe favorite even for 
the fast track, the more, that it rained and 
the track was yielding. There was no 
surprise, Orgia Fata confirmed her 
possibilities and won the Oaks freely, far 
ahead of Chazala and Greka.

Dzień 37, niedziela 23 września / The 37th day, Sunday, Sept. 23rd
Pogodnie, temp. +18°C, tor lekko elastyczny (2,9)/Nice weather, temp. +18°C, 

slightly yielding track (2,9).

Nagroda SAMBORA LR (kat. A) / The SAMBOR Stakes LR (cat. A)

28 000 zi (16 000-6400-3200-1600-800).
Gonitwa dla 3 1. ogierów i klaczy czystej krwi arabskiej hodowli krajowej 
wpisanych do Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB). 
(2200 m)/the race for 3-y. o. purebred Arabian colts and fillies, Polish-bred, 
registered into the PASB (2200 m).

1. (245) WADI NUR og. gn. 3 1/b. c. 4 y. o. (Gazal Al Shaqab - Wenessa), hod./br. 
SK Michałów, wł./o. SK Michałów i M. Łojek, tr. M. Łojek, dż./j. A. Reznikow 58
2. (237) ENGAMOON og. s. 3 1. gr. c. 3 y. o., hod./br. M. Hermann, M. Jaślan, wi./o. 

J. Ryżkowski - Univerpol, tr. J. Głowacki, dż./j. J. Ochocki 58
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The longest-distance race, one of two 
major ones for 3-year-olds, was held with a 
field consisting of 8 horses. Tunezja was a 
leader for Wadi Nur, but Lord and Carlos 
replaced her. They were followed by Elsana, 
Wadi Nur, Malajka. Om Karma and 
Engamoon. On the finish line Wadi Nur 
sent to the front, followed by strongly 
ushed Engamoon, struggling with Om 
Karma. The winner of Bialka Stakes, 
Elsana, finished on the fourth position. The 
Sambor Prize was the first stakes race with 
two colts placed first and second.

3. (204) OM-KARMA kl. s. 3 l./gr. f. 3 y. o., hod./br. K. Mirpuri, wi. K. Mirpuri, 
A. Wyrzyk, tr. A. Wyrzyk, dż./j. A. Turgajew 56
4. (204) ELSANA kl. s. 3 l./gr. f. 3 y. o., hod. i wi./br. and o. J. Głowacki, 
tr. J. Głowacki, dż./j. M. Pilich 56
5. (204) MALAJKA kl. gn. 3 l./b. f. 3 y. o., hod./br. A. Mroczek, wł./o. 
T. Bohdanowicz, tr. M. Nowakowski, pr. dż./appr. j. A. Gajos 56
2’36.4” (15.5-34.7-36.8-35.2-34.2); latwo/easily; 2-szyja/neck-l 1/4-1/2-3-14-7.
Najdłuższy i jeden z dwóch najważniejszych wyścigów dla koni trzyletnich został 
rozegrany w dobrej 8-konnej stawce. Poprowadziła Tunezja (dla Wadi Nura) dość 
szybko zmieniona przez Lorda i Carlosa. Dalej Elsana, Wadi Nur, Malajka, Om- 
Karma i Engamoon. Na prostej liczył się tylko Wadi Nur, „za plecami” którego 
mocno pojechany Engamoon stoczył walkę z Om-Karmą. Zwyciężczyni N. Bialki 
Elsana ukończyła czwarta. N. Sambora była pierwszym biegiem pozagrupowym, 
w którym „w porządku” uplasowały się 2 ogiery.

Dzień 43, niedziela 14 października / The 43rd day, Sunday, Oct. 14th
Pogodnie, temp. +8°C, tor elastyczny (3,4)/Nice weather, temp. +8°C, yielding 
track (3,4).

That was the only race during the season, 
in which meet horses of all age-groups, 
although this year's field was of a rather 
poor quality. Foreign horses were excluded, 
whereas many Polish-bred ones were 
withdrawn from training before the first 
half of October. The Derby and Oaks 
winner Orgia fata was carefully handled 
and had plenty of luck, what is necessary in 
races. The gamblers backed also New Man 
and Wadi Nur. The stablemate to Wadi Nur, 
the filly Natea, set a good pace, followed by 
Elpas replaced by Engamoon. Before the 
turning Engamoon took lead, but not for 
long. On the finish line the final struggle 
took place between Orgia Fata and New 
Man, parted in the last seconds by Wadi 
Nur, who frightened Orgia Fata and forced 
her to fight.

Om-Karma hod. i wl. K. Mirpuri, 
wygrywająca Nagrodę Europejczyka (kat. 

B)/Om-Karma, filly br. and o. by K. Mirpuri, 
winning the Europejczyk Stakes (cat. B)

Nagroda PORÓWNAWCZA LR (kat. A) / The CRITERIUM Stakes LR (cat. A) 

38 500 zł (22 000-8800-4400-2200-1100).
Gonitwa dla 3 1. i st. koni czystej krwi arabskiej hodowli krajowej wpisanych 
do Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB), (2400 m)/The 
race for 3-y. o.-and-over purebred Arabian horses, Polish-bred, registered into the 
PASB (2400 m).
1. (264) ORGIA FATA [US] kl. gn. 4 l./b. f. 4 y. o. (Chndaka - HF Olympia), 
hod./br. L. Błachut, wi./o. L. Błachut, D. Kałuba, B. Strójwąs, tr. D. Kałuba, dż./j. 
A. Reznikow 57
2. (297) WADI NUR og. gn. 3 l./b. c. 3 y. o., hod./br. SK Michałów, wi./o. 
SK Michałów, M. Łojek, tr. M. Łojek, dż./j. W. Popow 54
3. (255) NEW MAN og. s. 4 l./gr. c. 4 y. o., hod. i wi./br. and o. A. Wojtowicz, 
tr. A. Wojtowicz, dż./j. P Piątkowski 59
4. (264) CHAZALA kl. s. 4 l./gr. f. 4 y. o., hod./br. Z. Duplicki, wi./o. Z. i M. Dupliccy, 
tr. M. Duplicki, dż./j. S. Wasiutow 57
5. (147) ELPAS og. gn. 5 l./b. c. 5 y. o., hod./br. Tarus Arabians - Klimczak Sp. z o. o., 
wł./o. A. Wojtowicz, tr. A. Wojtowicz, dż/j. W. Szymczuk
Wycofany/withdrawn Ghazallah.
2’50.3” (29.3-34-36.3-36.8-33.9); w walce/in a struggle; łeb/head-3-9-11/4-10-13.
Ukoronowaniem sezonu jest jedyny wyścig, w którym mogą się spotkać konie 
wszystkich roczników. Jego prestiż zmniejszyła stosunkowo słaba stawka - konie 
zagraniczne nie mogły brać udziału, a wiele krajowych nie dotrwało do połowy 
października (tu wycofany został zwycięzca N. Michałowa - Ghazallah). Bitym 
faworytem była, oględnie prowadzona, a do tego mająca wiele szczęścia (bez 
niego na wyścigach ani rusz) derbistka i oaksistka Orgia Fata. Drugą grą był New 
Man, a bliską trzecią - Wadi Nur. Niezłym tempem poprowadziła towarzyszka 
stąjenna Wadi Nura - Natea, za nią Elpas, zmieniony przez Engamoona, dalej New 
Man, Orgia Fata, Chazala i Wadi Nur. Przed zakrętem odważnie na prowadzenie 
wyszedł, usiłujący podkręcić tempo, Engamoon, lecz na więcej tego trzylatka nie 
było stać. Na prostej najlepiej finiszowały Orgia Fata z NewManem (bez buntu, 
ale i bez błysku, osłabi na 150 m) i kiedy wydawało się, że taki porządek „już wisi”, 
rozdzielił tę parę (atakiem z daleka) Wadi Nur, który na ostatnich metrach zmusił 
do walki i zdrowo nastraszył Orgię Fatę.
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„Furioso Bloodstock oferuje konsultacje hodowlane, pomoc i pośrednictwo 
w sprzedaży koni arabskich na cały świat, szkolenia, seminaria - trening 

i przygotowanie koni do pokazów, ocenę indywidualną i programu hodowlanego, 
doradztwo w zakresie promocji i marketingu. Dysponent nasienia mrożonego 

ogierów Honorrs i Ecaho

Furioso Bloodstock helps you with the breeding and selling 
of your Arabian Horses everywhere in the world , seminars in training, 

conditioning, personal evaluation of your horses and your breeding programm, 
how to sell your horses and make profitable business. Selling frozen semen of the 

stallions Honorrs and Ecaho“
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Raymond Mazzei 0019513756349, e: furiosofarm@aol.com 
kontakt w Polsce/contact in Poland: Iwona Dorabialska +48 502 533 001 

e: iwonadora@gmail.com




