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Prorok Mahomet uczynił konia przedmio
tem kultu religijnego, zostawiając przepisy co 
do jego hodowli i pielęgnowania i przyrzeka
jąc swym wiernym „niebo niewiast i koni”. Nie 
dziw więc, że Arab konia uważa niemal 
za członka rodziny, dla niego nawet znajduje 
miejsce w namiocie, Mahomet przecież powie
dział:

- Jeśli ktoś nie może spełniać obowiązków, 
niechaj utrzymuje konia dla 
sprawy Boga, a wszystkie je
go grzechy odpuszczone mu 
będą.

- Bóg dopomaga tym, co 
się końmi swemi zajmują 
i przynosi ulgę w kosztach, 
które na nie łożą.

- Zły duch nie ośmieli się 
wstąpić do namiotu Bedu
ino, w którym znajduje się 
ogier lub klacz czystej krwi, a każde ziarnko 
jęczmienia, podane z serca koniowi, będzie za
pisane w spisie dobrych uczynków.

Tadeusz Piechocki: „Konie krwi orjentalnej i ich hodowla w Polsce”
/ “The oriental horses and their breeding in Poland“ 1924
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The Prophet Muhammad made a horse an 
object of a religious worship. He left detailed 
instructions of breeding and care of Arabian 
horses, promising his faithful followers 
„heavens full of women and horses”. No 
wonder, that Arabs treated horses almost as 
family members, letting them seek shelter 
under the tents. After all, Muhammad taught as 
follows:

- If somebody can not 
fulfil his duties, let him at 
least keep a horse for Allah's 
benefit, then his sins will be 
absolved.

- Allah helps those, who 
look after their horses; 
brings them relief, reducing 
costs they bear.

- The evil spirit does not 
dare to enter a Bedouin’s

tent with a purebred Arabian stallion or mare 
inside. Every grain of barley given to a horse 
will be included in the register of good deeds. ry

s. R
af

ał
 W

al
nd

ow
sk

i

Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o.o., 21-505 Janów Podlaski
telephone (+48) 83 341 30 09, fax (+48) 83 341 33 60, e-mail: office@janow.arabians.pl



Goncfoíie

Harbin

Palmeta

TŁUMACZENIA
Krystyna Chmiel 
Joanna Krawczyk

SKŁAD I REDAKCJA TECHNICZNA
Witold Mickiewicz

INTERNET
www.konpolski.pl

Okładka / Cover: 
fot. Katarzyna Dolińska

DRUK I OPRAWA:

NOBBIS project

aara

Asían BatonArra

Candeía Ecaíw EÍ Ghazi

EÍ Paso Enos

Eternit

EufcaíiptiEtruria

Euía

Euroyejczyk

Gabaryt

Haracz

ibn Bandos

Orzef

Pamir Partner Pasat

Penitent

PiíaríiaPianosa

PoionezPiruet

Tryptyk

Poganin

Siklawa

Ecjuitana

Etnologia

Engano

Esculaj)

Pektyna

Pepton

Pianola

Piąff

Piechur

Penicylina

Perełka

Algeria I
Angolem 

Banat

E kin

Parys

Pentoda Peyi

Pianissima

Alejka

Amra

Pilot Pinga Piyi

Saradela Sasza

■

i
—pZz:—-------

cb'abij Kwartalnik / Quarterly nr 10 (2/2008)

wydawca
KOŃ POLSKI Sp. z o.o.
REDAGUJE zespół 
przewodnicząca
Izabella Pawelec-Zawadzka
zastępca
Alina Sobieszak
redaktor
Agnieszka Wróblewska

ADRES
Wal Miedzeszyński 872 m. 4
03-917 Warszawa
tel.: (+48) 22 869 93 18, 22 839 26 48 
wewn. 31 - sekretariat, kolportaż, 

prenumerata
wewn. 33 - fax
wewn. 34 - redakcja
wewn. 35 - dział graficzny

E-MAIL
araby@konpolski.pl

REKLAMA
Alina Sobieszak 
tel. (+48) 502 277 998, 
e-mail: a.sobieszak@chello.pl

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

KONTO

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

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

Prorok Mahomet uczynił konia przedmio
tem kultu religijnego, zostawiając przepisy co 
do jego hodowli i pielęgnowania i przyrzeka
jąc swym wiernym „niebo niewiast i koni”. Nie 
dziw więc, że Arab konia uważa niemal 
za członka rodziny, dla niego nawet znajduje 
miejsce w namiocie, Mahomet przecież powie
dział:

- Jeśli ktoś nie może spełniać obowiązków, 
niechaj utrzymuje konia dla 
sprawy Boga, a wszystkie je
go grzechy odpuszczone mu 
będą.

- Bóg dopomaga tym, co 
się końmi swemi zajmują 
i przynosi ulgę w kosztach, 
które na nie łożą.

- Zły duch nie ośmieli się 
wstąpić do namiotu Bedu
ino, w którym znajduje się 
ogier lub klacz czystej krwi, a każde ziarnko 
jęczmienia, podane z serca koniowi, będzie za
pisane w spisie dobrych uczynków.

Tadeusz Piechocki: „Konie krwi orjentalnej i ich hodowla w Polsce”
/ “The oriental horses and their breeding in Poland“ 1924

SPIS TREŚCI / CONTENTS

4 Kronika / Chronicle
Lidia Pawłowska

10 Scottstdale 2008 - polskim okiem / Scottsdale 2008 - from the Polish Perspective 
Urszula Łęczycka

20 Moje pierwsze kroki w PSK Albigowa / My First Steps at Albigowa Stud 
Roman Pankiewicz

26 Moje wspomnienia / My Memories
Patricia Lindsay

3 4 Vademecum drobnego hodowcy cz. 3 / The Vademecum for a Small Breeder part 3 
Krystyna Chmiel

40 Z dalekiego kraju / From Far, Far Away
41 Viva Las Vegas! / Viva Las Vegas!

Jerzy „George“ Zbyszewski

46 Andrzeja Grzybowskiego przygoda z Janowem
/ Andrzej Grzybowski’s Affair With Janów
Izabella Pawelec-Zawadzka, Urszula Łęczycka

52 Monarch AH - koń stulecia / Monarch AH - Horse of the Century
Longin Błachut

60 „Endurance“ i koń arabski / The Endurance and Arabian Horse
Maciej Kacprzyk

66 Marzec 2008 XII Zjazd PZHKA / The 12th PAHBS Conference
Lidia Pawłowska

The Prophet Muhammad made a horse an 
object of a religious worship. He left detailed 
instructions of breeding and care of Arabian 
horses, promising his faithful followers 
„heavens full of women and horses”. No 
wonder, that Arabs treated horses almost as 
family members, letting them seek shelter 
under the tents. After all, Muhammad taught as 
follows:

- If somebody can not 
fulfil his duties, let him at 
least keep a horse for Allah's 
benefit, then his sins will be 
absolved.

- Allah helps those, who 
look after their horses; 
brings them relief, reducing 
costs they bear.

- The evil spirit does not 
dare to enter a Bedouin’s

tent with a purebred Arabian stallion or mare 
inside. Every grain of barley given to a horse 
will be included in the register of good deeds. ry

s. R
af

ał
 W

al
nd

ow
sk

i

Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o.o., 21-505 Janów Podlaski
telephone (+48) 83 341 30 09, fax (+48) 83 341 33 60, e-mail: office@janow.arabians.pl



%roHÍÍ<¿L.*  (fyromcCe of events

• In the Middle East
In February, during the United Arab Emirates National Show 
in Abu Dhabi, the stallion Esparto, bred at Michałów and 
leased by the Ajman Stud, was for the second time granted 
the title of the National Champion Stallion. The Junior 
Reserve Champion Mare became the yearling filly Salwa 
Alzobair, by Marajj out of Michalów-bred Esklawa 
(Eukaliptus - Ekstaza). The imported in utero mare Ras Al 
Sina (Gazal Al Shaqab - Wideta) won her age-group of 
6-7-year-olds, whereas in the same class as Esparto, the sons 
of Esklawa, Mahna Alzobair and Munir Alzobair (both by 
Ashhal Al Rayyan), were placed third and fourth, respectively. 
In the class of the oldest stallions 20-year-old Bakarat 
(Partner - Bajeczka), bred at Janów, was placed second.
Two weeks later, in an A-Class show at Doha (Qatar) took 
part only one horse with Polish origin - two-year-old El 
Palacio VO (Al Lahab - El Dorada), who was placed second.

• Na Bliskim Wschodzie
W lutym, podczas pokazu narodowego 
Zjednoczonych Emiratów Arabskich 
w Abu Dhabi, michaiowski Esparto 
(Ekstern - Ekspozycja), dzierżawiony 
przez Ajman Stud, został Czempio- 
nem Ogierów Starszych. Powtórzył 
tym samym swój wynik sprzed roku. 
Wiceczempionką Klaczy Młodszych 
została córka wyhodowanej w Mi
chałowie Esklawy (Eukaliptus - 
Ekstaza) - roczna Salwa Alzobair 
(po Marajj). Urodzona ze stanów
ki w Michałowie Ras Al Sina (Ga
zal Al Shaqab - Wideta) wygrała 
klasę klaczy 4-7-letnich. W klasie 
Eparto miejsca trzecie i czwarte 

zajęli synowie Esklawy - Mahna Alzo
bair i Munir Alzobair (obaj po Ashhal 
Al Rayyan). W klasie najstarszych 
ogierów drugie miejsce zajął Bakarat 
(Partner - Bajeczka) - dwudziestolet
ni już ogier rodem z Janowa Podla
skiego.

* **

Dwa tygodnie później w Doha w Kata
rze w pokazie klasy A wystartował tylko 
jeden potomek polskich koni. Dwuletni 
El Palacio VO (Al Lahdb - El Dorada) 
zajął drugie miejsce w klasie. Jako cie
kawostkę można dodać, że Czempio- 
nem Ogierów został użyty w SK Janów 
Podlaski Al Adeed Al Shaqab.

* * *

W kolejnym czempionacie klasy A 
w Sharjah w Emiratach najlepiej z ko

ni o polskich korzeniach wypadła mi- 
chaiowska Eskalopka (Monogramm - 
Egzotyka), która była druga w klasie.

** *
Bliskowschodni cykl zakończyła 
w marcu prestiżowa impreza w Duba- 
ju. Tym razem Salwa Alzobair była 
trzecia, zaś Ras Al Sina i Esparto upla
sowały się na czwartych pozycjach. 
Pokaz w Dubaju to ostatni z pucharo
wej serii Dubai Gold Cup, która poza 
tym objęła zeszłoroczne pokazy klasy A 
w Shaijah, Mentón, Borgloon i Tower- 
lands oraz tegoroczny w Doha. 
W swoich kategoriach zwyciężyły: 
Layan Al Khalediah (Dakharo - Pa- 
drons Amour), Marquis (Marwan Al 
Shaqab - Robara Magnifica), Magora 
(Gazal Al Shaqab - Margotka) i Dak
haro (Dakar El Jamaal - FOF Kharo- 
lina).

• Inauguracja sezonu w Europie 
Na początku marca odbył się pierwszy 
w tym sezonie pokaz w Europie - 
Championnat de Midi-Pyrenees we 
francuskim Albi. W wynikach tego ka
meralnego pokazu znalazły się nawet 
dwa polskie akcenty - drugie miejsca 
w swoich klasach zajęły: córka janow
skiego Eurona (Ararat - Europa), 
dwuletnia Massai de Barrel oraz 
12-letni syn michalowskiej Fosy (Pro- 
bat - Finezja) - Eden’s Fatalinn. 
W kwietniu odbyło się kilka pokazów 
na południu kontynentu, ale na dobre 
sezon rusza w maju.

• Pierwszy start koni z Polski 
Bardzo dobrze rozpoczęły sezon konie 
z Polski, które w dniach 30 kwietnia 
i 1 maja wzięły udział w międzynaro
dowym pokazie klasy C w Sankt Pe
tersburgu. Czempionką Klaczy Młod
szych została dwuletnia Garuna (Gra
fik - Gwarka) Agnieszki i Andrzeja 
Wojtowiczów, zgłoszona na tegorocz
ną aukcję Pride of Poland. Tytuł czem- 
pionki seniorek zdobyła druga repre
zentantka stadniny w Bełżycach - 
czteroletnia Kashira (Magnum Psy
che - Kahila IV). Najlepszy wśród 
ogierów młodszych okazał się dwulet
ni Echo Ofira (Gaspar - Egzyna) Ja
nusza Ryżkowskiego, a za nim uplaso
wał się jego kary rówieśnik, Rascal 
(BS Black Fable - Ravenwood Nejma) 
ze stadniny Silvática Black Arabians. 
Tytuł Wiceczempiona Ogierów Star
szych zdobył Pilin Psyche (Padrons 
Psyche - Pilina) ze stadniny Kielnaro- 
wa. Poza zwycięzcami w pokazie wy
startowały też Fireball (Magnum Psy
che - Floty łka), który z drugiego za Pi- 
linem miejsca wszedł do czempionatu, 
Ferro (BS Black Fable - Forsycja) 
i Sortis (BS Ddiabolo - Silvática).

• Licencje ogierów w Belgii
W marcu w Belgii odbył się przegląd 
ogierów, ubiegających się o licencję 
belgijskiej księgi stadnej BAPS. Był 
to tzw. drugi termin - dla ogierów, 
które nie wzięły udziału w teście, jaki 
odbył się w październiku. Najwyżej 
oceniony został wychowanek SK Mi-

The Champion Stallion of the same show claimed was Al 
Adeed Al Shaqab, used at Janów Stud.
In another A-Class show at Shaijah (the Emirates), among 
the horse with Polish origin the best placed was Eskalopka 
(Monogramm - Egzotyka), bred at Michałów, second in her 
age-group.
The last Middle-Eastern event was a prestigious show at 
Dubai. At that time Salwa Alzobair was placed third, 
whereas Ras Al Sina and Esparto were placed fourth in their 
classes.
That show ended the „Gold Cup series”, including also last 
year's A-Class shows at Shaijah, Menton, Borgloon and 
Towerlands, as well as this year's one, held at Doha. The 
winners of their categories were: Layan Al Khalediah 
(Dakharo - Padrons Amour), Marquis (Marwan Al Shaqab - 
Rohara Magnifica), Magora (Gazal Al Shaqab - Margotka) 
and Dakharo (Dakar El Jamaal - FOF Kharolina).
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chałów - Werter (Eukaliptus - Walki- 
ria), eksportowany do Belgii w 2003 
roku. Otrzyma! on 87 punktów, w tym 
najwyższe noty za głowę i szyję (95) 
oraz za nogi (75). Drugą ocenę dnia 
(86,4) otrzyma! syn Eksterna - czysto 
polski Gilly J. Dodajmy, że są to wyni
ki lepsze niż najwyższe oceny uzyska
ne przez ogiery w pierwszym terminie.

• Odwołany pokaz
Organizatorzy zaplanowanego na os
tatni weekend czerwca Ogólnopolskie
go Pokazu Koni Arabskich w Centrum 
Treningowym „Champion” w Ciosnach 
z przykrością poinformowali, że zostali 
zmuszeni do jego odwołania. Nowy 
kompleks budynków został tylko 
w części dopuszczony do użytku, co 
oznacza, że na razie nie może się w nim 
odbyć żadna impreza masowa.

• Licencje prezenterów 
Wprowadzenie w życie projektu 
ECAHO, aby prezenterzy biorący 
udział w pokazach klasy B i wyższych 
posiadali licencje, zostało na razie 
wstrzymane. Licencje będą udzielane 
począwszy od roku 2009.

• Nagrody Darley 2007
W lutym po raz 21. przyznane zostały 
doroczne wyścigowe nagrody Darley 
Awards, honorujące najlepsze arabskie 
konie wyścigowe w USA. Koniem Ro
ku 2007 został ogier Fryuolous - syn 
wiodącego, francuskiego reproduktora 
wyścigowego Dormane i czysto pol

skiej klaczy Fryga (Wielki Raz - Filga), 
która sama zdobyła kilka nagród Dar
ley i weszła do panteonu Racing Hall of 
Fame. Fryvolous w sezonie 2007 wy
startował 8 razy, w tym 6 razy mijał ce
lownik jako pierwszy, raz był drugi, 
a łącznie wygrał nąjwiększą w roku 
2007 sumę nagród - 111220 USD. Fry
volous zwyciężył też w kategorii ogie
rów 4-letnich.
W kategorii 4-letnich klaczy nagrodę 
zdobyła, czwarta pod względem sumy 
nagród w roku 2007, Roiły Polly - cór
ka innego francuskiego reproduktora 
Falina des Fabries oraz czysto polskiej 
klaczy SS Nellie Bly (Negor - Manor 
Hill Delila). Roily Polly to zeszłorocz
na laureatka Darley Award - w katego
rii klaczy 3-letnich.
Najlepszym ogierem 3-letnim został 
wybrany Our Machine o francusko- 
-egipskim rodowodzie, zaś w kategorii 
klaczy 3-letnich wygrała Dixie Dance 
po Line Dancer - córka najlepszej wy
ścigowej klaczy w USA zeszłego stule
cia Dixie Darlene (po Wiking). Także 
w kategorii sprinter zwyciężył wnuk 
Wikinga - Gimme A Break (Patriot 
Missle - TC Break Dancer).
Mimo, że amerykańskie wyścigi odby
wają się na krótszych dystansach niż 
polskie, preferując tym samym inne 
predyspozycje u koni, to ciągle w rodo
wodach nąjlepszych z nich mocnym 
punktem są polscy przodkowie, 
na czele z janowskim Wikingiem 
(Etap - Wilma), którego potomstwo 
do końca ubiegłego stulecia wygrało 

w Stanach najwięcej nagród (ponad 
5 min USD) oraz z założycielem dyna
stii wyścigowych czempionów w USA 
- Samborem (Czort - Sabellina), 
również pochodzącym z Janowa.

• Pożegnania
W ostatnich dniach stycznia 
w Szwecji zmarła znana hodow
czyni, Brita Axelsson - miłośnicz
ka polskich arabów. W stadninie 
Vilkesbacka Gard, razem z mę
żem Rolfem wyhodowała dziesiąt
ki koni o polskich rodowodach. 
Wśród nich najjaśniejszą gwiazdą 
okazała się Edjora (Exelsjor - Edessa), 
która po wyeksportowaniu do USA 
dala tam słynną Kajorę (po Kaborr) - 
Czempionkę USA i matkę cennego 
reproduktora Gazal Al Shaqab. Brita 
Axelsson była bardzo dumna, że 
klacz, która zapoczątkowała tak 
wspaniałą linię, urodziła się w jej 
stadninie.

** *

• ... and Polish horses first show
Polish horses opened their new show season very 
successfully at international show in Sankt Petersburg. 
2-y.o. Garuna (Grafik - Gwarka) became the Reserve Junior 
Champion Mare. Her owners. Andrzej and Agnieszka 
Wojtowicz registrered her for the Pride of Poland 2008 sale.

Dotkliwą stratę poniosła SK Janów 
Podlaski, gdy 1 lutego, w wieku zaled
wie 10 lat, odeszła jedna z najcenniej
szych matek tej stadniny, Pianosa 
(Eukaliptus - Pinia). Czempionka 
i Najlepszy Koń Pokazu młodzieżo
wego w Bialce w roku 1999, Wice- 
czempionka Polski oraz pokazu 
w Falborku zasłynęła w świecie jako 
matka fenomenalnej Pianissimy 
(po Gazal Al Shaqab) - niepobitej 
u żadnego z sędziów na pokazach

• The Opening of the Season in Europe
In the beginning of March held was the first European show 
in this season - Championnat de Midi-Pyrenees, in Albi 
(France). Its results revealed some Polish accents. In their 
classes placed second were, respectively, the daughter of 
Janow-bred Euron (Ararat - Europa) - the 2-y. o. Massai de 
Barrel, as well as the 12-years-old son of Michaldw-bred 
Fosa (Probat - Finezja) - Eden's Fatalinn. In April some 
minor shows took place in the south of the continent, but 
the main part of the season begins in May.

Another mare from Belzyce, 4-y.o. Kashira (Magnum Psyche 
- Kahira IV) became the Senior Champion Mare. The best 
one of colts was 2-y.o. Echo Ofira (Gaspar - Egzyna) owned 
by Janusz Ryzkowski. The black Rascal (BS Black Fable - 
Ravenwood Nejma) from Silvatica Black Arabians Stud was 
awarded the title of Reserve Junior Champion Stallion. Pilin 
Psyche (Padrons Psyche - Pilina) from Kielnarowa Stud 
became the Senior Champion Stallion. Other Polish horses 
at the show were: second in his class Fireball (Magnum 
Psyche - Flotylka), Ferro (BS Black Fable - Forsycja) and 
Sortis (BS Diabolo - Silvatica).

• The Licensing of Stallions in Belgium
In March in Belgium organized was an inspection of stallion 
applying for the breeding license of the Belgian Stud Book 
(BAPS). Evaluated were those stallions, who didn’t take 
part in the October test. The highest point score obtained
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w Europie, tryumfatorki trzech krajo
wych pokazów na czele z Czempiona- 
tem Polski, trójkoronowanej Czem- 
pionki Pucharu Narodów, Europy 
i Świata, Czempionki Klaczy 3-let- 
nich w Scottsdale, Czempionki Kla
czy Młodszych USA i ostatnio 
Czempionki Al Khalediah Show. 

Poza nią Pianosa zostawiła troje źre
biąt: ogierka Polon (po Ekstern), któ
ry pozytywnie zaprezentował się 
na pokazie młodzieżowym jako rocz
niak, a teraz odbywa trening wyścigo
wy, pełną siostrę Pianissimy, Passio
naria, która wkrótce zadebiutuje 
na arenach pokazowych oraz urodzo

nego w tym roku ogierka po Al Adeecl 
Al Shaąab, który jest odchowywany 
przez matkę zastępczą.
Wielkie nadzieje wiązane z obecno
ścią Pianosy w polskiej hodowli sprą. 
wiły, że tym większe są oczekiwania 
wobec jej potomstwa. Wierzymy, że 
się spełnią...

** *

• The Darley Awards 2007
In February for the 21st time were granted the yearly 
awards for the best Arabian racehorses in the US, named

19 lutego, w wieku 29 lat odszedł wy
hodowany w Janowie Podlaskim Pe
nitent (Partner - Penza) - Czempion 
Polski i Europy. Jego urodzony w Mi
chałowie syn Eldon (od Erotyka), 
również Czempion Polski i Europy, 
triumfator pokazu w Towerlands, za
pewnił kontynuację rodu Ilderima or. ar 
- głównie dzięki janowskiemu ogiero
wi Piaff (od Pipi), Czempionowi 
Polski.
W grupie nieco ponad 30 sztuk pozo
stawionego w Polsce potomstwa Peni
tenta znalazły się najwyższej jakości 
klacze, na czele z michaiowskimi: Ka
walkadą - Czempionką USA, Palestrą

Pianosa

1
the Michaidw-bred stallion Werter (Eukaliptus - Walkiria), 
exported to Belgium in 2003. He got a total score of 87 
points, including the highest marks for head and neck (95) 
and for legs (75). The second best was the stallion Gilly J, 
a son to Ekstem, with a pure Polish pedigree. Moreover, 
those results were better than the highest point scores 
obtained by the stallions in the first round.

• The Cancelled Show
The organizers of the All - Arabian Horse Show in the 
Training Center „Champion” at Ciosny inform with regret, 
that they were forced to cancel the event. The reason was, 
that a new complex of building was only partly allowed for 
use, so, for the time being, no mass event may be organized 
there.

• The Handlers' Licenses
For the time being, the introduction of the ECAHO project 
about issuing licenses for handlers taking part in shows of B 
and upper categories was withheld The licenses will be 
granted from 2009 on.

Darley Awards. The title of Horse of the Year 2007 got the 
stallion Fryvolous, by the leading French sire of racehorses, 
Dormane, out of the pure Polish mare Fryga (Wielki Raz - 
Filga), who herself won the Darley Awards several times, 
entering the Racing Hall of Fame. In the season 2007 
Fryvolous took part in 8 races, wining for 6 times and once 
being placed second. His total sum of money won in 2007 
reached 111220 USD. He won also the ranking for 4-year-old 
colts.
In the category of fillies the award was given to Roily Polly, 
a daughter of the French producer Falin des Fabries and the 
pure Polish dam SS Nellie Bly (Negor - Manor Hill Delila). 
According to the sum of money won in 2007, she was placed 
fourth in the ranking, whereas last year she got the Darley 
Award for 3-y.o. fillies
As the best 3-year-old colt, elected was Our Machine with 
a French-Egyptian pedigree, whereas in the category of 
3-y.o. fillies the best was Dixie Dance, out of the best racing 
mare of the XX century in the US - Dixie Darlene by Wiking. 
Another grandson to Wiking - Gimme A Break (Patriot 
Missle - TC Breal Dancer) won in the sprinter category. 
The Arabian races in the US have shorter distances than in 
Poland, what favors other predispositions. Nevertheless, in 
pedigrees of the best racers present are Polish ancestors, 
especially the Jandw-bred stallion Wiking (Etap - Wilma)-
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- matką Prognozy, Palestyny i Palmi
ry. Palba - Czempionką Towerlands 
oraz wybitną wyścigowo i zasłużoną 
Draceną. Razem z licznymi, doskona
łymi córkami Eldona zapewniły one 
Penitentowi trwałą pozycję w polskiej 
hodowli. Wyeksportowany w 1988 roku 
do USA ogier, doczekał się tam jeszcze 
ponad setki potomstwa.

*♦ *

** *
The Janów Stud suffered a great loss, when on February 1st, 
■n the age of ten, passed away one of the most valuable 

roodmares, Pianosa (Eukaliptus - Pinia). She was herself 
the Junior Champion Mare of Poland, Best in Show at 

1 ka 1999 and Senior Reserve Champion Mare of Poland, 
u she won the world renown for giving birth to the

Stado Ogierów Białka pożegnało 10 
marca ostatnią z założycielek arabskiej 
stadniny -Pentozę (Ellorus - Pentoda). 
Przeniesiona do Biaiki z Janowa Pod
laskiego jako trzyletnia klaczka dala 
tam początek bezcennej rodzinie 
W gronie córek Pentozy z pewnością 
na pierwszym miejscu należy wymienić 
Perforację (po Emal) - matkę znako
mitych klaczy i wspaniałego ogiera Pe- 
sal (po Partner}, oraz Petycję (po Pa- 
las). Dziś rodzą źrebięta już prawnucz
ki Pentozy, a niedługo do hodowli zo
stanie wcielone kolejne pokolenie jej 
spadkobierczyń. „Królowa Biaiki” nie

Penitent

doczekała swoich 30. urodzin, które 
obchodziłaby 19 marca.

- dwukrotnie jednogłośnie wy
brany Czempionem USA Ogie
rów Młodszych (2006, 2007). 
Spośród klaczek na czoło

W wieku zaledwie 13 lat odszedł jeden 
z modniejszych ostatnio reprodukto
rów - Versace (Famę VF - Precious as 
Gold) hodowli amerykańskiej stadni-

lo
t. S

co
t T

re
es

ny Rojo Arabians. Największą chwalę 
przynieśli mu synowie: DA Vinci FM -
Wiceczempion USA Ogierów Star
szych z roku 2007 oraz DA Valentino

His progeny until the end of the XX century won the highest 
sum of money in the US (more than 5 millioons USD). 
Another dynasty of champion racers in the US was 
established by Sambor (Czort - Sabellina), also bred at 
Janów.

• Farewells
In the end of January, in Sweden, passed away the famous 
breeder, Mrs. Brita Axelsson, a great fan of Polish Arabians. 
Together with her husband Rolf, in their stud Vilkesbacka 
Gard, she raised many horses with Polish pedigree. Among 
them the brightest star proved Edjora (Exelsjor - Edessa), 
exported to the US, where she gave birth to Kajora (by 
Kaborr) - the US National Champion Mare and dam to 
Gazal Al Shaqab. Brita Axelsson was very proud of raising 
such a meritorious mare, founder of a very valuable 
bloodline.

fantastic, unbeaten show winner Pianissima by Gazal Al 
Shaqab - the Junior Champion Mare of Poland, Nations’ 
Cup, Europe, World, Scottsdale and the US, recently also 
the Al Khalediah Show champion mare.
Apart from her, Pianosa left behind also a colt Polon (by 
Ekstem), promising as a yearling, now in the race training; 
a full sister to Pianissima, Passionaria, a great show 
prospect in the nearest future; and this year’s colt by Al 
Adeed Al Shaqab, nursed by a foster-mother.
Great hopes laid in Pianosa caused greater hopes laid in her 
progeny. We believe they will come true...

** *

On February 19th, in the age of 29, passed away the 
stallion Penitent (Partner - Penza), bred at Janow, 
Champion of Poland and Europe. His son, born at 
Michalow, Eldon (out of Erotyka), gained also the titles of 
Polish National and Europe Champion, but won also the 
Towerlands Show, becoming the successor of Ilderim DB 
sireline, especially through his son Piaff (out of Pipi), bom 
at Janow, the Champion of Poland. Penitent left behind in 
Poland a little more than 30 heads of progeny, including 
such valuable mares, as Kawalkada (the US Nat. 
Champion Mare), Palestra (dam to Prognoza, Palestyna 
and Palmira), Palba (the Towerlands Champion Mare) or
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wybija się piękna Venetzia - Wiceczem- 
pionka Świata i Czempionka Pucharu 
Narodów Klaczy Młodszych z minio
nego roku. Hodowcom zainteresowa
nym użyciem nasienia Versace przypo
minamy, że zgodnie z przepisami 
PASB nasienie ogiera może być uży
wane jeszcze rok po jego śmierci, 
czyli do 15 lutego 2009 roku.

• Kurs sędziowski
Zapowiadany w poprzednim nu
merze kurs dla sędziów na pozio- 

\ mie pokazów krajowych, który 
w dniach 14-15 czerwca 2008 roku 
odbędzie się w Janowie Podla
skim, poprzedzony zostanie eg

zaminem kwalifikacyjnym w formie te
stu z zakresu ogólnej wiedzy o rasie ko

ni czystej krwi arabskiej oraz budowy 
koni. Wynika to z faktu, że od kandyda
ta na sędziego oczekuje się gruntownej 
wiedzy oraz doświadczenia, które 
po kursie pozwolą mu na samodzielną 
i sprawną ocenę koni. Niemniej osoby, 
które nie zaliczą egzaminu wstępnego 
będą mogły uczestniczyć w wykładach, 
jednak bez prawa przystąpienia do eg
zaminu głównego, który odbędzie się 
na zakończenie i będzie się składał 
z części praktycznej i teoretycznej.
Szczegóły dla kandydatów podane zo
stały na stronie PZHKA.
(www.pzhka.arabians.pl)

• Kurs DC
W dniach 12-13 kwietnia w Stadninie 
Koni w Janowie Podlaskim odbył się

pierwszy z kursów organizowany^ 
przez PZHKA - dla członków 
(komisji dyscyplinarnych) na pozio. 
mie pokazów krajowych. Ukończy] 
go wszyscy uczestnicy. Po wykładać] 
z zakresu budowy i motoryki konj 
identyfikacji (paszporty i opisy) 
przepisów ECAHO, w tym zasj 

przeprowadzania pokazów, upraw, 
nień DC oraz niedozwolonych metod 
zmiany wyglądu koni, odbył się test 
który wszyscy kursanci zaliczyli po' 
wyżej minimum ustalonego na 46 
z 56 punktów. Również egzamin 
praktyczny z zakresu identyfikacji 
koni wszyscy przeszli pozytywnie, 
a problemy, na które natrafiali 
uczestnicy były wspólnie dyskuto
wane.

Pentoza w wieku 27 lat ! at the age of 27

an outstanding racer Dracena, all bred at Michałów. 
Together with other precious Penitent daughters, they 
ensured a leading position in Polish breeding for their sire. 
He was exported in 1988 to the US, where he sired more 
than hundred offspring.

** *

In the age of 13 passed away one of the most fashionable 
producer Versace (Fame VF - Precious as Gold), bred by 
the Rojo Stud (US). He earned the greatest renown due 
to his sons: DA Vinci FM (US National Reserve Champion 
Stallion 2007) and DA Valentino, who was twice 
unanimously elected the US Junior National Champion 
2006 and 2007. Among fillies on the lead surely was 
the beautiful Venetzia, the last year’s World Junior 
Reserve Champion Mare and Nations’Cup Junior 
Champion Mare. We remind the breeders interested in 
using his semen, that according to the PASB rules, the 
semen of a given stallion may be used for a year after his 
death, i.e. until February 15th 2009.

• The DC Course

More details are given on the website of Polish Arabian 
Horse Breeders Union (www. pzhka.arabians.pl)

horses, only the jumping trial finally didn’t take place. In the 
event participated 16 Arabians together with the leading 
Western horses from the whole country.
In the Classic Pleasure competition (the basic dressage), as

Lista 17 absolwentów podana jest 
na stronie PZHKA (www.pzhka.ara- 
bians.pl). Osoby na niej wymienione 
powinny wziąć udział w pracach komi
sji DC w charakterze praktykanta pod
czas trzech pokazów w kraju lub zagra
nicą (maksymalnie w ciągu 2 lat 
od ukończenia kursu). Po zaliczeniu 
praktyk wejdą na listę krajową DC.

Danutę Konończuk, mistrzynię Polski 
amazonek w damskim siodle z roku 
2007. W konkurencjach western bardzo 
dobrze wypadła jego rówieśniczka 
Hrabina (Equin - Habra) należąca 
do Artura Góreckiego, która pod Anną 
Łagodzińską wygrała klasy: Arabian 
Bareli Racing, Arabian Pole Bending

On March 10th the Stallion Depot at Białka paid a last 
tribute to the last foundation mare of its Arabian 
department - Pentoza (Ellorus - Pentoda). As a 3-year-old 
filly she was transferred from Janów to Białka, where she 
initiated a priceless damline. Among her daughters should 
be mentioned especially Perforacja (dam to many excellent 
mares and the remarkable stallion Pesai by Partner) and 
Petycja by Palas. Now the great-granddaughters of Pentoza 
are already producing foals - quite soon the next generation 
will be put to stud. What a pity, that the „Queen of Białka” 
didn’t live until her 30th birthday, which would be 
celebrated on March 19th.

• The Judging Course
In the last issue we announced the organization of a judging 
course on the level of national shows. It will take place on 
June 14-15th 2008 at Janow Podlaski Stud, preceded by 
a qualifying test embracing the general knowledge of 
Arabian horses and their conformation. It’s obvious, that 
a candidate for a judge should be supplied with theoretical 
and practical competence, satisfactory for a correct 
estimation of horses. Nevertheless, those, who fail the 
introductory test, will be allowed to attend the lectures, but 
without the right to take the final exam, consisting of 
a theoretical and practical part.

• Western&Arabian
Klub jeździecki w Poczeminie w ostat
ni weekend kwietnia zorganizował za
wody z konkursami w stylu western 
oraz w konkurencjach klasycznych. 
W składającym się z 19 klas programie 
aż 7 przeznaczonych było wyłącznie 
dla koni arabskich (zaplanowany kon
kurs skoków dla arabów ostatecznie 
się nie odbył). Na listach startowych 
znalazło się 16 koni czystej krwi oraz 
konie z krajowej czołówki western.
W konkursie klasycznym (ujeżdżenie 
na podstawowym poziomie) oraz 
w klasie kostiumowej z polskimi stroja
mi historycznymi zwyciężył czteroletni 
ogier Salero (Metropolis NA - Salina) 
z SK Janów Podlaski, trenowany przez

Hrabina pod Anną Łagodzińską 
/ Anna Łagodzińską mounting 

Hrabina, Poczernin

On April 12-13th, at Janów Stud, took place the first course 
organized by PAHBS - for the members of Disciplinary 
Committees (DC), on the level of national shows. 
The lectures embraced conformation and gaits of horses, 
their identification (descriptions and passports), as well as 
ECAHO rules embracing the conduct of shows, powers of 
DC and forbidden methods of alteration of natural 
appearance of the horse. All participants of the course 
passed the final test above the minimum level 46 form 56 
points. All of them passed also the practical exam of 
identifying a horse. If any problems appeared, they were 
discussed afterwards.
The list of 17 persons, who completed the course, is 
published on the website of PZHKA. Those, who are listed, 
should take part in the DC activities during three shows in 
Poland or abroad as apprentices, within no more than two 
years after completing the course. After such an 
apprenticeship they will be enrolled in the national DC list.

• The Western&Arabian Riding Event
In the last week-end of April the riding club at Poczemin 
organized an event, consisting of 19 Western and classic 
competitions. Seven classes were intended for Arabian

oraz Pole Bending Open. Jej stajenny 
kolega Decaho (Ecaho - Demara Bis) 
pod Karoliną Kluką był najlepszy 
w Arabian Western Pleasure. Dodaj
my, że te dwa konie przygotowy
wane są do udziału w Sporto
wych Mistrzostwach Europy 
Koni Arabskich w Stadl Paura, 
zaś Hrabina zdobyła nagrodę 
specjalną dla najlepszego konia 
arabskiego zawodów. W konku
rencji Liberty tryumfował Zie
mowit (Ecaho - Zaleta) z Szinuk 
Ranch, zaprezentowany przez 
Wojciecha Orlika, z któiym niemal
chwilę wcześniej wziął udział w poka
zie kaskaderskim.
Zawody z klasami przeznaczonymi dla 
koni arabskich stworzyły dobrą okazję 
dla zadebiutowania w stylu western 
oraz w konkurencjach klasycznych - 
bez „strachu” przed wielką konkuren
cją ze strony koni innych ras. Organiza
torzy zadbali o szczegóły - zadowoleni 
byli i uczestnicy, i widzowie. Atutem 
Poczemina okazało się też jego położe
nie w centrum kraju. Warto spotkać się 
tam za rok! /L.P/

well in the Polish Historical Costume Class, won the 4-year- 
old colt Salero (Metropolis NA - Salina), bred at Janów 
Podlaski and trained by Danuta Konończuk, the Ladies’ 
Sidesaddle Champion of Poland 2007. In Western classes 
well came out his peer, the filly Hrabina (Equin - Habra), 
owned by Artur Górecki and ridden by Anna Łagodzińską. 
She won three classes: Arabian Barrel Racing, Arabian Pole 
Bending and Pole Bending Open. Her stablemate Decaho 
(Ecaho - Demara Bis), ridden by Karolina Kluka, won the 
class Arabian Western Pleasure. Moreover, those two horses 
are preparing for European Arabian Horse Sports 
Championships in Stadl Paura, while Hrabina got the 
special prize for the Best Arabian Horse of the event. In the 
Liberty class the best was Ziemowit (Ecaho - Zaleta) from 
the Szinuk Ranch, shown by Wojciech Orlik, who a little 
earlier rode him in a stunt show.
The event, with classes specially intended for Arabian 
horses, made a good opportunity to show them in Western 
or Classic riding without a fear of competing with horses 
of other breeds. The organizers took care even of details, 
so both competitors and the public were satisfied. The great 
advantage of Poczemin is also its location in central Poland, 
so let’s meet there next year!(transl. K. Ch)
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pionka Świata i Czempionka Pucharu 
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z części praktycznej i teoretycznej.
Szczegóły dla kandydatów podane zo
stały na stronie PZHKA.
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• Kurs DC
W dniach 12-13 kwietnia w Stadninie 
Koni w Janowie Podlaskim odbył się

pierwszy z kursów organizowany^ 
przez PZHKA - dla członków 
(komisji dyscyplinarnych) na pozio. 
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z zakresu budowy i motoryki konj 
identyfikacji (paszporty i opisy) 
przepisów ECAHO, w tym zasj 

przeprowadzania pokazów, upraw, 
nień DC oraz niedozwolonych metod 
zmiany wyglądu koni, odbył się test 
który wszyscy kursanci zaliczyli po' 
wyżej minimum ustalonego na 46 
z 56 punktów. Również egzamin 
praktyczny z zakresu identyfikacji 
koni wszyscy przeszli pozytywnie, 
a problemy, na które natrafiali 
uczestnicy były wspólnie dyskuto
wane.

Pentoza w wieku 27 lat ! at the age of 27

an outstanding racer Dracena, all bred at Michałów. 
Together with other precious Penitent daughters, they 
ensured a leading position in Polish breeding for their sire. 
He was exported in 1988 to the US, where he sired more 
than hundred offspring.

** *

In the age of 13 passed away one of the most fashionable 
producer Versace (Fame VF - Precious as Gold), bred by 
the Rojo Stud (US). He earned the greatest renown due 
to his sons: DA Vinci FM (US National Reserve Champion 
Stallion 2007) and DA Valentino, who was twice 
unanimously elected the US Junior National Champion 
2006 and 2007. Among fillies on the lead surely was 
the beautiful Venetzia, the last year’s World Junior 
Reserve Champion Mare and Nations’Cup Junior 
Champion Mare. We remind the breeders interested in 
using his semen, that according to the PASB rules, the 
semen of a given stallion may be used for a year after his 
death, i.e. until February 15th 2009.

• The DC Course

More details are given on the website of Polish Arabian 
Horse Breeders Union (www. pzhka.arabians.pl)

horses, only the jumping trial finally didn’t take place. In the 
event participated 16 Arabians together with the leading 
Western horses from the whole country.
In the Classic Pleasure competition (the basic dressage), as

Lista 17 absolwentów podana jest 
na stronie PZHKA (www.pzhka.ara- 
bians.pl). Osoby na niej wymienione 
powinny wziąć udział w pracach komi
sji DC w charakterze praktykanta pod
czas trzech pokazów w kraju lub zagra
nicą (maksymalnie w ciągu 2 lat 
od ukończenia kursu). Po zaliczeniu 
praktyk wejdą na listę krajową DC.

Danutę Konończuk, mistrzynię Polski 
amazonek w damskim siodle z roku 
2007. W konkurencjach western bardzo 
dobrze wypadła jego rówieśniczka 
Hrabina (Equin - Habra) należąca 
do Artura Góreckiego, która pod Anną 
Łagodzińską wygrała klasy: Arabian 
Bareli Racing, Arabian Pole Bending

On March 10th the Stallion Depot at Białka paid a last 
tribute to the last foundation mare of its Arabian 
department - Pentoza (Ellorus - Pentoda). As a 3-year-old 
filly she was transferred from Janów to Białka, where she 
initiated a priceless damline. Among her daughters should 
be mentioned especially Perforacja (dam to many excellent 
mares and the remarkable stallion Pesai by Partner) and 
Petycja by Palas. Now the great-granddaughters of Pentoza 
are already producing foals - quite soon the next generation 
will be put to stud. What a pity, that the „Queen of Białka” 
didn’t live until her 30th birthday, which would be 
celebrated on March 19th.

• The Judging Course
In the last issue we announced the organization of a judging 
course on the level of national shows. It will take place on 
June 14-15th 2008 at Janow Podlaski Stud, preceded by 
a qualifying test embracing the general knowledge of 
Arabian horses and their conformation. It’s obvious, that 
a candidate for a judge should be supplied with theoretical 
and practical competence, satisfactory for a correct 
estimation of horses. Nevertheless, those, who fail the 
introductory test, will be allowed to attend the lectures, but 
without the right to take the final exam, consisting of 
a theoretical and practical part.

• Western&Arabian
Klub jeździecki w Poczeminie w ostat
ni weekend kwietnia zorganizował za
wody z konkursami w stylu western 
oraz w konkurencjach klasycznych. 
W składającym się z 19 klas programie 
aż 7 przeznaczonych było wyłącznie 
dla koni arabskich (zaplanowany kon
kurs skoków dla arabów ostatecznie 
się nie odbył). Na listach startowych 
znalazło się 16 koni czystej krwi oraz 
konie z krajowej czołówki western.
W konkursie klasycznym (ujeżdżenie 
na podstawowym poziomie) oraz 
w klasie kostiumowej z polskimi stroja
mi historycznymi zwyciężył czteroletni 
ogier Salero (Metropolis NA - Salina) 
z SK Janów Podlaski, trenowany przez

Hrabina pod Anną Łagodzińską 
/ Anna Łagodzińską mounting 

Hrabina, Poczernin

On April 12-13th, at Janów Stud, took place the first course 
organized by PAHBS - for the members of Disciplinary 
Committees (DC), on the level of national shows. 
The lectures embraced conformation and gaits of horses, 
their identification (descriptions and passports), as well as 
ECAHO rules embracing the conduct of shows, powers of 
DC and forbidden methods of alteration of natural 
appearance of the horse. All participants of the course 
passed the final test above the minimum level 46 form 56 
points. All of them passed also the practical exam of 
identifying a horse. If any problems appeared, they were 
discussed afterwards.
The list of 17 persons, who completed the course, is 
published on the website of PZHKA. Those, who are listed, 
should take part in the DC activities during three shows in 
Poland or abroad as apprentices, within no more than two 
years after completing the course. After such an 
apprenticeship they will be enrolled in the national DC list.

• The Western&Arabian Riding Event
In the last week-end of April the riding club at Poczemin 
organized an event, consisting of 19 Western and classic 
competitions. Seven classes were intended for Arabian

oraz Pole Bending Open. Jej stajenny 
kolega Decaho (Ecaho - Demara Bis) 
pod Karoliną Kluką był najlepszy 
w Arabian Western Pleasure. Dodaj
my, że te dwa konie przygotowy
wane są do udziału w Sporto
wych Mistrzostwach Europy 
Koni Arabskich w Stadl Paura, 
zaś Hrabina zdobyła nagrodę 
specjalną dla najlepszego konia 
arabskiego zawodów. W konku
rencji Liberty tryumfował Zie
mowit (Ecaho - Zaleta) z Szinuk 
Ranch, zaprezentowany przez 
Wojciecha Orlika, z któiym niemal
chwilę wcześniej wziął udział w poka
zie kaskaderskim.
Zawody z klasami przeznaczonymi dla 
koni arabskich stworzyły dobrą okazję 
dla zadebiutowania w stylu western 
oraz w konkurencjach klasycznych - 
bez „strachu” przed wielką konkuren
cją ze strony koni innych ras. Organiza
torzy zadbali o szczegóły - zadowoleni 
byli i uczestnicy, i widzowie. Atutem 
Poczemina okazało się też jego położe
nie w centrum kraju. Warto spotkać się 
tam za rok! /L.P/

well in the Polish Historical Costume Class, won the 4-year- 
old colt Salero (Metropolis NA - Salina), bred at Janów 
Podlaski and trained by Danuta Konończuk, the Ladies’ 
Sidesaddle Champion of Poland 2007. In Western classes 
well came out his peer, the filly Hrabina (Equin - Habra), 
owned by Artur Górecki and ridden by Anna Łagodzińską. 
She won three classes: Arabian Barrel Racing, Arabian Pole 
Bending and Pole Bending Open. Her stablemate Decaho 
(Ecaho - Demara Bis), ridden by Karolina Kluka, won the 
class Arabian Western Pleasure. Moreover, those two horses 
are preparing for European Arabian Horse Sports 
Championships in Stadl Paura, while Hrabina got the 
special prize for the Best Arabian Horse of the event. In the 
Liberty class the best was Ziemowit (Ecaho - Zaleta) from 
the Szinuk Ranch, shown by Wojciech Orlik, who a little 
earlier rode him in a stunt show.
The event, with classes specially intended for Arabian 
horses, made a good opportunity to show them in Western 
or Classic riding without a fear of competing with horses 
of other breeds. The organizers took care even of details, 
so both competitors and the public were satisfied. The great 
advantage of Poczemin is also its location in central Poland, 
so let’s meet there next year!(transl. K. Ch)
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Po raz pierwszy, od kiedy Kolumb odkrył Amerykę, tak liczna grupa 

polskich hodowców odwiedziła arizońską Dolinę Słońca, a w niej 
zimową stolicę konia arabskiego - Scottsdale. Dziewięcioosobowa 
ekipa, pilotowana przez autorkę niniejszego artykułu, wróciła z tej 

wyprawy nie tylko z bogatym bagażem Wrażeń, ale również 
z cennym nabytkiem w postaci trzech arabskich koni.
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A
tmosferę pokazu w Scottsdale 
czuje się już na lotnisku 
w Phoenix. Trudno nie zauwa
żyć wielkich podświetlanych reklam 

odsyłających do Scottsdale West 
World - otwartego pod koniec lat 
osiemdziesiątych rozległego terenu 
wystawowego położonego w niecce 
pomiędzy autostradą, a pustynnymi 
terenami Arizony, otoczonego czer
wono-fioletowymi. skalistymi górami 
- miejscu dawnych kopalni srebra 
i złota, w których ponoć niejedna kon
na wycieczka zaginęła bez śladu...

Arizona jest z pewnością jednym 
z najcudowniejszych miejsc do spę
dzenia zimnego, europejskiego lu
tego. Temperatury, w zależności 
od dnia, odpowiadające naszej późnej 
wiośnie lub pełnemu latu, niesamowi
ta sceneria pustyni Southwest z jej 
symbolami - gigantycznymi kaktusa
mi saguaro, które przyrastają zaled
wie 70 cm na 100 lat, będąc pod praw
ną ochroną, i których przesadzenie 
kosztuje - bagatela - 10 000 USD. 
W sercu tej pustyni, niegdyś zamiesz
kałej przez lokalne plemiona Indian, 
dziś znajdują się ekskluzywne pola 
golfowe, kasyna prowadzone przez 
ludność indiańskiego pochodzenia, 
a w samym środku piętrzy się grupka 
drapaczy chmur stolicy stanu - Phoe
nix. obejmującego swymi parterowy
mi przedmieściami niewielkie Scotts
dale - miejsce jednej z największych 
obecnie na świecie imprez poświęco
nych koniom czystej krwi arabskiej. 
O tym, że jest to Mekka hodowców tej 
rasy koni z całego świata, można prze
konać się już przy wejściu. Odwiedza
jący zostaje przez perfekcyjnie działa
jącą obsługę zaopatrzony w ważący 
kilka kilogramów i zawierający po
nad 500 stron i 2500 koni katalog, 
po czym wkracza na teren obejmujący 
kilkanaście hal - targowych i pokazo
wych oraz ringów na otwartym powie
trzu. Trudno pokonać pierwsze z nich 
bez doznania oczopląsu - stoiska han
dlowe oferują praktycznie wszystko, 
co może być mniej lub bardziej po

2 lewej I left polska ekipa z ogierkiem Ali Gazal LA 
/ Polish group with Ali Gazal LA

powyżej / above Art Dekko TT

trzebne hodowcy, wystawcy, trenero
wi czy zwykłemu miłośnikowi koni 
arabskich - od gigantycznych rzeźb 
z kryształu czy kamienia, poprzez me
ble, dekoracje wnętrz, akcesoria dla 
koni i ich użytkowników, do bibelo
tów, odzieży i biżuterii - wszystko 
oczywiście nawiązujące do konia 
arabskiego. Sam sprzęt do treningu 
i pokazów zajmuje tu jedną halę wiel
kości sporej ujeżdżalni. Kiedy już po
kona się część targową należy podjąć 
trudną decyzję, co tak naprawdę 
chciaioby się obejrzeć - a do wyboru 
jest z reguły od kilku do kilkunastu to
czących się równocześnie konkurencji 
(w tegorocznym katalogu można ich 

było naliczyć ponad 800), których róż
norodność i klasyfikacja może Euro
pejczyka przyprawić o zawrót głowy. 
Na pewno jednak wycieczka do Scot
tsdale powinna być obowiązkowa dla 
wielu hodowców i właścicieli trzyma
jących w stajniach znudzone ogiery 
czy wałachy. Tutaj bowiem można zo
baczyć chyba każdy rodzaj użytkowa
nia konia arabskiego - od konkurencji 
w ręku (halter), przez kilka typów 
klas western, robiących duże wraże
nie końmi zaganiającymi byka, reagu
jącymi na najmniejszy ruch jeźdźca,

SCOTTSDALE 2008
- from a Polish Perspective

For the first time since Columbus discov
ered America such a large group of 
Polish breeders visited Arizona’s Sun 
Valley and among it the winter capital of 
the Arabian horse - Scottsdale. A group 
of nine, guided by the author of this arti
cle, returned from this trip not only with 
loads of impressions, but also with ' 
a valuable acquisition in the likes of 
three Arabian horses (editor).

The atmosphere of the Scottsdale Show 
can be felt already at the Phoenix Sky 
Harbor Airport. It is impossible not to 
notice the huge, illuminated signs direct
ing to Scottsdale West World - a vast 
show ground opened to the public in the 
late 80s, located in the basin between the 
highway and the desert regions of 
Arizona, surrounded by red, rocky 
mountains - the place of gold and silver 

mines of old, where reputedly many 
horse excursions went missing...
Arizona is without a doubt one of the 
most pleasant places to spend the cold, 
European month of February. The tem
peratures, depending on the day, resem
ble our late Spring or mid Summer in full 
bloom. The extraordinary scenery of the 
Southwest Desert with its symbols - gi
gantic saguaro cactuses, which grow just 
70 cm per 100 years, remaining under le
gal protection and whose replant costs 
amount - merely - to $10,000. In the heart 
of this desert, once inhabited by local 
Indian tribes, located today are exclusive 
golf fields, casinos ran by peoples bearing 
Indian origin, and in the hub a group of 
skyscrapers of the state’s capital 
Phoenix, embracing with its flat housed 
outskirts the small city of Scottsdale - 
the home of one of the world’s currently 
largest event devoted to pure bred 
Arabian horses. Already at the entrance 
you can be sure that this place is the



Mecca for Arabian breeders from all over 
the world. The visitor becomes supplied 
by the perfectly operating staff with 
a catalogue weighing some n-teen kilo
grams and including more than 500 
pages and 2500 horses, after which he en
ters the show grounds consisting of more 
than a dozen trade and show halls, as 
well as outdoor arenas. It is difficult to 
conquer the first of these without an eye 
ache - the trade booths offer nearly 
everything which can be of a more or less 
use to the breeder, exhibitor, trainer or 
simply an Arabian horse passionate -

Wiceczempionka Klaczy Starszych / Reserve Senior Champion Marę - Olita

czy klasami pleasure z niewiarygodnie 
dopracowanymi detalami ubioru 
jeźdźca i konia i - oczywiście, perfek
cyjnie wyszkolonymi parami zawodni
ków. Udział w klasie wałachów nie jest 
też absolutnie sprawą deprecjonującą 
konia - wręcz przeciwnie - konkuren
cja w klasach użytkowych (ale i w rę
ku) wśród wałachów jest bardzo os
tra, a czempiony sprzedawane są czę
sto za sumy dorównujące cenom uty

tułowanych klaczy czy ogierów. Do te
go klasy kostiumowe, kilka rodzajów 
powożenia i ujeżdżenia - na czele 
z chyba najdziwaczniejszą z nich - 
Park Horse, gdzie koń arabski udaje 
rasę Saddlebred, zadzierając przednie 
kończyny w kogucim chodzie, z jeźdź- 
cem siedzącym daleko poza środkiem 
ciężkości konia. Należy również za
znaczyć, że praktycznie każda z kon
kurencji dzielona jest w zależności

, wieku i zaawansowania w trening 
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Ä„«ycL Efekt wstójeslrowTOZ 
taki że jeden koń występuje w kilku 
różnych klasach i konkurencjach - raz 
w ręku kilkudziesięcioletniego właści
ciela, a zaraz potem pod siodłem z je
go kilkunastoletnią pociechą. Potrze
ba nam było naprawdę kilku dm, zęby 
w miarę sprawnie opanować nie tylko 
poruszanie się po samym pokazie, ale 

choćby po katalogu imprezy.
Ze względu na upodobania i profil 

hodowli większości uczestników na
szej wyprawy tradycyjnie skupiliśmy 
się na obserwowaniu klas w ręku 
(tych „profesjonalnych”). Jeszcze 
podczas kilku pierwszych klas próbo
waliśmy typować, które konie powin
ny znaleźć się w czołówce. Szybko da
liśmy za wygraną. O ile dużym uła
twieniem dla nowicjusza z Europy był 
zupełnie inny od europejskiego spo
sób przeprowadzania klas - gdzie ko
nia, jego właściciela, hodowcę i pre
zentera przedstawia się już na wejściu 
sprawiając, że cała sędziująca komisja 
od razu wie co i kogo ocenia, o tyle 
sposób pokazywania i oceny koni był 
dla osób przyzwyczajonych do euro
pejskich pokazów dość irytujący. Je
żeli koń nie był obdarzony wystarcza
jącym ruchem i „osobowością poka
zową” żeby zaprezentować ruch 
przy wejściu na ring, praktycznie nie 
dostawał już drugiej szansy - sposób 
pokazywania koni z prezenterem trzy- 
mąjącym zwierzę prawie przy samym 
pysku nie dawał (przynajmniej nam) 
możliwości oceny ruchu konia. Nieco 
„wyolbrzymiany” wydąje się problem 
tzw. hard-stand, czyli zmuszania ko
nia do trwania w perfekcyjnej pozycji 
na stój przez długi czas. Owszem, 
podczas pokazów w ręku w Scotts
dale konie występujące w klasie pozo- 
stają na ringu aż do końca oceny 
wszystkich uczestników, jednak więk
szość z tych, które oglądaliśmy w tym 
roku, nie była zmuszana do trwania 
w perfekcyjnym ustawieniu dłużej niż 
na moment oceny ich samych. Efekt 
końcowy - robiący duże wrażenie, me-

tody, jakimi czasami się go osiąga, to 
temat na inny artykuł. Praktycznie 
nie zdarzał się na pokazie koń, który 
podczas kluczowego momentu oceny 
ruszył by chociaż uchem w niepożą
danym kierunku, praktycznie wszyst
kie konie w perfekcyjnie dopracowa
nej kondycji, bez grama zbędnego 
tłuszczu, za to prawie ociekąjące kil
kunastoma rodzajami kosmetyków. 

Czempion Ogierów Starszych / Senior Champion Stallion 
oraz / and Scottsdale Supreme Champion - DA Valentino

from enormous sculptures made from 
cut glass or stone, through furniture, 
home decorations, accessories for both 
horse and rider to trinkets, apparel and 
jewelry - with everything of course refer
ring to the Arabian horse. Just the equip
ment for training and showing takes up 
one hall the size of a large indoor facility. 
When you finally make it past the trade 
portion of the event you must make the 
hard decision of what it is you would re
ally like to see - you can usually choose 
from among a couple to more than 
a dozen competitions taking place at the
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Czempion Ogierów Dwuletnich / Two years 
old. Champion Colt - Stival Cropped

same time (in this year’s catalogue we 
counted more than 800), whose diversity 
and ranking can make a European’s head 
spin. However a trip to Scottsdale should 
be obligatory for many breeders and 
owners who keep bored stallions or geld
ings in their bams. For here we are per
haps able to see every way of using the 
Arabian horse - from the in-hand classes 
(halter) through several types of Western 
classes, which make a huge impression 
with horses penning a bull and reacting 
to the slightest movement of the rider, to 
the pleasure classes with incredibly de
tailed apparel of both horse and rider 
and, of course, perfectly trained human
equine pairs. The participation in the 
gelding class in no way depreciates the 
horse - on the contrary - the competition 
in the performance classes (as well as in 
the halter classes) is very strong among 
the geldings and the champions are often 
sold for sums that equal title-bearing 
stallions and mares. Add to that the cos
tume classes, a couple of types of harness 
driving and dressage, with the most 
bizarre of them all - Park Horse, where 
the Arabian horse pretends to be 
a Saddlebred, with action of the fore legs 
resembling a stringhalt and the rider sit
ting far behind the horse’s center of grav
ity. It should be stressed that almost 
every one of these competitions is divid
ed into age groups and the training expe
rience of both horse and rider, so we have 
classes of horses of various ages shown 
by professionals or amateurs, which in 
turn divide into their own age groups. 
This often results in one horse perform
ing in several different classes and com
petitions - once in the hands of a mature 
owner and a couple of moments later un
der saddle with the owner’s teenage off
spring. We really needed a couple of days 
to master moving not only about the en
tire show ground, but merely through the 
catalogue of the event.

Zastosowanie tych ostatnich również 
różni się od tego, co znamy w Europie. 
Przede wszystkim w USA dopuszcza 
się np. golenie włosów czuciowych czy 
zmianę kolorystyki kopyt. Obowiązu
jącą „modą” jest podkuwanie koni wy
sokimi na ok. 1-2 cm podkładkami, 
które wypolerowane i zamalowane ra
zem z podkową i kopytem sprawiają 
wrażenie jednej całości i optycznie do
dają koniom kilka centymetrów w kłę
bie, choć i tak nawet roczne czy dwu
letnie konie znacznie przewyższają 
gabarytami nasze polskie roczniaki 
czy dwulatki prezentowane w Bialce.

Mimo, że w naszej grupie były oso
by o bardzo różnych gustach, jeśli 
chodzi o rodowody czy wygląd koni, 
to żadnemu z nas nie udało się roz
gryźć czym tak naprawdę kierowali 
się sędziowie typując swoich zwy
cięzców. Konie w Scottsdale, jak 
i na większości amerykańskich poka
zów, oceniane są metodą porównaw
czą, a więc sędzia nie przyznaje punk
tów ogłaszanych publicznie, tylko ty
puje konie, szeregując je według kolej
ności. Na końcu każdej klasy konie 
ustawiane są tyle razy, ilu jest sędziów, 
w kolejności od najlepszego do dzie
siątego. Czasami jeden i ten sam koń 
u jednego sędziego jest pierwszy, 
a u drugiego dziesiąty, zaś brak ocen 
za poszczególne cechy sprawia, że tak 
naprawdę czasami trudno nam było 

Czempionka Klaczy Młodszych / Junior Champion Mare - True Desire LL

zrozumieć różnice zdań pomiędzy sę
dziami. Ogólne wrażenie polskiej eki
py po obejrzeniu pokazu było nie nąj- 
lepsze - większość koni, nawet tych 
typowanych wysoko przez sędziów 
prezentowało zupełnie inny obraz niż 
te wygrywające na pokazach w Euro
pie czy na Bliskim Wschodzie. Konie 
o często ciężkim ganaszu, prostym 
profilu głowy, wysoko i wąsko osadzo
nych oczach, bardzo często z wadami 
kończyn, nienajlepszą kłodą i (chyba) 
ruchem. Za to najwyraźniej bardzo ce
ni się w USA duże ramy i długie szyje. 
Jednak trzeba przyznać, że trafiały się 
i wyjątki. Polskiej grupie wpadi w oko 
chociażby bardzo urodziwy syn Gaza- 
la Al Shaqab - Stwal Cropped (od Pa- 
loma de Jamaal) - ogierek ochrzczo
ny przez nas „gniadym kasztanem”, 
znalazł również uznanie wśród sę
dziów zostając jednogłośnie wybra
nym czempionem ogierów dwulet
nich. Jeszcze przed tym miał szansę 
przyjechać do Polski, gdyż jeden z za
chwyconych uczestników wycieczki 
złożył atrakcyjną ofertę jego zakupu 
ale, niestety, na razie właścicielka ani 
myśli o pozbyciu się tego obiecujące
go ogiera. Jednak polska ekipa nie 
wróciła z USA z pustymi rękami. Pa
miątki z wycieczki, które bardzo szyb
ko przyjechały w ślad za nowymi wła
ścicielami, zakupili Tomasz Tarczyń
ski i Czesław Witko. Wyjazdy tego
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ostatniego wzbudzają w wielu hodow
cach sporo emocji, gdyż to nie pierw
szy (i może nie ostatni) wyjazd 
do USA, z którego Czesław Witko 
przywozi konie, a ściślej mówiąc ogie
ry. Tym razem, po naprawdę długich 
poszukiwaniach, wybrał poprawnego 
i efektownego, ciemnogniadego Ali 
Gózala LA (Gazai Al Shaqab - Yer
men Sangayla), który poza suchością, 
poprawną budową i (oczywiście) po
kaźnymi rozmiarami oraz efektowną, 
ciemną maścią okazał się również 
ogierkiem o miłym i przyjaznym cha
rakterze, co dla nowego właściciela 
było niemniej ważne jak uroda. Naby
tek został od razu „zagłaskany” przez 
polską ekipę i cierpliwie pozował 
do grupowego zdjęcia z nowym wła
ścicielem, trenerem Andym Sellma- 
nem, polską grupą i hodowcami - 
Randym i Laurą Brodzik (Lauran 
Arabians). Mimo że kupno syna Ga- 
zala do Polski może się wydawać 
przywożeniem drewna do lasu, to wie
lu na pewno nie pogardziłoby takim 
„drewnem”. Na uwagę zasługuje rodo
wód Ali Gazala - jego matka Yermeh 
Sangayla jest córką szwedzkiego 
Aladdina (po albigowskim Nureddi- 
nie), szeroko użytego w Szwecji 
i USA, obecnego również w rodowo
dach polskich koni, jest też prawnucz
ką polskich Baska i Orla, niesie więc 
w sobie geny koni uzdolnionych wy
ścigowo. Tomasz Tarczyński od po
czątku planował zakupy pod kątem 
potomstwa ogiera Versace - i chwała 
mu za konsekwencję. Wybrał dwie je
go wnuczki po wiceczempionie USA 
DA Vinci FM. Pierwsza to bardzo 
przyjemna z wyglądu i dobrze ruszają
cą się Daisy FF (od zasłużonej w ho
dowli córki Bey Shaha - Sheez Sassy). 
Półsiostry Daisy FF znajdują się już 
m.in. w Dubai Arabian Stud (ZEA) 
i w Belgii. Druga z zakupionych kla
czek - gniada Catherina FM (od Echo 
Lee IA) również dołączy do rodzeń
stwa w Europie - jej pełna siostra, bę
dąca własnością brytyjskich hodow
ców, pokazywana przez Franka Spo- 
enle była m.in. czempionką Emerald 
Trophy w Belga Ich matka - Echo Lee IA 
to wnuczka ogiera Echo Magnifico, 
trójkoronowanego w USA (Czempion 

USA, Kanady i pokazu w Scottsdale), 
niesie w rodowodzie również krew Bey 
Shaha, Nazeera i młodzieżowego 
czempiona świata - ogiera Fumo Kha- 
mal. Poprzez niego Caterina FM 
spokrewniona jest z ogierem Selket 
Marque (po Marwan Al Shaqab od Sel
ket Khamala po Fumo Khamal), któ
rego 20 stanówek nabyli uczestnicy wy
prawy do Scottsdale i udostępniają dla 
hodowców w Polsce od tego sezonu.

Kupno potomków Versace okazało 
się być też posunięciem dobrym 
z marketingowego i finansowego 
punktu widzenia. Obserwując pokaz 
można było odnieść wrażenie, że klasy 
w ręku zdominowane były przez po
tomstwo 3 ogierów. Jednym z nich był 
właśnie Versace, cieszący się coraz 
większą popularnością poza USA, 
dzięki sukcesom potomstwa - rów
nież w Europie i na Bliskim Wscho
dzie - na czele z piękną, kasztanowa
tą Venetziq, która brawurowo prze
szła ubiegły sezon pokazowy. Tym 
bardziej smutna była wiadomość 
o śmierci Versace, która dotarła 
do zgromadzonych w Scottsdale 
pierwszego dnia pokazu. Potomstwo 
ogiera natychmiast zyskało na warto
ści - zaraz po pokazie właściciela 
zmienił Czempion Ogierów Starszych 
i Supreme Scottsdale Senior Cham
pion - DA Valentino, sprzedany ponoć 
za 5 milionów dolarów, jeśli wierzyć in
formacjom rozpowszechnianym przez 
osoby związane z transakcją. Wice- 
czempionem Ogierów Starszych zo
stał również syn Versace - Odyssey SC 
z Gemini Farms.

W klasach klaczy starszych prym 
wiodły córki „żyjącej legendy” - mod
nego w Stanach Zjednoczonych ale 
i poza nimi ogiera Magnum Psyche, 
którego mogliśmy obejrzeć podczas 
zorganizowanej z wielką pompą, wie
czornej prezentacji w oddziale stadni
ny Midwest - schodzącego po rampie 
nad jeziorem w otoczeniu sztucznych 
ogni. Słynnego ojca Magnuma, a tak
że całej dynastii utytułowanych i za
służonych w hodowli koni - ogiera Pa- 
drons Psyche mieliśmy okazję zoba
czyć podczas krótkiego wypadu 
do North Arabians w Kalifornii - i je
stem pewna, że wrażenie, jakie ten 

Due to the preferences and breeding 
profile of most of our trip’s participants 
we traditionally focused on observing the 
halter classes (the „professional” ones). 
During the first classes we tried to pick 
the winners, but quickly gave up. As far 
as the way of presenting the class was 
a huge convenience for a novice from 
Europe - where the horse, owner, breed
er and handler are introduced when the 
horse enters the arena, letting the entire 
jury know what and whom they are judg
ing, then the way of showing and evalu
ating the horses was rather irritating for 
people accustomed to European shows. 
If a horse was not gifted with enough 
movement and a „show personality” to 
present the movement during his en
trance onto the arena, he did not get 
a second chance - the method of show
ing a horse by holding him nearly at the 
mouth did not give (at least us) a chance 
of assessing the horse’s movement. The 
„hard-stand” problem - forcing the horse 
to remain in a perfect pose in halt for 
a long time - seems to be a bit exagger
ated. Sure, during the halter perform
ances in Scottsdale the horses perform
ing in the class remain on the arena until 
the end of the evaluation of other con
testants, however the majority of them 
which we saw this year were not forced 
to remain in perfect pose longer than for 
the sole moment of being judged. The fi
nal result - impressive, the methods by 
which it is achieved - a subject for an
other article. There was really not a sin
gle horse at the show, who during the key 
moment of evaluation would move even 
an ear in an undesirable direction, nearly 
all horses in perfect condition, without 
an ounce of redundant fat, but dripping 
with more than a dozen types of make 
up. The usage of the latter also differs 
from what we know in Europe. First of all 
in the US the clipping of sensory hairs 
and changing of hoof color is allowed. 
The current „trend” is shoeing horses 
with high 1 - 2 cm pads, which polished 
and painted together with the shoe and 
hoof give the impression of being one 
whole and visually add a couple of cen
timeters in height, although even the 
yearlings and two year olds surpassed 
our Polish yearlings and two year olds 
presented in Bialka in terms of size.
Even though our group consisted of peo
ple with various tastes when it comes to 
pedigrees or appearance, none of us fig
ured out by what means the judges 
chose their winners. Horses in 
Scottsdale, as at most American shows, 
are judged using the comparative 
method, where the judge does not give 
points announced publicly, but ranks the 
horses. At the end of each class the hors
es are positioned as many number of 
times as there are judges, from 1st to 
10th. Sometimes the same horse is first 
with one judge and 10th with another 
and the lack of marks for singular traits 
makes it sometimes difficult to under
stand the differences in the judges” opin
ions. The overall impression of the Polish 
team after seeing the show was rather 
poor - most horses, even those chosen by 
the judges presented a totally different

15



Wiceczempion Ogierów Starszych
/ Reserve Senior Champion Stallion Odyssey SC

picture than those winning at European 
or Middle Eastern shows. Horses with of
ten heavy jowls, straight heads, not too 
decent bodies and (probably) move
ment. However it is evident that large 
frames and long necks are highly valued 
in the US. But we have to admit that 
there were exceptions. The Polish team 
spotted a very handsome son of Gazal Al 
Shaqab - Stival (out of Paloma de 
Jamaal), a colt named by us „the bay 
chestnut” also found acclaim among the 
judges, becoming a unanimous two year 
old champion. Before that he had 
a chance to come to Poland, because one 
of the enamored participants made an 
attractive sale offer, but unfortunately 
the owner isn’t planning to let this prom
ising stallion go for now. However the 
Polish team did not return from the US 
empty handed. Souvenirs from the trip, 
who quickly arrived after the new own
ers, were purchased by Tomasz 
Tarczynski and Czeslaw Witko. The ex
cursions of the latter arouse in many 
breeders a lot of emotions, as it was not 
the first (and perhaps not the last) trip 
to the US, from which Czeslaw Witko 
brought horses, or more precisely speak
ing, stallions. This time after a really long 
search he chose a correct and effective, 
dark bay Ali Gazal LA (Gazal Al Shaqab 
- Yemeh Sangayla), who besides dryness, 
a correct build and (of course) large size 
and an effective, dark coat color turned 
out to be also a colt of a nice character 
and friendly nature, which for the new 
owner was no less important than his 
beauty. The purchase was at once „over
patted” by the Polish team and patiently 
posed for a group photo with the new 
owner, trainer Andy Sellman, the Polish 

group and breeders - Randy and Laura 
Brodzik (Lauran Arabians). Though the 
purchase of a Gazal son to Poland may 
seem like bringing wood to the forest, 
many would surely not discard such 
„wood”. Especially the pedigree of Ali 
Gazal deserves some attention - his dam 
Yermeh Sangayla is the daughter of 
Swedish Aladdinn (by Albigowa’s 
Nureddin), used widely in Sweden and 
the US, present also in the pedigrees of 
Polish horses. She is also the great- 
granddaughter of Polish Bask and Orzei, 
thus carrying in her athletic genes. While 
Tomasz Tarczynski from the beginning 
planned purchases descending from the 
progeny of the stallion Versace - and 
praise him for being consistent. He chose 
two granddaughters by US Reserve 
Champion DA Vinci FM - a very pleasant 
looking and good moving Daisy FF (out 
of a meritorious Bey Shah daughter - 
Sheez Sassy). Daisy FF’s half-sisters are 
currently stabled in Dubai Arabian Stud 
(UAE) and Belgium, among others. The 
second purchased filly - the bay 
Catherina FM (out of Echo Lee IA) will 
also join her siblings in Europe - her full 
sister, owned by British breeders and 
shown by Frank Spoenle, was an 
Emerald Trophy winner in Belgium 
among others. Their dam - Echo Lee LA 
is the granddaughter of the US Triple- 
Crowned (US, Canadian and Scottsdale 
Champion) Echo Magnifico, with also 
Bey Shah, Nazeer and World Junior 
Champion stallion FUmo Khamal blood 
in her pedigree. Through the latter 
Catherina FM is related to the stallion 
Selket Marque (by Marwan Al Shaqab 
out of Selket Khamala by Fumo 
Khamal), whose 20 breedings were 
bought by the participants of the 
Scottsdale excursion and will be avail
able to breeders in Poland starting from 
this season.

mający już swoje lata ogier zrobił 
na naszej grupie, diugo pozostanie 
wszystkim w pamięci.

Bardzo miłym dla nas, polskim ak
centem w Scottsdale byl występ i tytuł 
Wiceczempionki Klaczy Starszych dla 
janowskiej Olity, będącej w dzierżawie 
stadniny Valley Oak Arabians. Klacz 
w ręku Grega Galluna zaprezentowała 
się doskonale, jednak raczej nie mogła 
wygrać w starciu z silnie dopingowaną 
faworytką - pokazywaną przez tu
za amerykańskich trenerów Davida 
Boggsa JJ La Estrellą (po Magnum 
Psyche). Olita zdobyła tytuł Wice
czempionki wchodząc do czempiona- 
tu z drugiego miejsca w klasie, co było 
dużym wyczynem. Pokaz w Scottsdale 
jest uważany za swojego rodząju wy
znacznik kandydatów do jesiennych 
Czempionatów Narodowych - ciekawe 
czy Olita powtórzy więc sukces swojej 
rodaczki - michalowskiej El Dorady, 
która rok wcześniej, również dzierża
wiona przez Valley Oak Arabians, zdo
była tytuł Czempionki w Scottsdale 
i Czempionki USA w listopadzie. Nie
stety, rozczarowała bezimienna córka 
Pianissimy po Ames Charisma (w po
kazie w Scottsdale występują również 
konie nie mąjące jeszcze zarejestrowa
nego oficjalnie imienia) - wydaje się, że 
połączenie to raczej nie było trafione. 
Lepsze, choć nie oszałamiające wraże
nie robiła córka wspomnianej El Dora
dy po Ecaho - El Euphoria VO, która 
zajęła drugie miejsce w swojej klasie, 
w dużej mierze wygrywając z konku
rentkami poprawnością budowy. Kla
sy koni młodszych zdominowało po
tomstwo szeroko używanego na całym 
świecie Marwana Al Shaqab. Podczas 
gdy do tej pory na ringach w Europie 
można było oglądać jedynie kilka sta
rannie wybranych potomków tego 
szalenie modnego i już zasłużonego re
produktora, tutaj można było obejrzeć 
znacznie większą i oczywiście zróżni
cowaną pod względem urody stawkę, 
jedno jest jednak pewne - sporo jego 
urodziwego potomstwa nadal pozo- 
staje w USA.

Nie jest moim zamiarem szukanie 
różnic między typem koni w Europie 
i USA, ale po tegorocznym pokazie 
w Scottsdale można mieć wrażenie iż
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mimo że hodowla na świecie przypo
mina już globalną wioskę, to różnice 
i oczekiwania co do typu koni arab
skich między Starym a Nowym Świa
tem są jeszcze bardzo duże. Patrząc 
z „europejskiego” punktu widzenia 
odnieśliśmy wrażenie, że dużo bar
dziej typowe konie można było zoba
czyć poza terenem West World - 
na prezentacjach w prywatnych stad
ninach, a raczej stajniach, wynajmo
wanych na czas od listopada do mar
ca gdzie konie z całych Stanów zwo
żone są i przygotowywane do poka
zów w Scottsdale, a później w Las Ve
gas i przy okazji oferowane kupcom 
przyjeżdżającym tu już po listopado
wym Święcie Dziękczynienia. Wiele 
z tych koni na Las Vegas Arabian Bre
eders World Cup - pokaz reklamowa
ny jako „europejski w USA” (m. in. 
z europejskim systemem sędziowania 
i metodami oceny) - pojedzie już 
w barwach nowych właścicieli.

Impreza w Scottsdale z pewnością 
wyszła już poza ramy samego pokazu 
- to cale przedsięwzięcie napędzające 
marketing koni arabskich i wyznacza
jące kalendarz hodowców w Stanach 
Zjednoczonych, ale i poza nimi. Roz
poczyna się ono oficjalnie w połowie 
lutego wielką imprezą (kick-off party), 
będącą tak naprawdę tylko pierwszym 
z wielu mniej lub bardziej kameral
nych przyjęć, połączonych oczywiście 
z prezentacją koni. Prezentacje i sam 
pokaz przyciągają nie tylko ludzi 
z branży - w tym roku gościem ostat
niego dnia czempionatowego, choć 
podejmowanym zupełnie incognito, 
była Madonna. Krążą plotki, że być 
może to kolejna ze słynnych gwiazd, 
która zacznie hodować własne araby. 
Scottsdale show nieoficjalnie trwa tak 
więc przez kilka miesięcy - przed 
i po samym pokazie. Można lubić albo 
i nie lubić stylu pokazywania czy typu 
większości przywożonych tam koni, 
zgadzać się lub nie z werdyktami sę
dziów -jednak z całą pewnością warto 
chociaż raz w życiu wybrać się w lutym 
do gorącej i słonecznej Arizony. To co 
urnie na pewno skłoni do powrotu 
do Scottsdale, to przede wszystkim 
atmosfera miejsca i ludzie, bowiem to 
oni są jednym z głównych powodów, 

The purchase of Versace offspring turned 
out to be a good move from both a mar
keting and financial point of view. 
Observing the show it could be easily no
ticed that the halter classes were domi
nated by the progeny of three stallions. 
One of them is Versace, who is becoming 
more and more popular outside the US 
thanks to the success of his progeny - al
so in Europe and in the Middle East, led 
by the beautiful, chestnut Venetzia, who 
boldly strode through the show season 
last year. The sadder was the news about 
the death of Versace, which reached 
Scottsdale on the first day of the show. 
The progeny of the stallion immediately 
gained on value - right after the show the 
Champion Stallion and Supreme 
Champion DA Valentino changed own
ers - reputedly sold for $5 million, if we 
are to believe the rumors spread by 
those involved in the transaction. The 
Reserve Champion Stallion title was also 
awarded to a Versace son - Odyssey SC 
of Gemini Farms.
The older mares classes were dominated 
by the daughters of a „living legend” - 
the fashionable in the US and abroad 
stallion Magnum Psyche, who we could 
see during the evening presentation in 
the division of Midwest Stud - descend
ing down the ramp upon the lake sur
rounded by fireworks. We also had the 
chance to see Magnum’s famous sire - 
Padrons Psyche - as well as an entire dy
nasty of titled and meritorious horses 
during a short escapade to North 
Arabians in California - and I am sure 
that the impression that this already-of- 
age stallion made on our group will re
main in our memory for a long time.
Especially nice Polish accent in 
Scottsdale was the performance and in 
result - title of Reserve Champion Mare 
for Janow’s Olita, leased by Valley Oak 
Arabians. The mare presented herself 
beautifully, but could not win when faced 
with the strongly pepped favorite - 
shown by the ace of American trainers 
David Boggs JJ La Estrella (by Magnum 
Psyche). Olita gained the title of Reserve 
Champion Mare after entering the cham
pionships from second place in class, 
which was a large feat. The Scottsdale 
Show is considered as a primary for can
didates to the autumn National 
Champions - it’s interesting whether 
Olita will repeat the success of her fel
low-citizen - Michalow’s El Dorada, also 
leased by Valley Oak Arabians, who the 
previous year gained the title of Senior 
Champion Mare in Scottsdale and US 
National Champion Mare in November. 
Unfortunately the unnamed (at the 
Scottsdale Show also horses who have 
not yet had their name officially regis
tered can participate) daughter of 
Pianissima by Ames Charisma was 
somehow a disappointment - it seems 
that this mating was not a very fortunate 
one. A better, but not stunning impres
sion was made by a daughter of the afore 
mentioned El Dorada by Ecaho - El 
Euphoria VO, who placed second in her 
class, besting her rivals mainly by cor
rectness of body build. The junior classes 

were dominated by the progeny of 
Marwan Al Shaqab, used widely all over 
the world. While so far in Europe we 
could see just a couple of carefully se
lected offspring of this trendy and al
ready meritorious stallion, here we could 
see a much larger and diversified in 
terms of beauty lot, but one thing is sure 
- a lot of his handsome progeny still re
main in the US.
It is not my intention to find the differ- 
ences between the horse type in Europe 
and the US, but after this year’s 
Scottsdale Show it seems that although 
breeding in the world already resembles 
a global village, still the differences and 
expectations regarding the Arabian 
horse type between the New and Old 
World remain enormous. Looking from 
a European point of view we had the im
pression that we could see much more 
typey horses outside the show grounds 
of West World - at presentations in the 
private studs, or rather stables, rented 
from November to March, where horses 
from all over the US are brought to and 
prepared to the Scottsdale show and lat
er for Las Vegas and are also offered to 
buyers arriving here right after 
Thanksgiving in November. Many of 
these horses will go the Arabian 
Breeders World Cup in Las Vegas (adver
tised as European in the US, with 
a European method of judging and eval
uation) under the flag of new owners.
The event in Scottsdale has surely ex
ceeded being simply a show - it is an en
tire venture driving the marketing of 
Arabian horses and setting the calendar 
for breeders in the US, but also abroad. 
It begins officially in mid February with 
a huge kick-off party being really just the 
first of many more or less private venues 
combined of course with the presenta
tion of horses. The presentations and 
show itself draw not only people from the 
industry - this year the guest of the last 
championship day, although treated in
cognito, was Madonna. There are rumors 
that perhaps she could be yet another fa
mous star who will soon breed her own 
Arabians. And so the Scottsdale show 
lasts unofficially a couple of months - be
fore and after the show itself. You can 
like or dislike the style of showing or the 
type of most horses brought there, agree 
or disagree with the judges” verdicts - 
but it is definitely worth to make your 
way in February to the hot and sunny 
Arizona at least once in your life. What 
will certainly urge me to return to 
Scottsdale is first and foremost the at
mosphere of the place - and the people, 
who are also one of the main reasons for 
which it is worth going there. Flying to 
Scottsdale for the first time as an anony
mous stranger you can return with 
a large group of new friends - and with 
thousands of unforgettable memories. 
Crowds of smiling, well-wishing not just 
towards the visitors but also to each oth
er, breeders and the public have their 
own private competition in cheering on 
their favorites, which makes just a large 
an impression as the show itself. If some
one from one side of the arena began 
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cheering one of the horses, the other side 
did not remain idle. Often the breeders 
themselves approach the loudest specta
tors and ask them to cheer certain hors
es. The Scottsdale show is definitely not 
for those with delicate hearing... and 
I must admit, that the atmosphere is in
fectious and some of our trip’s partici
pants quickly grasped the concept of the 
game - it will be interesting to see what 
will happen at the next show in Bialka... 
The cheering does not apply only to the 
champions, but also to popular trainers. 
A horse that especially wrote itself down 
in my memory was an older mare in the 
veterans” class. Although the class was 
not meant for amateurs, the woman 
leading the mare did not seem a profes
sional handler. It was clear that the mare 
did not have any contact with a trimmer 
or professional make-up, as well as with 
show training. The handler did not force 
her to do any special feats in the ring - 
the mare trotted around the arena in 
a sedate manner and stood relaxed be
fore the judges - gaining the applause 
and sympathy of the audience. Although 
she did not make it into the Top Ten of 
her class, neither the presenter nor the 
presented had any inferiority complex 
competing shoulder to shoulder with 
Michael Byatt or David Boggs. I would 
also risk saying that this mare was the 
most happiest horse of the show... 
/transl. J.K./ 

dla którego warto tam pojechać. Ja- 
dąc do Scottsdale po raz pierwszy 
w życiu jako obca i anonimowa osoba, 
można wrócić bogatszym o wielu no
wo poznanych znajomych i z tysiącem 
niezapomnianych wrażeń.

Tłumy uśmiechniętych, życzliwych 
nie tylko gościom, ale i sobie nawza
jem, dobrze bawiących się hodowców 
i publiczności urządzającej swojego 
rodzaju prywatne zawody w dopingo
waniu ulubieńców, robią nie mniejsze 
wrażenie od samych pokazów. Wy
starczyło, żeby ktoś z jednej strony 
widowni zaczął dopingować któregoś 
z koni, a zaraz druga strona nie pozo
stawała bezczynna, często wręcz ho
dowcy zgłaszają się do tych najgło
śniejszych widzów z prośbą o doping 
konkretnych koni. Pokaz w Scottsda
le na pewno nie jest dla osób o wrażli
wym uchu... a trzeba przyznać, że at
mosfera się udziela i niektórzy uczest
nicy naszej polskiej wycieczki szybko 
pojęli na czym polega zabawa - cieka
we, co będzie się działo na najbliż
szym pokazie w Biaice...

Zresztą głośno dopingowane są nie 
tylko czempiony czy popularni trene
rzy. Koniem, który szczególnie zapadł 
mi w pamięć i chyba jedynym takim 
na tym pokazie, była starsza klacz wy
stępująca w klasie weteranek. Mimo że 
klasa nie była przeznaczona dla ama
torów, prowadząca klacz kobieta nie 
sprawiała wrażenia doświadczonego 
prezentera. Widać było, że klacz raczej 
nie miała do czynienia ani z maszynką 
do strzyżenia koni, ani z profesjonal
nym make-upem, raczej też nie miała 
nic wspólnego z treningiem pokazo
wym. Prezenterka nie zmuszała jej też 
do szczególnych wyczynów na ringu - 
klacz statecznym kłusem obiegła are
nę i stanęła rozluźniona przed sędzia
mi - zyskując aplauz i sympatię widow
ni. Mimo że nie weszła do pierwszej 
dziesiątki swojej klasy, to ani prezentu
jąca, ani prezentowana nie miały żad
nych kompleksów startując ramię 
w ramię z Michaelem Byattem czy Da- 
videm Boggsem. Zaryzykowałabym też 
stwierdzenie, że klacz ta była nąjszczę- 
śliwszym koniem tego pokazu... •

Czempionka Klaczy Starszych / Senior Champion Mare - JJ La Estrella
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V Podlaski Pokaz Koni Arabskich
19 lipca 2008 r. w Mińcach k/Bialegostoku

Serdecznie zapraszamy Hodowców 
i wszystkich miłośników koni arabskich 
do wzięcia udziału w naszym pokazie.

Organizatorzy: Agnieszka Pilecka, Andrzej Arefiew

Szczegółowe informacje: www.pzhka.arabians.pl

Sponsorzy:

TOP AUTO 
autoryzowany dealer 
www.topauto.com.pl

NORD AUTO 
autoryzowany dealer 
5vww.nordauto.dealervolvo.pl

OPEL

DNI KONIA ARABSKIEGO
POLSKA 2008

POLTURFAl. Wyścigowa 4-B/84, 02-681 Warszawa tel. (22) 857 76 44, fax (22) 857 76 47 e-mail: biuro@polturf.pl

Janów Podlaski - 10 sierpnia 2008
Janów Podlaski, Białka i Michałów10-12 sierpnia 2008

INFORMACJE: www.prideofpoland.pl

8-12 sierpnia

XXX NARODOWY POKAZ KONI ARABSKICHJanów Podlaski - 8-9 sierpnia 2008



HISTORIA

1 I
wA*SK Albigowa

Roman Pankiewicz

B
ył wrzesień 1951 roku. Podeks
cytowany, z ogromną tremą 
zbliżyłem się do stajni, gdzie 
znąjdowaiy się najwspanialsze, najbar

dziej urodziwe na świecie konie. Konie 
czystej krwi arabskiej. Mogłem zoba
czyć wreszcie te wymarzone, wyśnione 
stworzenia. Przekroczyłem próg i już 
byłem w stajni.

Z boksu znąjdującego się przy sa
mych drzwiach patrzyły na mnie prze
ogromne, wspaniale oczy. Patrzyliśmy 
na siebie obaj z ciekawością i czułem, 

Życiem ludzkim rządzą 
przypadki. Doświadczyłem 
tego w życiu nie jeden raz. 

Przez przypadek zwolniła się 
posada asystenta w Albigowej 

i przez przypadek mogłem 
podjąć tę pracę. 

że nawiązuje się między nami przyjaźń, 
która trwała aż do odejścia Witraża 
do Nowego Dworu. Cóż mogłem po
wiedzieć o jego budowie? Nie miałem 
żadnego porównania. Zresztą urzekly 
mnie już jego oczy i to mi wystarczyło.

W sąsiednim boksie stal El Haifi. 
Podświadomie nie czułem do niego 
sympatii. Taki jakiś nijaki. Dalej siwy, 
piękny Trypolis, reprezentujący zupeł
nie inny typ, a na końcu kary Gabor. 
Może nawet i niebrzydki, ale taki zu
pełnie „waiachowaty”.
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Żaden z nich nie dorównywa! Witra- 
żowi- Patrząc na niego, człowiek in
stynktownie ulega! jego urokowi i nie 
dostrzega! nawet zbyt grubej szyi 
i, niestety, mało wzorcowych przed
nich nóg, którą to wadę potrafi! prze
kazać. Grubej szyi nie przekazywał, bo 
to nie była wada dziedziczna, lecz bę
dąca wynikiem nadmiernej troskliwo
ści opiekującego się nim wspaniałego 
masztalerza.

Stajnie w Albigowej były, niestety, 
ponure. Boksy obudowane prawie 
do sufitu grubymi kratami z drewna 
malowanego na czarno, wysokie, 
szczelne ściany pomiędzy boksami 
i zbyt małe okna. Tak, że właściwie nie
wiele w nich można było zobaczyć. Po
stanowiłem więc zostawić sobie oglą
danie klaczy do czasu, jak będą wycho
dziły na pastwisko. Tymczasem posze
dłem do młodzieży.

W niewielkim oddziale było aż tłocz
no od wspaniałych dwuletnich kla
czek. Jedna córka El Haifiego i osiem 
córek Witraża, ale jakich córek! Takiej 
drugiej stawki nigdy nie dal, ani wcze
śniej, ani później. Chociaż w każdym 
roczniku znajdowały się doskonałe, 
pojedyncze osobniki, to tak wspaniałej 
i wyrównanej stawki po nim nie widzia
łem. Sześć z nich przepięknej, jakby 
ciemnogniadej maści, bez odmian lub 
z bardzo nieznacznymi.

Stałem zauroczony na środku bie- 
galm i wtedy zobaczyłem przecudną 
głowę, osadzoną na długiej, smuklej 
szyi... A oczy... Była to Celina. Miała

powyżej / above Bandola 1948 (Witraż - Bałałajka)

poniżej / below Bona 1937 (Kuhailan Zaid or. ar. / d.b.- 23 Mersuch I)

My First Steps at 
Albigowa Stud

In human life everything happens by 
chance. I experienced it more than once. 
A vacancy for a breeding assistant at 
Albigowa appeared by chance and by 
chance I got that job.
It was September 1951, when excited 
and all in nerves, I reached the stable 
with the most beautiful animals in the 
world - purebred Arabian horses, whom 
I envisaged and dreamed about. I passed 
the threshold and by the nearest stall 
I met an impressive look of enormous, 
magnificent eyes. It was Witraż a 
stallion! We eyed each other with 
curiosity and I felt that we were going to 
make friends. As a matter of fact this 
close friendship lasted until his 
departure to Nowy Dwór. At the moment 
I could not tell anything about his
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Ellora 1950 (Witraż - Elza)

conformation, because there was 
nothing to compare with him. I became 
enchanted with his eyes and it was 
enough.
El Haiti stood in the neighboring stall. He 
did not arouse any special emotions in 
me, because he was so... dull! Next stood 
beautiful, grey Trypolis, in quite different 
type, whereas the last stall belonged to 
black Gabor, who looked pretty well, but 
completely „gelding-like". None of them, 
however, could match Witraż. An 
onlooker instinctively succumbed to his

ona niepowtarzalny urok i chociaż Pa- 
tricia Lindsay za najpiękniejszą 
z „trzech gracji” uważała jej nąjmłod- 
szą siostrę Elżunię, to jednak dla mnie 
najwięcej uroku miała właśnie Celina. 
Dalej piękna, siwa Celia. Obie z Celiną 
odeszły na Zachód. Na szczęście nie 
musiaiem ich żegnać, bo nie było mnie 
już wtedy w Albigowej. Najwyższa 
z nich i nąjmniej urodziwa, taka trochę

I
„nie poskładana”, ale z fantastyczny^ 
ruchem, jaśniejsza od pozostałych J 

Cesima. Mimo, że została bardzo szyb- 
ko wybrakowana, założyła poprze? 
córkę Złotą Iwę bardzo cenną rodzinę. | 

Jakże okrutny bywa los - ona, najmniej > 
urodziwa z całej stawki, najbardziej za- ( 
służyła się w hodowli.

Celina dala tylko syna - Chazara, 
a ten cenną Fanzę. Celia dala pięć có
rek, wśród nich bardzo szlachetną 
Czajkę, zabraną do Michałowa, gdzie 
dała tylko trzy źrebięta, które nie zo
stały użyte w hodowli. Czajka została 
później wybrakowana.

Stawka klaczy, za którą dziś można 
by uzyskać cały worek pieniędzy, nie
stety, nie spełniła moich marzeń. Wy
dawało mi się, że klacze te podbiją 
świat. Może tak by się i stało, gdyby nie 
żelazna kurtyna albo gdyby urodziły 
się chociaż kilka lat później. I jak tu nie 
mówić, że życiem rządzi przypadek? 
Mój Boże, i ja miałem się tymi cudami 
opiekować!

Nadelektowawszy się klaczkami, 
przeszedłem do dwuletnich ogierków, 
stojących w następnym oddziale. Je
den po Wielkim Szlemie i aż dwanaście 
po Witrażu. Mój ojciec uwielbiał karę 
konie i ja po nim to odziedziczyłem. 
Dlatego specjalną uwagę zwróciłem 
na karego Como. Był prześliczny, tro
chę tylko drobny. Po wyścigach działał 
„aż” przez dwa lata w Michałowie, 
gdzie dal między innymi ogiera Fortel, 
a ten w USA dal jedną z najwspanial
szych „arystokratek” w tym kraju, 

| do dziś nie pobitą TW Forteyna.N
™ Następnym ogierkiem, który zwra- 
,s cal na siebie uwagę, był Celebes - uro- 
i dziwy, krępy, mały atleta, który więk- 
“ szą część życia spędził w cyrku. Dopie

ro w podeszłym wieku (mając 18 lat) 
powrócił do hodowli, w której bardzo 
się zasłużył.

Como - wspaniała uroda, Celebes - 
uroda i modelowa budowa. Jaka szko
da, że nie było wtedy eksportu, wiele 
z tych urodziwych ogierków pojechało
by poprawiać hodowlę w USA, a tak 
czekał je smutny los. Przypominam so
bie, że dwa z nich powróciły do stadni
ny z wyścigów. Oprzęgliśmy je i sprze
daliśmy do PGR, jako konie wyjazdo
we. Przyjechali po nie samochodem.



Chcieliśmy je zaprząc i pokazać, jak 
pięknie chodzą w bryczce, ale oni od
powiedzieli, że mąją przedwojennego 
furmana, który sobie łatwo poradzi. 
PGR leżał nieopodal granicy ze Związ- 
tóem Radzieckim. Synów Witraża 
na drugi dzień założyli do bryczki, 
przedwojenny furman siadł na koźle, 
wziął w jedną rękę lejce, a w drugą bat, 
z którego po przedwojennemu strzelił. 
Finał: furman w szpitalu, bryczka 
na szmelc, jeden z ogierków wybrał 
wolność w ZSRR, a z batem nie wiem 
co się stało. Wiadomość ta rozeszła się 
po okolicy i nikt już nie chciai kupować 
u nas koni. Żal mi tylko tego ogierka, 
który wybrał wolność w Rosji.

Synowie Witraża, tak jak i on sam, 
byli buńczuczni. Cabałlero, brat prze
pięknej Karramby, długo nie dal się 
dosiąść na wyścigach. 
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a na wyścigach niczym się nie wyróżni
ła. Z ogierków podobał mi się tylko Ba
ligród.

Muszę tu jednak wspomnieć jeszcze 
o Bakalarce, różowosiwej siostrze Ba
ska, która do dziś śni mi się po nocach. 
Niestety, nie wiem, co się stało z tą 
przepiękną klaczą. W Albigowej nie 
mogłem jej zostawić, gdyż miałem 
jeszcze jej matkę i dwie siostry, nie po
szła też do Michałowa, gdzie były już 
klacze z Albigowej (Czajka, Ferma). 
Ale „sen mara, Bóg wiara”. Może Ba- 
kalarkę spotkam na tamtym świecie, 
przecież święty Franciszek uważał 
zwierzęta za naszych mniejszych bra
ci. Tylko jak ja jej popatrzę w oczy?...

Wreszcie odsadki, tu królowała Ka- 
rramba, która później założyła cenną 
rodzinę u Patricii Lindsay w Anglii. Za
raz za nią Elżunia. Niezłe Bulgotka 

charm, missing his too thick neck and 
faulty forelegs, often passed on. 
Fortunately, the thick neck could not be 
passed on, because it was not a heritable 
fault, but a result of overfeeding him by 
a too caring groom.
Stables at Albigowa looked rather 
gloomy - the stalls were lined with black- 
painted. wooden bars, reaching the 
ceiling; tightly separated by walls, had 
only small windows. Therefore nothing 
could be clearly seen inside, so I decided 
to have a look at mares, when they were 
taken out. In the meantime I moved to 
the youth department, where I saw 
beautiful two-year-old fillies: one by El 
Haiti and eight by Witraż. He never left 
behind another foal crop comparable 
with this one. Of course, in each age- 
group one could find his very valuable 
get, but neither before, nor afterwards 
I saw a group of progeny so perfectly 
equalized.
When I stood enchanted in the center of 
the loose stall - I saw a wonderful head, 
set on a long, lean neck, with delightful 
eyes... It was Celina, endowed with an 
unrepeatable charm. Although Patricia 
Lindsay preferred rather the youngest 
from the group of three full sisters - 
Elżunia. For me, however, the most 
enchanting was Celina. From that crop 
of Witraż daughters, six fillies had a very 
dark shade of bay color, without 
markings or with very small ones. 
Beautiful was also the grey Celia, who 
was sold to the West together with 
Celina. Thanks God, I didn’t have to say 
goodbye to them, because at the time of 
their departure I already left Albigowa. 
The tallest, but also the plainest of them, 
with the brightest shade of coat and not- 
so-well proportioned body, but with 
a fantastic movement, was Cesima,

z lewej / left Banio 1951
(Witraż - Bałałajka)

poniżej / below Karmen II1937 
(Koheilan I - Kasyda) 

Jedyny syn Wielkiego Szlema i Fer- 
hy (Cech 1949), prawnuczki Szeikhi 
or. ar., którą Bogdan Ziętarski kupił 
w Arabii ze względu na jej niebywałą 
dzielność, zrzucił jeźdźca przed star
tem, obiegi cały tor na Służewcu i jesz
cze wziął udział w gonitwie. Jaki był jej 
wynik, nie pamiętam.

Następnie przeszedłem do rocznia
ków. Rocznik dużo słabszy. Z klaczek 
wyróżniały się Ellora i Cosmosa, oraz 
Raba, która zawsze prowadziła całą 
£Tupę na pastwisko i z pastwiska,

i Egeria. Z ogierków nic się nie rzuca
ło w oczy. Przyszły czołowy w Nowym 
Dworze - Banio ginął wśród towarzy
szy. Brat Baska („Fiedot, da nie tot”) 
był zupełnie inny od swojego brata. 
Tak zresztą, jak cale potomstwo Wi
traża i Bałałajki, spośród którego 
każde było nieco inne.

Ciekawe zwłaszcza dlaczego rocz
nik 1949, szczególnie u klaczek był tak 
nieporównywalny do innych. Podob
nej stawki nie dal Witraż również 
w Nowym Dworze, gdzie nie zachwycił
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the dam to Złota Iwa. She was 
eliminated from breeding soon, but her 
daughter established a very valuable 
riamline What an irony of fate - the most 
mediocre one from the crop proved the 
most meritorious one for breeding!
Celina left behind for Polish breeding 
only one stallion, Chazar, who sired the 
valuable mare Fanza. Celia, in turn, got 
five daughters, including refined Czajka, 
later put to stud at Michałów. Cząjka 
produced three foals, from whom none 
was used for breeding, so Czajka was 
finally withdrawn. I dreamed about 
a glorious future for those mares, but 
they did not fulfill my dreams, probably 
because of the Iron Curtain, although 
nowadays they would conquer the world 
and bring plenty of money. What a pity, 
that the political system did not change 
earlier or they were not bom several 
years later! Wasn’t it pure chance? For 
the time being I was glad, that I would be 
able to take care of those miracles.
After feasting my eyes on the beauty of 
the fillies, I went to the 2-year-old colts 
department. There were standing 
thirteen of them, among whom one was 
by Wielki Szlem, whereas twelve by 
Witraż. My father loved black horses and 
I inherited it after him, so I paid special 
attention to the black Como, a lovely, but 
slightly too small colt. After race training 
he was put to stud at Michałów, where he 
had served mares for two years, siring, 
among the others, the stallion Fortel, 
exported to the US, where he sired a real 
aristocrat, the unique mare TW 
Forteyna.
The next eye catching colt was Celebes, 
with his refinement and model 
conformation, a compact, little athlete, 
who spent most of his life in a circus. He 
was used in breeding as late, as in the 
age of 18, but still rendered considerable 
services to it. What a pity, that at those 
times there were no export possibilities 
for our horses! Probably many of those 
colts would improve the Arabian horse 
breeding in the US, whereas in Poland 
most of them had rather poor 
perspectives for the future.
I remember two colts, who came back to 
the stud after racing. We broke them to 
harness and sold to a state farm located 
near to the Soviet Union border, as 
a parade team. The buyers came to fetch 
them by car. We wanted to show them, 
how well are they going in harness, but 
they weren’t interested in it, ensuring us, 
that they were hiring a pre-war cart 
driver, who would manage. Next day they 
harnessed the Witraż sons to a carriage, 
the pre-war coachman sat on the box, 
took the reins and cracked the whip in 
a pre-war mode. As a result, the 
coachman ended up in a hospital, the 
carriage was reduced to matchwood, one 
of the colts escaped to the USSR, and 
the whip disappeared. When the news 
spread, nobody wanted to buy horses 
from us. I only regret the colt, who 
disappeared in the USSR.

The sons of Witraż were as hard to 
manage as he was. Caballero, a full 
brother to beautiful Carramba, taken to 
a race training, for a long time did not let 
anybody to mount him. Also the only son 
of Wielki Szlem, Cech 1949 (out of Ferha, 
a granddaughter to Szeikha DB, 
imported from Arabia by Mr. Ziętarski 
because of her unbelievable stamina) 
before a start threw his rider out, ran 
loosely a full circle and yet took part in 
the race. Unfortunately I do not 
remember its result.
Then I moved to the yearlings. Their age 
group was much poorer. Among the 
fillies distinguished themselves only 
Ellora, Cosmosa and Raba, who was 
a herd leader on the way to the pasture 
and back, but did not do well in races. 
Among the colts I liked Baligród the 
most. I must, however, mention the full 
sister to Bask, rose-grey Bakalarka, 
a beautiful mare, who for years haunted 
me in dreams. I was forced to eliminate 
her from Albigowa, because I kept her 
dam and two sisters for breeding. She 
was not taken to Michałów, either. 
Maybe, assuming, that Saint Francis 
considered animals as our minor 
brothers, I would meet her in the 
paradise - but how could I look her 
straight in the eyes then?
Among the weanlings undoubtedly 
reigned Carramba, who later founded 
a valuable damline in Patricia Lindsay’s 
breeding. The second best was Elżunia, 
then Bulgotka and Egeria. Among the 
colts none was worth noticing, at least 
for the time being, because the future 
leading sire at Nowy Dwór, Banio, full 
brother to Bask, seemed rather non 
conspicous. The whole progeny of Witraż 
and Bałałajka was very diversified.
Nobody knows, why just the age-group 
1949 was so incomparable, especially in 
fillies? At Nowy Dwór Witraż did not sire 
a similarly valuable crop of foals. How to 
understand breeding, although some 
breeders think they know everything 
about it?
I had the best opportunity to have a look 
at broodmares, when they were taken 
out to the pasture. First they drank 
water from a long, wooden trough, 
whereas their tails trailed along the 
ground. I never saw such long tails in 
horses any more. They were going out 
from the stable slowly and stately or 
bouncing, depending on the temper, 
while the head groom pointed them to 
me and told me their names. Wilga had 
dignified looks, Canaria trotted from the 
stable and two milky whites - Karmen 
n and Bałałajka, went out in a stately 
walk. The diminutive, but eye-catching 
Ofirka had very soft pasterns. Even the 
very dry, black Ferha, was very intresting 
though her legs were faulty. From three 
daughters of Rasim Pierwszy - Elza had 
the slightest build, but a fantastic 
movement and wonderful frame. 

swoim potomstwem. I spróbuj tu zro
zumieć hodowlę, choć wielu się wyda- 
je, że już wszystko na jej temat wiedzą.

Matki oglądałem dopiero, gdy wy
chodziły na pastwisko. Długo piły wo
dę z drewnianego koryta, stojącego 
przy studni. U większości z nich pod
czas picia wody ogony dotykały ziemi. 
W ruchu arab unosi ogon do góry. Po
dobnie długich ogonów już nie spo
tkałem.

Ze stajni wychodziły jedne dostoj
nie, drugie - bez względu wiek - 
w podskokach, w zależności od tem
peramentu. Stojący obok koniuszy 
wymieniał nazwy wskazanych przeze 
mnie klaczy. Przyglądałem się po
szczególnym klaczom. Uwagę przy
ciągała królewskiej postury Wilga. 
Wybiegła wspaniałym kłusem urodzi
wa Canaria, statecznie wyszły dwie 
białe jak mleko: Karmen II i Bałałaj
ka, jednak różniące się bardzo mię
dzy sobą. Przykuwała oko drobna, 
„siedząca” na pęcinach Ofirka. No 
i wreszcie kara Ferha. Sucha i mająca 
„coś” w sobie, chociaż urody w niej 
nie było widać, a na „spód” lepiej by
ło nie patrzeć. Trzy córki Rasima 
Pierwszego - najdrobniejsza, ale 
świetnie się ruszająca Elza czarowała 
swoją sylwetką.

Drodzy czytelnicy! Z końmi arabski
mi, zwłaszcza z klaczami jest podobnie 
jak z kobietami. Każdemu podoba się 
inna. I to bardzo dobrze, bo inaczej 
proszę sobie wyobrazić, ile byłoby 
przed wojną pojedynków, bo dziś po
dobne sytuacje rozwiązuje się ponoć 
w inny sposób.

Wreszcie wyszły siwe w hreczce kla
cze babolniańskie. Nieco drobniejsze: 
Bulwa i Bona, urodziwa, mocna Balia 
i bardzo prawidłowa Bryła. Udało mi 
się pozostawić od każdej z nich córkę. 
Niestety, w przyszłości nie przywiązy
wano takiej wagi do przedłużania ro
dzin babolniańskich. A były wśród nich 
i bardzo cenne.

Nąjbrzydszą klaczą w Albigowej by
ła Sokora, która nie wiem w jaki spo
sób utrzymała się w stadninie aż do ro
ku 1956, kiedy to ją wreszcie wybrako
wano. Dawała wybitnie dzielne konie. 
Jeden z jej synów - Semen 1956 w roku 
1962 oczarował swą dzielnością in-



Mira 1942 (Wielki Szlem - Hirfa) - Pelkinie

spektora hodowli koni z Moskwy, który 
zakupił go do Tierska, gdzie kilka 
córek Semena zostało wcielonych 
do stadniny. Semen na 15 startów wy
gra! 11 gonitw, 3 razy by! drugi i raz 
trzeci, ani razu bez miejsca. Wygra! 
Derby i dwukrotnie Nagrodę Porów
nawczą.

Nie zapomnę, jak w 1951 roku poje
chałem z tymi przepięknymi dwulatka
mi do Warszawy, na tor wyścigowy, 
a tam trenerzy nie chcieli brać naszych 
koni, bo słabo spisywały się w goni
twach. Cale szczęście, że kierownikiem 
stajen treningowych by! wtedy Bole
sław Orłoś, były szef Albigowej. Pouty- 
kal on po jednym, dwa konie do po
szczególnych stajen, bo inaczej, to chy
ba musielibyśmy wracać z nimi do do
mu.

Patrząc na sposób wychowu mło
dzieży w Albigowej, doszedłem 
do wniosku, że tu tkwi przyczyna sła
bych wyników albigowskich koni na wy
ścigach. Samej genetyki nie mogłem 
Poprawić, wiedząc, że w kwestii popra
wy typu więcej niż Witraż zdziałać nie 
mogę. A że jego potomstwo nie chciaio 
biegać, to już inna sprawa. Pozostało mi 
zwrócić uwagę na „problem wyścigo
wy . Całą ideę oparłem na starej zasa

dzie, że „stęp jest bratem galopu”. Mło
dzież, poza okresem pastwiskowym, 
dwa razy dziennie, pod nadzorem, spa
cerowała stępem, na niedużych bież
niach. Metoda okazała się słuszna i Al- 
bigowa w latach 1956-57 i 1959-62 sze
ściokrotnie stała na czele listy zwycięz
ców. Niestety, w roku 1958 genetyka 
nas pobiła, klacz Sabellina wyniosła 
na czoło wygranych Nowy Dwór.

Pracując w tej wspaniałej stadninie, 
podziwiałem nie tylko konie, ale rów
nież ich obsługę: fachową, rzetelną, 
i pełną sympatii do podopiecznych. 
Mogłem się delektować, przyglądać, 
analizować i oczywiście myśleć. Po
zwoliło mi to zrozumieć konia arab
skiego. Niestety, poza księgą stadną 
(i to pożyczoną), nie miałem wówczas 
żadnych materiałów, z których mógł
bym się uczyć. Ówcześni inspektorzy 
nie uważali asystentów za partnerów 
do rozmów, jakkolwiek były wyjątki 
Mieliśmy tylko i wyłącznie wykonywać 
polecenia, ale wolno nam było obser
wować i myśleć. No cóż, mam ogrom
ną satysfakcję, że po 57 latach szereg 
hodowców koni arabskich pamięta 
o stadninie Albigowa, bowiem urodzi
ło się tam i wychowało sporo bardzo 
cennych koni. •

Dear Readers! In Arabian horses, as in 
women, everybody likes different ones. 
And all the better, because otherwise 
before the war many duels would take 
place (nowadays there are other 
methods for solving such problems). 
Among the flea-bitten mares from 
Babolna, Bulwa and Bona were of 
slighter build, whereas Balia was nice, 
full of substance, and Bryia - very 
correct. I kept for breeding a daughter of 
each one, but my successor did not price 
the Babolna damlines so highly, 
although they left behind quite 
a valuable progeny. The most inferior 
mare at Albigowa was Sokora. I wonder, 
why she was withdrawn only in 1956. 
However she produced very good racers. 
Her son, Semen 1956, the Derby and 
two-time Critérium winner, in his 15 
starts won 11 times and never came out 
of the money. In 1962 he was sold to 
Tersk Stud in Russia, where he left 
behind several broodmares.
I’d never forget, how surprised I was, 
when in 1951 I took those beautiful 2- 
year-olds to the Warsaw racecourse and 
the trainers refused to accept them, 
because there was an opinion about poor 
results of Albigowa horses! Fortunately, 
Mr. Boleslaw Orios, the former director 
of Albigowa, at that time worked as 
a manager of training stables and 
dispersed them by one or two to each 
stable. Otherwise I’d have had to take 
them back home.
Afterwards I found a method for 
improving the race results of Albigowa 
horses. I guessed, that the underlying 
cause of their poor performance was the 
way of youth raising. I applied in practice 
an old proverb, that „walk is a brother of 
gallop”. Apart from the pasture season 
the youths, twice a day, were forced to 
walk on special running tracks. The 
method proved right, because Albigowa 
in the years 1956-57 and 1959-62 was the 
leader of the winners” ranking. Only in 
1958 the genetics prevailed - the Nowy 
Dwdr Stud took the lead, thanks to the 
filly Sabellina.
Working in that splendid stud, I admired 
both the horses, as their caregivers - 
skilled, professional and devoted to their 
tasks. It enabled me to understand the 
Arabian horse. Unfortunately, I had 
neither handbooks, nor other instructive 
materials, except for the borrowed 
studbook. Moreover, at that time the 
breeding inspectors (with a few 
exceptions) did not consider the 
assistants to be conversation partners. 
We were supposed only to obey 
commands. Thanks God, that at least 
we were allowed to observe and think! 
Anyway, I have an enormous 
satisfaction, that after 57 years many 
Arabian horse breeders remember 
Albigowa Stud - the cradle of really 
valuable horses!
/transi. K. Ch./
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HISTORIA

Moje wspomnienia
Patricia Lindsay

Patricia Lindsay była 
pierwszym hodowcą zza 

żelaznej kurtyny, który zakupił 
w Polsce grupę klaczy 

arabskich. Już Jej pierwszy 
zakup w 1958 roku wykazał 

wielkie znawstwo jeszcze 
młodej, ale już poważnej 

hodowczyni. Wyjechały wtedy 
do Anglii tak cenne i piękne 
klacze jak Celina i Karramba. 

Stały się one fundamentem tej 
najpierwszej na wyspach 

brytyjskich i znanej na całym 
świecie stadniny. Patricia 

Lindsay w latach 1958-1962 
co roku gościła w Polsce

Autorka w czasie jednej z wizyt 
w Polsce / the author during one 

of her visits to Poland 

wyławiając za każdym razem 
jakąś perełkę. Kupione przez 
Nią konie zrobiły polskiej 
hodowli ogromną reklamę 
i spowodowały, że już w 1962 
roku przyjechali do Polski 
nabywcy z Holandii, Szwecji 
i Stanów Zjednoczonych. 
Długie lata namawiałem 
Patricię do napisania swoich 
wrażeń z Jej pierwszego 
przyjazdu do Polski. Okazuje się, 
że kropla padając nawet 
na kamień czyni w niej otwór - 
i oto mamy wreszcie Jej 
wspomnienia.
Roman Pankiewicz

J
ak to się stało, ze zainteresowa
łam się końmi arabskimi? We 
wczesnej młodości jeździłam 
na kucach, z których jeden był półkrwi 

arabskiej, więc zawsze chciaiam zoba
czyć, jak wyglądają araby czystej krwi. 
Potem studiowałam geografię i histo
rię Europy, co spowodowało, że zainte
resowałam się językami wschodnioeu
ropejskimi. Po dyplomie spędziłam 
rok w Budapeszcie, gdzie poznawa
łam rolnictwo w tej części świata, 
a przy okazji nauczyłam się trochę wę
gierskiego. Po powrocie do domu za
częłam także uczyć się języka polskie
go, ponieważ czułam wdzięczność dla 
Polaków za ich pomoc naszemu krajo
wi w czasie wojny. Uczęszczałam też 

na seminaria poświęcone tematyce 
Europy Wschodniej.

W tym czasie zaczęłam też dosiadać 
arabów czystej krwi. Używałam ogiera 
Rushti, hodowli angielskiej, na którym 
jeździłam na polowania i kryłam nim 
klacze wszelkich ras i typów. Wzięłam 
także udział w rajdzie długodystanso
wym, po którym zostałam najmłodszą 
członkinią rady Brytyjskiego Związku 
Hodowców Koni Arabskich (AHS).

Potem zaplanowałam wyjazd 
do Polski, aby doszlifować język i zo
baczyć polskie konie. W tym celu za
sięgnęłam rady u Stefana hrabiego Za
moyskiego, który pełnił funkcję sę
dziego i członka rady AHS. Byl tak mi
ły, że ofiarował mi w prezencie tom 

polskiej księgi stadnej i „Tablice gene
alogiczne” dr Skorkowskiego. Pora
dził mi także, abym skontaktowała się 
z „Animexem” i udawała, że chcę ku
pić konia, a wtedy udzielą mi pomocy. 
Dał mi także list polecający do Stani
sława Schucha. Z takim bagażem 
wsiadłam na nocny prom do Hoek van 
Holland, gdzie rozpoczęła się moja 
długa podróż do Warszawy. Zdążyłam 
się już całkiem nieźle nauczyć grama
tyki języka polskiego, ale nie miałam 
okazji posługiwać się nim praktycznie. 
Co gorsze, przez dwa ostatnie lata 
z rzędu spędzałam wakacje w gospo
darstwach rolnych Jugosławii, gdzie li
znęłam trochę potocznego języka 
serbo-chorwackiego. W rezultacie,
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Karramba, Blue Raffia, Czartoria w / at Stockings Farm.

na moje próby porozumiewania się 
najlepszą polszczyzną, na jaką mnie 
było stać, w odpowiedzi słyszałam: 
„Ależ my bardzo szanujemy Związek 
Radziecki!”

Na polskiej ziemi
Na granicy mile zaskoczyła mnie 

kultura i schludność polskich celni
ków, zupełnie inaczej niż na Bałka
nach. Współpasażerowie doradzili mi, 
abym zatrzymała się w hotelu „Bri

stol”, gdzie zaimponowały mi resztki 
dziewiętnastowiecznego przepychu 
i umundurowany olbrzym obsługują
cy zdezelowaną windę! Następnego 
dnia z samego rana udałam się 
do „Animexu”, gdzie dyrektor Zyg
munt Poniatowski uprzejmie, acz 
z pewnym zaskoczeniem, zgodził się 
umożliwić mi zwiedzenie stadnin ho
dujących konie arabskie. Przydzielono 
mi nawet z ministerstwa samochód 
z kierowcą, a moim przewodnikiem

My Memories...

Miss Patricia Lindsay was the first 
breeder from behind the Iron Curtain, 
who bought a group of Arabian mares in 
post-war Poland. Already her first 
purchase, in 1958, proved a great 
knowledge, as for yet a young, but 
already serious breeder. At that time such 
beautiful and valuable mares left for 
England, as Celina and Karramba. They 
became a foundation of the first stud on 
the British Isles breeding Pure Polish 
Arabians. In the years 1958-1962 Patricia 
Lindsay visited Poland every year, and 
then fishing out another „pearl”. The

powyżej / above Czardasz 1949
(Wielki Szlem - Baza)

poniżej / below Celina 1949
(Witraż - Elza)
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I
horses purchased by her gave a good 
publicity for Polish breeding and 
encouraged the American, Swedish and 
Dutch buyers to come to Poland in 1962. 
For many years I tried to make Patricia 
write down her memories from her first 
visitl to Poland. I finally succeeded, 
because little by little does the trick - and 
here they are, her memories at last!
Roman Pankiewicz

How did I become interested in Arabian 
horses? Well, I rode ponies from an early 
age, including a Part Bred Arab and 
always dreamed of seeing Pure bred 
Arabs. I studied Geography at University, 
together with some European History, 
which gave me an interest in Languages. 
Having spent a post graduate year in 
Budapest, learning about European 
Agriculture and learning Hungarian, on 
returning home, I started attending 
Polish language classes, through a strong 
feeling of gratitude for Polish help to us 
during the war, and took part in Seminars 
on Eastern Europe.
I also started riding and breeding a few 
Pure bred Arabs. I had a stallion Rushti of 
English breeding, rode and hunted him 
and took all breeds and types of mares 
visiting him. I became the youngest 
member of the Arab Horse Society 
Council - after doing an Endurance Ride. 
In 1959 having decided to visit Polnad, in 
order to practice the language and, 
hopefully to see her horses, I consulted 
Count Stefan Zamoyski who was an A. H. 
S. Judge & Council Member. He was 
wonderful, giving me a Stud Book and 
a copy of Dr Skorkowski’s Family Tables. 
He advised me to contact Animex - 
saying „If you pretend that you might buy 
something, it might help!” He also gave 
me an introduction to Mr Stanislaw 
Schuch. Armed with these, I took the 
Night Ferry to Hoek van Holland and 
embarked on the long journey to Warsaw. 
I had learned a lot of Polish grammar, but 
had had no conversation practice. Worse: 
the two previous summers had been 
spent traveling round Croatia and Serbia, 
staying on farms and picking up 
colloquial Serbo-Croat! As a result, when 
I practiced my best Polish, some people 
came up with the surprising reply „We 
respect the Soviet Union!”.
At the border I was immediately 
impressed by the smart, clean and polite 
Polish Customs, in contrast to the Balkan 
Brigands I was used to! Fellow passengers 
suggested that I stay at the Hotel Bristol 
so, on arriving, I was impressed by the 
remains of nineteenth Century grandeur 
and by the large, uniformed attendant for 
the decrepit lift! Next morning I set of for 
Animex, where Mr. Poniatowski kindly, if 
with some surprise agreed to enable me 
to visit the Arabian Studs.
I started the next day, with a Ministry car 
and driver, with Mr. Shuch as my guide 
and mentor. This was a delight, Mr. 
Schuch, with his beautiful English and 
wide knowledge of horses, became a sort 
of uncle to me, shepherding me gently on 
a truly exciting journey of discovery. In 
those days, most of the road traffic was 
horse drawn and knowing where state

powyżej / above Gwara 1946 (Wielki Szlem - Canaria) 
poniżej! below Carmen 1942 (Trypolis - Wilga)

został Stanisław Schuch, wielki znaw
ca koni, władający świetną angielsz
czyzną. Zaopiekował się mną jak do
bry wujek, dzięki czemu moja podróż 
stała się zachwycającą wyprawą.

W tamtych czasach większość pojaz
dów poruszających się po drogach sta
nowiła trakcja konna, a Schuch wie
dział, gdzie stacjonują ogiery państwo
we określonych ras, więc na tej podsta
wie próbował odgadywać pochodzenie 
mijanych przez nas koni. Państwowe 
stada ogierów wywarty na mnie pioru
nujące wrażenie. 300 ogierów zebranych 
w jednym miejscu, w imponujących bu

dynkach, utrzymanych we wspanialej 
kondycji i artystycznie zestawionych 
według maści, stanowiło widok jedyny 
w swoim rodząju. Reprezentowały one 
szeroki wachlarz ras, od hucułów po ar- 
deny. W Białce widziałam piękne eg
zemplarze koni małopolskich w typie 
shagya. Zwiedzaliśmy także stado ogie
rów śląskich i razem z inspektorami 
musieliśmy szybko się schować, kiedy 
grupa tych potężnych koni wyrwała się 
na swobodę! Dużą przyjemność spra
wiało mi powożenie parokonnym za
przęgiem, co często nam umożliwiano. 
W stadach stacjonowało także kilka
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ogierów arabskich, w tym derbista 
Czardasz i wice derbista Czort. Obydwa 
mi się podobały, ale Czort miał znacznie 
poprawniejszy pokrój.

Albigowa
Pierwszą stadniną koni arabskich, 

jaką odwiedziłam, była Albigowa. Do
piero później zdałam sobie sprawę, ja
kie miałam szczęście, że udało mi się 
zobaczyć grupę tak wspaniałych kla
czy, szczególnie córek Witraża. Dzięki 
nim uwierzyłam, ze polskie araby są 
czymś szczególnym. Najwybitniejsze 
z nich to według mnie Karramba, 
Bandola i trzy córki kl. Elza - Celina, 
Ellora i Elżunia. Wyprowadzono nam 
do obejrzenia wszystkie konie, wśród 
nich doskonałą młodzież po og. Wielki 
Szlem, a także po Laur i Faher. Laur - 
ojciec koni dzielnych wyścigowo - pre
zentowa! się efektownie, aczkolwiek 
charakteryzował się masywną budową 
i zniszczonymi przednimi nogami. In
teresujące, że pochodził z tej samej li
nii żeńskiej, co Skowronek. Faher był 
jeszcze młody i wciąż ciemnosiwy. Zra
żała mnie jego matka, Ferha, bardzo 
ordynarna, choć z ciekawym rodowo

dem, nasyconym pustynnymi przod
kami w bliskich pokoleniach. Po raz 
pierwszy widziałam tam także og. Pie- 
tuszok, w typie raczej angloarabskim, 
ale przednie kończyny migały mu jak 
skrzydła wiatraka. To dobry koń wy
ścigowy, bardzo suchy, który może coś 
wnieść do polskiej hodowli.

W Albigowej dowiedziałam się 
o nadzwyczajnej płodności polskich 
arabów. Przez trzy lata z rzędu osiąga
no tam 100% źrebności i tyleż odsądzo
nych źrebiąt. Tak wspaniale wyniki by
ły możliwe dzięki głównemu hodowcy, 
Romanowi Pankiewiczowi, który póź
niej odegrał znaczącą rolę w rozwoju 
Michałowa. Stadnina ta, kiedy ją od
wiedziliśmy, działała od niedaw
na i stąjnie, zbudowane z miejscowego 
kamienia, jeszcze nie ocienione drze
wami ani krzewami, sprawiały wraże
nie surowości. Poznaliśmy tam Ignace
go Jaworowskiego i jego żonę - nowe 
pokolenie polskich hodowców koni.

Michałów
Wśród starszych klaczy zauważyli

śmy córki og. Amurath Sahib, które 
nie reprezentowały sobą efektownego, 

stallions of various breeds were standing 
he would speculate as to the origins of 
some of the horses we passed. I found the 
Stallion Depots absolutely thrilling lb 
see, sometimes as 300 stallions in one 
enormous bunding, in splendid condition 
and arranged artistically in colours was 
an unforgettable experience.
There was a great range of breeds 
represented, from Hucul ponies to heavy 
Ardennes. There were some lovely 
Małopolska types and some stunning 
Shagyas at Białka. We visited a depot for 
Silesian Horses and dived for cover, with 
the inspectors when a group of these 
enormous horses escaped!
Often we drove behind a pair of horses, 
a great for me. I saw a few Pure bred Arab 
stallions at these stations, including the 
Derby winning Czardasz and his 2nd 
Czort. I liked tern both, but it was the 
super conformation of Czort which 
outshone his rival.
The firs Pure Bred Stud I visited was 
Albigowa. Only later did I realize how 
lucky I have been to see this wonderful 
group of broodmares, including the 
glorious collection of Witraż daughters. 
Now I began to believe that Polish 
Arabians were pretty special. Absolutely 
outstanding among the Witraż offspring 
were Karramba and Bandola and the 
three Elza daughters: Celina, Ellora and 
Elżunia. The whole Stud was led out for 
inspection, with outstanding youngsters 
by Wielki Szlem and others by Laur and 
Faher. Laur splendid sire of racehorses, 
was an attractive horse, though of heavy 
built, with very damaged front legs. He 
was of great interest, being of the female
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Józef Tyszkowski z ogierem / with stallion Comet 1953 (Abu Afas - Carmen)
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line of Skowronek. Faher was still young 
and very dark. I was put off because his 
dam Ferha was very plain, but her 
pedigree was interesting, being close to 
the desert. Here I saw Pietuszok for the 
fist time. Very Anglo Arab in type and 
with front action like a windmill, he was 
very dry, a good racehorse and had 
something to contribute.
It was at Albigowa that I learned about 
the improved fertility of the Polish 
Arabian. This stud had the amazing 
record of 100% pregnancy and foals 
reared for 3 years running!! This splendid 
result owed a lot to the Breeding Manager 
Roman Pankiewicz, who later played 
a big part in the rise of Michałów.
We visited the newly established Michałów 
Stud, where the splendid white buildings, 
quarried from local stone, stood out quite 
starkly, as the screening trees and shrubs 
had not yet been planted. Here I met 
Ignacy Jaworowski and his wife, for the first 
time, who represented the new generation 
of Polish horseman. Among the older 
mares here wer the Amurath Sahib 
daughters who were to prove such 
a splendid foundation for the Stud. Not 
glamorous in the modem Show sense, they 
were characterized by very long necks, 
prominent withers and excellent legs. The 
stallion Doktiyner was then in Switzerland, 
but I was attracted by some of his 
daughters. I also loved the bay Witraż mare 
Comosa and her half sister Gwara.
Of the stallions, Grand was a good mover 
of the working type which I used to in 
England. Gwarny was then a very dark 
grey, recently retired from racing, as yet 
without progeny.
Finally, I was introduced to Nabor, 
a spectacular, shining white, with great 
black eyes, deep body and good tail 
carriage. He made a great impression as 
an exciting horse.
In Michałów, I new I had seen some good 
Arabians, but I confess that I did not 
foresee the amazing collection of beauty 
which it later became, through the genius 
of Ignac Jaworowski It was Albigowa 
which had given me the greatest thill.
The third Arabian Stud Nowy Dwór, in 
the hilly, Southern country was a contrast 
and a delight. Here on a sunny afternoon, 
in contrast to the uniformed discipline of 
the other horse Establishment, young 
women and barefoot boys were catching 
horses, presided over by the unique Józef 
Tyszkowski, looking like a Turkish Pasha, 
with his beard and whiskers, distributing 
sugar lumps to his favorites. Among them 
were some unforgettable veterans such as 
Karmen n the dam of Karramba and 
Carmen the dam of Comet. I still see them 
in my minds eye. Among the young fillies, 
absolutely outstanding were the get of 
Trypolis. I never saw the horse himself 
and sadly, too many of his daughters were 
exported. Their consistent excellence was 
most marked - Perhaps it took an 
outsider to appreciate it.
Mr. Tyszkowski was a true independent, 
loving his horses, his dogs and his shooting, 
he inveighed against the bureaucracy 
which was running everything in Poland 
and he frequently wrote what he thought 
and dared to do what he believed in. An

powyżej I above Gwarny 1953 (Amurath Sahib - Gwara) 
poniżej / below Czort 1949 (Wielki Szlem - Forta)

i

pokazowego typu, ale nadawały się 
świetnie na fundament stada zarodo
wego, ze swoimi długimi szyjami, wy
datnymi kłębami i bardzo poprawny
mi kończynami. Og. Doktryner prze
bywał wówczas w Szwajcarii, ale za
chwyciły mnie niektóre jego córki. Po
dobała mi się także gniada córka Wi
traża, Cosmosa i jej póisiostra Gwara.

Z ogierów. Grand miał dobry ruch 
i reprezentował typ konia użytkowe
go, do jakiego byłam przyzwyczajo

na w Anglii. Gwamy, jeszcze ciemno- 
siwy, niedawno wrócił z toru wyścigo
wego i nie zostawił jeszcze przychów
ku. Zachwycił mnie natomiast Nabor, 
lśniąco biały, o wielkich, czarnych 
oczach, głębokiej klatce piersiowej 
i imponującej odsadzie ogona.

W Michałowie widziałam kilka do
brych arabów, ale przyznaję, że nie 
przewidziałam wtedy, jakie później 
wyjdą stamtąd piękności. Swoją 
chwałę stadnina zawdzięcza geniuszo-
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wi hodowlanemu Ignacego Jaworow
skiego, ale podczas mojego pierwsze
go pobytu w Polsce najbardziej za
chwyciła mnie Albigowa.

Wyłączny przedstawiciel na Polskę i Europę Wschodnią:

Inter Api sp.zo.o.
05-822 Milanówek, ul. Kazimierzowska 16 
tel/fax 022 724 8497 | tel/fax 022 724 4728 
e-mail: info@interapi.pl | www.interapi.pl

repellen

a base di

powyżej / abone Try polis 1937 (Enwer Bey - Kahira) 
poniżej / below Nabór 1950 (Negatiw - Łagodna)

Per ins

Nowy Dwór
Trzecią spośród stadnin arabskich 

był Nowy Dwór, położony w górzystym 
terenie południowej Polski, ośrodek 
zachwycający, ale zupełnie inny od po
zostałych. W innych polskich przedsię
biorstwach hodowli koni panowała

niemal wojskowa dyscyplina, a pra
cownicy nosili mundury - tu nato
miast konie zaganiali biegający boso 
chłopcy i młode dziewczęta. Dyrektor 
Józef Tyszkowski, z brodą i wąsami, 
wyglądający jak turecki basza, rozda
wał kostki cukru swoim ulubionym 
klaczom, takim jak Karrnen II (matka 
kl. Karramba) czy Carmen (matka og. 
Comet). Do dziś w wyobraźni mam je 
przed oczami. Najlepsze spośród mło
dych klaczek były córki og. Trypolis.

Artykuły chroniące 
przed 

owadami
Fm ITALIA



example was the pretty, lightly built grey 
stallion which had coverd a few mares, this 
was Banio (Witraż - Bandola) full brother 
to the great Bask who had not yet been 
noticed! Banio had been rejected by the 
Authorities but it did not stop Mr. 
Tyszkowski! Finally, there was trotted out, 
with great, ground-covering action 
a compact, heavily fly bitten stallion. He 
had more charm and charisma than I had 
ever seen. This was Comet, bred at Nowy 
Dwór and the Pride of Poland. His impact 
was so powerful, this and every time I saw 
him, that I found myself in tears!
Continuing my education, I visited 
a Gidran stud, seeing about 30 chestnut 
mares galloping out to pasture. I went 
racing in Warsaw, delighted to see Half 
bred and Arabian races among the 
Thoroughbred races. Here I specially 
admired the lovely pair of Shagyas who 
took the starter out to 7 races, without 
strating to sweat. How sad when they 
were replaced by the mechanical 
transport!
After visiting the lovely little seaside 
course at Sopot, the horses were brought 
out for inspection, among them the black
gray Doktryner son - Gerwazy who 
became my foundation stallion.
That firs year, when I visited Janów 
Podlaski, there were no Pure Bred Arabs, 
but a beautiful herd of Anglo Arabs and 
Shagyas, including Teoria „the big bellied 
mare” and the gorgeus Doris. Mr. 
Krzysztaiowicz drove us behind his horses, 
with great style, down to the River Bug to 
see the watch towers of the Iron Curtain. 
On my return home, my head full of 
horses, I wrote a couple of articles in our 
Arabian Magazine. The response in 
Britain was warm, with some opposition, 
but I had a letter from Gladys Brown 
Edwards from U. S.A. asking for more 
information and photographs. That is 
how we started an export trade to the 
West which expanded beyond our wildest 
dreams! The two stallions which I first 
chose for America were both by Trypolis: 
Mochacz was chosen for his trotting 
action and sired some good racehorses; 
Ardahan out of Addis Abeba was the 
most lovely horse. I regretted that we had 
not got him in Britain. There were so few 
Polish horses in the States that he did not 
have the career that he should have.
In this 2nd and subsequent trips, I was 
proud to have the assistance and 
friendship of two more great horseman. 
Marek Piotrowski seemed to carry horses 
of all breeds in his head. Mr. Orłoś was of 
the generation who remembered the 
Private Studs with their own packs of 
hounds. He had come through appalling 
experiences with serenity and humor. 
These were my teachers who gave me the 
geginning of insight into Polish horse 
breeding. When they came to England, to 
buy Thoroughbreds we were able to take 
them foxhunting, where they admired the 
number and quality of our horses.
I still have the happiest memories, of 
these firs expeditions, things were 
frequently disorganized but they were 
always exciting and have led to my 
lifelong devotion to Poland and her 
Arabians.

Jego samego nie widziałam, ale mar
twi mnie, że tak dużo jego córek eks
portowano. Ich wyjątkowość rzucała 
się w oczy, ale może trzeba było cudzo
ziemca, aby to zauważyć?

Józef Tyszkowski kochał swoje ko
nie, psy, polowanie, a najbardziej nie
zależność. Przeklinając wszechwładną 
w ówczesnej Polsce biurokrację, miał 
odwagę pisać to, co myślai i postępo
wać tak, jak uważał za stosowne. Do
wodem na to był urodziwy, nieco lekko 
wyglądający siwy ogier Banio (Witraż 
- Bałałajka), pełny brat wielkiego Ba
ska, o którym jeszcze wtedy nikt nie 
słyszał. Tyszkowski pokrył nim kilka 
klaczy, mimo że władze nie dopuściły 
go do użycia w hodowli. Jako ostatni 
pokazał się zwięzłej budowy, pokryty 
gęstą hreczką ogier o bardzo wydaj
nym ruchu, mający więcej wdzięku 
i charyzmy niż widziałam kiedykol
wiek. Byl to Comet, urodzony w No
wym Dworze, chluba polskiej hodowli. 
Ilekroć go widziałam, miałam łzy 
w oczach.

Aby pogłębić moją wiedzę, zwiedzi
łam także stadninę gidranów, gdzie 
zobaczyłam trzydzieści kasztanowa 
tych klaczy galopujących po pastwi
sku. Przebywałam także na warszaw
skim torze wyścigowym, gdzie z zado
woleniem oglądałam wyścigi koni 
arabskich i półkrwi przeplatające się 
z gonitwami dla koni pełnej krwi an
gielskiej. Najbardziej jednak zachwycił 
mnie widok bryczki ciągniętej przez 
parę ślicznych koni shagya, które sie
dem razy zawoziły startera na miejsce 
startu i nawet się nie spociły. Jaka 
szkoda, że wkrótce zastąpiły je me
chaniczne środki transportu!

Zwiedziłam także uroczy, nadmor
ski tor wyścigowy w Sopocie. Wśród 
demonstrowanych nam koni znalazł 
się także stalowosiwy syn Doktryne- 
ra, Gerwazy, który potem stal się 
pierwszym ogierem czołowym mojej 
stadniny.

W Janowie Podlaskim podczas mo
jej pierwszej wizyty jeszcze nie było 
koni czystej krwi arabskiej, tylko an
gloaraby i shagye, wśród nich wysoko- 
źrebna Teoria i wspaniała Doris. Dyr. 
Andrzej Krzysztalowicz sam obwoził 
nas parokonnym zaprzęgiem wzdłuż 

rzeki Bug, aby pokazać nam wieże 
strażnicze wyznaczające żelazną kur
tynę.

Efekty wizyty
Po powrocie do domu, mąjąc świeżo 

w pamięci te wszystkie konie, napisa
łam dwa artykuły do naszego pis
ma poświęconego koniom arabskim. 
W Wielkiej Brytanii spotkały się one 
z chłodnym przyjęciem, a nawet z gło
sami krytyki, ale dostałam też list 
od Gladys Brown Edwards z USA, 
z zapytaniami o dalsze informacje 
i zdjęcia. Tak zaczął się eksport do kra
jów zachodnich, który przeszedł naj
śmielsze oczekiwania. Pierwszymi 
ogierami, jakie wybrałam dla amery
kańskich nabywców, byli dwaj synowie 
Trypołisa. Efektownie kłusujący Mo
hacz spłodził potem wiele dzielnych 
koni wyścigowych. Ardahan (od Adis 
Abeba) był tak urodziwym koniem, że 
żałowałam, iż nie został w Wielkiej Bry
tanii. W USA znajdowało się wtedy tak 
mało polskich koni, że nie zrobił takiej 
kariery hodowlanej, na jaką zasłużył.

Powroty
Podczas mojej drugiej wyprawy 

do Polski i tych, które po niej nastąpi
ły, asystowali mi inni polscy znawcy 
koni. Jestem dumna, że mogłam się 
z nimi zaprzyjaźnić. Marek Piotrowski 
znał na pamięć chyba wszystkie konie 
wszystkich ras, a Bolesław Orłoś po
chodził z pokolenia, które pamiętało 
jeszcze prywatne stadniny utrzymują
ce własne sfory psów myśliwskich! 
Miał za sobą ciężkie przejścia, ale 
wspominał je z pogodą i humorem. To 
byli moi nauczyciele, którzy wprowa
dzili mnie w tajniki polskiej hodowli 
koni. Później, kiedy przyjechali do An
glii kupować konie pełnej krwi, w re
wanżu zaprosiliśmy ich na typowo an
gielskie, konne polowanie na lisa. Za
chwycali się wtedy liczbą i jakością na
szych koni.

Najmilsze wspomnienia zachowa
łam jednak z moich pierwszych wy
praw do Polski. Brakowało im może 
dobrej organizacji, ale wtedy właśnie 
zrodziła się moja miłość do Polsld 
i polskich arabów. •

/tłum. K. Ch./
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K
onie powinny jak najwięcej 
korzystać ze słońca i świeże
go powietrza. Nawet nowo 
narodzone źrebięta, przy dobrej po

godzie, powinny w trzecim dniu życia 
zostać wyprowadzone na dwór. Źre
bię musi się jednak dopiero nauczyć 
pilnować matki, a tempo uczenia się 
jest cechą osobniczą - jedne od razu 
podążają za matką, a innym przez 
pierwsze kilka dni trzeba pomagać, 
żeby się nie zgubiły. Na początku po
trzebne są do tego dwie osoby - jedna 
prowadzi klacz, uważając przez cały 
czas, czy źrebię za nią nadąża, a dru
ga asekuruje źrebię, jedną ręką pod
trzymując je pod szyją, a drugą pod- 
pychając za pośladki. Jeśli jest jesz
cze za małe, aby nałożyć mu kanta- 
rek, przydaje się pasek założony 
na szyję, jak psia obroża - po prostu 
jest za co chwycić, bo nawet zupełne 
maleństwo potrafi się nam zgrabnie 
wywinąć. Zwykle wystarczą 2-3 takie 
próby, aby źrebię nauczyło się trzy
mać boku matki, co jest ważne szcze
gólnie wtedy, kiedy stajnię od pastwi
ska czy wybiegu dzieli duża odle
głość. Nie musimy tego robić, kiedy 
mamy tylko jedną klacz i trzymamy ją 
w stajni z bezpośrednim wyjściem 
na wybieg.

Poznawanie świata
Jeżeli mamy pastwisko grodzone 

żerdziami - regularnie sprawdzamy ich 
stan, czy któraś nie jest nadłamana lub 
tak dalece zgryziona przez konie, że 
złamie się przy lada dotknięciu. Kwa
tery, na których przebywają źrebięta, 
powinny mieć żerdzie nabite gęściej, 
bo im bujniejsza na zewnątrz rośnie 
trawa - tym większa pokusa przedo
stania się tam. Pastuch elektryczny też 
bywa zawodny - spłoszone stado po
trafi go roznieść, a inteligentniejsze 
osobniki wychwytują przerwy między 
unpulsami, lepiej więc, żeby stanowił 
tylko uzupełnienie żerdzi lub rurek. 
Wprawdzie w stadninach nieraz widzi
my pastwiska grodzone tylko jedną 
hirką, ale tam pasących się koni pilnu
ją masztalerze lub odkomenderowani 
bo tego celu praktykanci (m. in. zajmo
wałam się tym podczas studenckiej 
Praktyki semestralnej w SK Micha

łów). Natomiast w małym gospodar
stwie nieraz zdarza się, że większe już 
źrebię, z nudów albo zwabione lepszą 
trawą za ogrodzeniem, przeczołga się 
pod dolną żerdzią lub przeciśnie się 
pomiędzy nimi.

Takie „odkrywcze” ciągoty są cechą 
osobniczą, bo w tym samym stadzie 
jedne źrebięta nigdy tego nie próbują, 
a inne, mimo zabiegów właściciela, nie 
zaprzestają usiłowań; mogą też „zara
zić” swoim przykładem mniej przedsię
biorcze sztuki. Gorzej, że źrebię, kiedy 
wydostanie się na zewnątrz, zazwyczaj 
nie umie wrócić, a jego rozpaczliwe 
rżenie powoduje panikę u matki, która 
potrafi wtedy zdemolować ogrodzenie, 
a przy tym dotkliwie się pokaleczyć. 
Rzadko zdarzają się źrebięta tak inteli-

Przyszta wiosna. Dzień jest już znacznie 
dłuższy, więc jeśli urodziło się nam, 

co miało się urodzić i pokryliśmy,
co mieliśmy pokryć - mamy teraz więcej 

czasu i dla klaczy, i dla młodzieży.

gentne, jak mojej hodowli Farah-Ane- 
ta 1991 (Borysław - Farah-Itaka), któ
ra w dzieciństwie potrafiła nie tylko 
wyśliznąć się między żerdziami, ale 
również tą samą drogą wsunąć się 
na wybieg z powrotem!

Pierwsze lekcje
Jeśli mamy starszą młodzież, 

oprócz zażywania swobody na pastwi
sku powinna ona być stopniowo wdra
żana do pracy. O przyuczaniu rocznia
ków do chodzenia w ręku i na lonży pi
sałam już w części 1, załóżmy więc, że 
to umieją. U dwulatków, które chcieli- 
byśmy zajeździć pod siodło na własne 
potrzeby, należy do tego wrócić. Nie
którzy twierdzą, że to za wcześnie, ale 
wszystko zależy od tego, jak to zrobi
my. Jeżeli nie będziemy się spieszyć, 
a zajęcia poprowadzimy wyłącznie 
w formie zabawy - nie zestresujemy 
młodego konia, a wprost przeciwnie, 
spowodujemy, że będzie traktować te 
czynności jako coś najnormalniejsze
go pod słońcem.

The Vade-Mecum for 
a Small Breeder (Part 3)

The spring came, the days got longer, so 
if our mares gave already birth to their 
foals and were successfully re-bred, we 
will have more time to take care of them 
and of the youth. An access to sun and 
fresh air is especially important at that 
stage. Even newborn foals, when the 
weather is nice, should be taken out in 
their third day of life. At the beginning, 
however, the foal must learn to stick to 
its dam’s side and keep up with her. 
Therefore for the foal’s first walk two 
persons are useful: one leading the mare, 
the other one securing the foal, support
ing it under its neck and tail. Fbr the 
tighter grip a dog collar (if a head collar 
is not put on yet) will do, to prevent slip
ping out of the foal from our hand. Some 
foals learn fast, some a bit slower, but 
usually after 2-3 such lessons foals follow 
their mothers pretty well. If we have on
ly one mare with a foal, kept in a half
open stable, with a direct exit to a pad
dock, we do not need to interfere in that 
process.
If our pasture grounds and paddocks are 
fenced with wooden poles - we should 
check, whether they are not broken or 
bitten by the horses, what makes them 
easy to break. In the paddocks for foals, 
the poles or tubes should be attached 
more densely to the posts, because foals 
can be lured with rich grass outside and 
try to get there, sneaking between the 
poles. Even the electric fence is not fully 
safe, unless combined with poles or 
tubes. Mostly they can’t get back, so 
their frightful whinning may cause panic 
in their dams, who can break down the 
fence and get injured. Not all foals are so 
intelligent as Farah-Aneta 1991, of my 
breeding, who could get outside the 
fence between its poles and get back the 
same way.
The older youth should not only graze, 
but also get used to some kinds of work. 
Let’s assume, that as yearlings they were 
already led in hand and lunged. If we are 
going to break the 2-year-olds under sad
dle for our own use, let’s start working on 
lunge again. In some horsemen’s opinion 
that is too early, but everything depends 
on HOW it is to be done. If the new ele
ments are introduced gradually, without 
an unnecessary hurry, and the exercise is 
conducted in a form of a game - a young 
horse will not be distressed, but will ac
cept the training as a normal, daily rou
tine.
There is never too much of lunging. At 
the beginning we attach the lunge to the 
sole head-collar, with neither a cavesson, 
nor side-reins, working in both direc
tions and in all gaits. During the exercise, 
we use vocal commands, which will 
prove useful also later, when we intro
duce more advanced aids. Then we will 
first apply vocal commands together 
with shanks and reins, in order to reduce 
them gradually afterwards. All the time 
we do not spare treats, generously re-
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warding every command carried out 
properly. Although the followers of 
Monty Robert’s theory claim, that horses 
should never be rewarded with food, be
cause in the wild they don’t share grass 
with each other, but we must admit, that 
contemporary horses, raised in a close 
contact with men, are mostly so human
ized, that their natural behavior almost 
faded out. Especially Arabians, in their 
homeland brought up under Bedouins” 
tents and hand-fed, adapted many be
havior patterns of domestic dogs and 
cats. Moreover, they are greedy, so 
a tasty reward can make a positive en
forcement of motivation for obedience to 
our commands.
When a 2-year-old on our command cor
rectly changes directions and gaits, the 
time is coming to put „something” on his 
back. The best will be a surcingle, be
cause it may be useful later, in a more ad
vanced training. For the time being we 
need it to accustom a young horse with 
a strange thing on his back, additionally 
binding his chest behind the elbows. 
First trials of putting the surcingle on 
may take place in a horse’s stall or out
side. Both methods have their good and 
bad sides - a horse feels more safe in his 
stall, whereas outside an owner has more 
space to dodge in case of the horse’s vio
lent resistance. Our task is much easier, 
if a yearling was already for certain rea
sons covered with a blanket.
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Lonżowania nigdy nie ma za dużo. 
Prowadzimy je na razie na samym 
kantarze (na kawecan, wypinacze i in
ny sprzęt towarzyszący przyjdzie czas 
przy pracy ujeżdżeniowej ze starszym 
koniem), w obu kierunkach i we 
wszystkich chodach. Posługujemy się 
przy tym komendami głosowymi (mo
gą być tradycyjne „wio”, „wiśta” i „hej- 

ta” lub jakiekolwiek, byleby zawsze te 
same polecenia oznaczały żądanie te
go samego). Później, kiedy wprowa
dzimy działanie wodzy i łydek, będzie
my najpierw stosować je równocześnie 
z komendami głosowymi, a potem te 
ostatnie stopniowo wygaszać. Nie ża
łujemy przy tym nagród za prawidło
we wykonanie, aby wywołać pozytyw
ne skojarzenia. Wprawdzie „natural- 
si”, w tym wyznawcy „szkoły” Mon- 
ty’ego Robertsa, twierdzą, że nie nale
ży nagradzać koni jedzeniem, bo 
i w naturze nie dzielą się nim miedzy 
sobą, ale nie da się ukryć, iż koń od
chowywany od źrebięcia w bliskim 
kontakcie z człowiekiem, mający sta
tus członka rodziny, jest już tak 
„uczłowieczony”, że z naturalnych za
chowań mało co zostało. Zwłaszcza 
araby, które w swojej ojczyźnie były 
wychowywane indywidualnie pod na
miotem Beduina i karmione z ręki, 
przejęły pewne maniery domowych 
piesków czy kotków, a że są do tego ła
kome - smaczna nagroda może stano
wić pozytywne wzmocnienie motywa
cji wykonywania poleceń.

Kiedy dwulatek na lonży prawidło
wo zmienia na komendę chody i kie
runki, nadchodzi pora, aby zacząć za
kładać mu „coś” na grzbiet. Najlepiej, 
jeśli tym „czymś” będzie pas do lonżo- 
wania, potocznie zwany obergurtem, 
co przyda się później, kiedy będziemy 
chcieli zastosować jakieś wypięcie, ale



na to mamy jeszcze czas. Na razie cho- 
jzi o to, aby oswoić młodego konia 
z obecnością na grzbiecie jakiegoś 
przedmiotu, który dodatkowo ściska 
klatkę piersiową za łokciami. Pierwsze 
próby zakładania pasa można przepro
wadzać w boksie lub na dworze. Obie 
metody mają swoje plusy i minusy - 
w boksie koń czuje się bezpieczniej, 
a na wybiegu właściciel ma gdzie usko
czyć w przypadku jego oporu. Znacz
nie ułatwi nam zadanie, jeśli już rocz
niak miał z jakiegoś powodu zakładaną 
derkę.

Parami raźniej
Jeszcze łatwiej nam pójdzie, jeśli ze- 

chcemy równocześnie przyuczać 
pod siodło dwa zaprzyjaźnione konie, 
zwłaszcza takie, z których jeden wy
raźnie spokojniej akceptuje nasze za
biegi, a dodatkowo dominuje nad dru
gim i jest dla niego wzorem (może to 
być nawet matka). Jeżeli przy oswaja
niu z różnego rodzaju sprzętem jeź
dzieckim będziemy nakładali go naj
pierw na tego konia, który się 
przed tym nie broni, wtedy lękliwszy 
osobnik przekona się, że jego „idolowi” 
nie stała się krzywda, więc i sam zacho
wa się spokojniej. Podobnie w stanie 
dzikim przewodnik stada najpierw 
sam wypróbowywal nowe pastwisko 
czy wodopój, aby upewnić „podwład
nych”, że jest ono bezpieczne. Tak czy 
inaczej, zanim na młodego konia nało
żymy cokolwiek, najpierw dajmy mu to

Breaking a young horse under saddle be
comes easier, if we train simultane ously 
two friendly horses, from whom onedom- 
inates another and makes an example 
for him (it can be also his/her mother). 
We put on different kinds of riding equip
ment first on that horse, who doesn’t re
sist. This way the more timid one gets 
convinced, that his „idol” isn’t hurt, so he 
will be less afraid himself. Anyway, when 
we show something new to a young 
horse, first we must let him sniff it, in the 
same moment praising him, petting and 
offering treats, in order to fix an associa
tion of that thing with a pleasure.
As soon, as a horse get used to the 
surcingle on his back, we start to lunge 
him. On that stage we introduce also 
the side reins, slack fastened, because for 
the time being our goal isn’t obtaining
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the flexed position, but accustoming the 
horse with different kinds of tack. The 
flexion and yielding of the neck can be 
taught from the ground. We can train it, 
standing at the horse’s side on the level 
of the surcingle and showing him a treat, 
giving a vocal command at the same 
time. After a certain stretch of time 
a horse will flex his neck on a sole com
mand, to the side we stand at.
We must remember, that every new ele
ment may be introduced, only when the 
previous one evokes no emotions. 
A surcingle can be replaced with a sad
dle, but the horse must first sniff it and 
see (on the example of his „mentor”), 
that it isn’t a predator, who jumped on 
his back. For the first times we put on 
the saddle, with removed stirrup 
leathers and the girth slung over the 
seat, for no longer than several seconds, 
then we praise the horse, reward him 
with a treat and free him from the trou
blesome weight. We gradually prolong 
the period of keeping the saddle on the 
horse’s back, every time starting from 
the one who tolerates it better, provided 
the other one witnesses it. It’s the best, 
when both horses are standing together 
in one, bigger stall.
In the beginning we fasten the girth 
rather loosely, but after several success
ful attempts we must tighten it and only 
then we may take the saddled horse out
side. Otherwise, after the first sign of the 
horse’s resistance the saddle could turn 
over. Could you imagine the panicked 
horse, galloping frantically with a saddle 
under his belly or his legs tangling in 
a girth? It would cause a severe damage 
of a saddle and injuries or - at least - 
heavy psychical trauma, hard to cure. If 
everything goes successfully, the more 
timid horse should observe the progress
es of his calmer stablemate, for example, 
through the window. It increases a prob
ability of similar behavior, when his turn 
comes.
Arabian horses destined for race training 
should accept a saddle and a rider in the 
age of about 2,5 years. If we aren’t plan
ning submitting our horses to a race 
training (what is rather doubtful, consid
ering the situation of our racecourse) - 
there is no need to haste with the first 
mounting. Let’s begin with leading the 
saddled horse in hand. Later it can be 
replaced with lunging him, in the begin
ning with the stirrups taken off. Then we 
repeat all the same stages, as in lunging, 
in order to associate the determined vo
cal commands with corresponding direc
tions and gaits, rewarding the proper un
derstanding. It goes easier, when a young 
horse can follow his more docile stable- 
mate, but we can train also a single 
horse. He may learn longer, but we must
n’t give in to temptation of taking 
a shortcut.

do powąchania, a kiedy będzie się za
poznawał z nieznanym przedmiotem - 
równocześnie giaszczmy, chwalmy 
i podsuwajmy smakołyki. W ten spo
sób utrwalimy skojarzenie, że ta rzecz 
nie tylko nie gryzie, lecz łączy się 
z przyjemnością.

W obergurcie zaczynamy konia lon- 
żować, gdy tylko przyzwyczai się do je
go obecności na grzbiecie. Na tym eta
pie wprowadzamy także wypinacze, 
luźno zapięte, bo na razie nie chodzi 
nam o to, aby uzyskać zgięcie boczne, 
tylko aby oswoić konia z różnymi ro
dzajami sprzętu. „Oddawania szyi” bę
dziemy uczyć z ziemi, stojąc przy koniu 
na wysokości popręgu i pokazując mu 
nagrodę równocześnie z podawaniem 
komendy. Z czasem doprowadzimy 
do tego, że na samą komendę (ja np. 
mówiłam „do mnie!”) koń będzie wygi
nał szyję w tę stronę, z której będziemy 
stać.

Po co ten „plecak“?
Po obergurcie przyjdzie kolej na sio

dło, ale pamiętajmy, że nowy element 
wprowadzamy dopiero wtedy, kiedy 
poprzedni już nie budzi emocji. Kolej
ność czynności jest taka sama, jak 
przy nakładaniu obergurtu - nąjpierw 
koń musi dokładnie obwąchać siodło 
i dobrze byłoby, gdyby mógł zobaczyć 
na przykładzie swego „mentora”, że 
ten dziwny przedmiot nie jest drapież
nikiem, który skoczył mu na grzbiet. 
Pierwsze kilka razy zakładamy siodło 
(z odpiętymi puśliskami i popręgiem 
przełożonym przez siedzisko) tylko 
na kilka sekund, po czym zaraz chwali
my konia, dajemy nagrodę i uwalniamy 
go od kłopotliwego ciężaru. Stopniowo 
okres przetrzymywania siodła przedłu
żamy, za każdym razem zaczynając 
od osobnika, który lepiej to znosi. Naj
lepiej, kiedy oba konie stoją razem 
w biegalni lub dużym boksie i jeden 
dobrze widzi drugiego.

Popręg podpinamy najpierw lekko, 
po kilku powtórzeniach uwieńczo
nych sukcesem - mocniej i dopiero 
wtedy możemy wyprowadzić konia 
z siodłem na dwór. Przy zbyt lekkim 
podpięciu popręgu po pierwszym 
podskoku konia siodło mogłoby się 
przekręcić, co spowodowałoby u ko

nia panikę, a w następstwie zniszcze
nie siodła i możliwość odniesienia 
kontuzji - wyobraźmy sobie przerażo
nego, młodego konia galopującego 
z obłędem w oku z siodłem pod brzu
chem lub zaplątującego się w popręgi 
Wtedy nieprędko założylibyśmy mu je 
drugi raz, bo nawet gdyby nie odniósł 
obrażeń fizycznych, urazy psychiczne 
u koni są trwalsze. Jeśli jednak 
wszystko odbywa się gładko, najle
piej, żeby koń lękliwszy i podporząd
kowany obserwował przez okno, jak 
jego pewny siebie towarzysz idzie spo
kojnie z siodłem na grzbiecie. Jest 
wtedy większe prawdopodobieństwo, 
że i on się tak zachowa, kiedy przyj
dzie kolej na niego, bo skoro przewod
nik wypróbował, że to niczym nie gro
zi....

Araby przeznaczone na tor wyści
gowy powinny zaakceptować siodło 
i jeźdźca w wieku około 2,5 roku, tj. la
tem, a najpóźniej jesienią tego roku, 
w którym kończą 2 lata. Jeśli jednak 
nie planujemy poddania ich wyści
gowej próbie dzielności (na co 
przy wciąż niepewnej sytuacji na
szych wyścigów jest raczej mała szan
sa), do pierwszego dosiadu przymie
rzamy się powoli i bez pośpiechu. 
Po oprowadzaniu z siodłem przyjdzie 
czas na lonżowanie z siodłem - na ra
zie jeszcze z odpiętymi strzemionami. 
Powtarzamy z nim kolejno te same 
etapy, co przy samej lonży - wszystkie 
chody i kierunki powinny kojarzyć się 
z odpowiednimi komendami głosowy
mi, a ich poprawne zrozumienie - 
z nagrodą. Dobrze, jeśli młody koń 
może w tym naśladować bardziej po
jętnego towarzysza, ale i sam się na
uczy - najwyżej potrwa to dłużej, ale 
w układaniu konia nie wolno nam ule
gać pokusie „pójścia na skróty”.

Kiedy dwulatek chętnie i bez opo
rów biega na lonży pod siodłem - 
spróbujmy przypiąć strzemiona. 
Wprowadzanie coraz to nowych ele
mentów powoduje, że ćwiczenia nie 
są nudne, tym bardziej, że zdaniem 
fachowców, koń nie potrafi dłużej niż 
5 minut skupić uwagi na jednym żą
daniu. Niech się powoli przyzwyczaja 
do „latających” po bokach strzemion, 
najpierw w stępie, a potem w żyw-



szych chodach. W przyszłości zapo
biegnie to nadmiernej wrażliwości 
na działanie łydki jeźdźca.

Coś „na ząb“
Równolegle dwulatek powinien już 

przyjmować wędzidło, bo nawet gdyby- 
śmy chcieli w przyszłości jeździć 
„na sznurku”, nasz koń powinien przy
najmniej wiedzieć, do czego to narzę
dzie służy. Dlatego pierwszych trenin
gów lonżowania z obergurtem i sio
dłem nie prowadzimy na wędzidle, aby 
od razu nie zaszarpać pyska konia. 
Pierwsze kilka razy wprowadzamy je 
do pyska razem z czymś smacznym, 
aby ten przyrząd dobrze się kojarzył 
(najlepiej z marchewką, bo jest podob
nej grubości). Silnym i temperament
nym roczniakom, zwłaszcza ogierkom, 
można w ten sam sposób zacząć zakła
dać wędzidło wcześniej, aby łatwiej by
ło je opanować. Także i w tym przypad
ku dobrze podziała przykład innego ko
ma, chętnie przyjmującego kielzno...

I tu urywam, abyśmy nie ulegali po
kusie zbyt szybkiego „zajeżdżenia” 
młodego konia. W pierwszych bowiem 
miesiącach pracy powinniśmy skupić 
s'e na tym, aby tak polubił zabawę 
z nami, że nie będzie mógł się docze
kać, kiedy znów nauczymy go czegoś 
nowego. Wytworzy się wtedy więź, któ- 
r3 może łatwo zniszczyć nasza nerwo

wość, zniecierpliwienie czy pochopne 
stosowanie kar, jeśli koń nie od razu 
pojmie, czego od niego wymagamy. 
Musimy po prostu zdecydować się, czy 
bardziej zależy nam na szybkim osią
gnięciu wyników, czy na wychowaniu 
sobie przyjaciela, który przez długie la
ta byłby chętny do współpracy. Nie 
musi to być akurat „siedem zabaw”, 
jak chcą tego zwolennicy Pata Parelle- 
go, bo wszystkiemu, co robimy z ko
niem, możemy nadać formę pożytecz
nej dla obu stron zabawy, choćbyśmy 
nie nazywali jej po angielsku. •

When a 2-year-old eagerly goes on lunge 
under the saddle - we can attach the 
stirrups. Due to introducing new ele
ments every now and then, the exercises 
aren’t boring for a horse, the more, that, 
in specialists” opinion, horses can con
centrate on one demand for no longer 
than 5 minutes. Let him gradually get 
used to the stirrups „floating” on his 
sides, first at walk, later at faster gaits. In 
the future it will prevent an excessive 
sensitiveness to the rider’s legs.
Even if we are planning to ride on a rope 
halter, a 2-year-old should get accus
tomed to take a bit, at least to know the 
purpose of that device. In order to pre
vent damaging the horse’s mouth, during 
the first sessions of lunging with a surcin
gle or a saddle on, we don’t use a snaffle. 
For the first several times we insert it to 
a horse’s mouth together with something 

„ tasty (carrots seem to be the best, be- 
§ cause of their shape), to evoke positive 
-2 associations. We can start to apply 
£ a mouthpiece even in yearlings (especial- 

ly colts), if they are strong and full of tem- 
per. Also in that case an example of an- 

■£ other horse, gently taking a bit, will do.
That’s all for now, to avoid temptation of 
too early breaking a young horse. In the 
first months of training we should con
centrate on making him like playing with 
us so much, that he simply couldn’t wait 
to learn something new. It needn’t to be 
Pat Parelli’s „Seven games”, because 
everything, what we are doing with 
a horse, can take on a form of an instruc
tive game. We must decide, whether we 
care about obtaining quick results or 
bringing up a reliable friend, ready to co
operation for many years. Schooling 
a horse, we create a bond between us 
and him, but that bond is fragile, easy to 
destroy through our nervousness or im
patience.
/transl. K. Ch./
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ilustr. Timur Karim
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powyżej / abowe „Jasyr“ 
z prawej / right „Promenada 00“ 

poniżej / below Timur Karim

D
la redakcji nąjwiększą radością 
jest świadomość, że to co robi
my trafia do czytelników i znaj
duje odzew. Mamy licznych odbiorców 

nie tylko w Polsce, ale również zagrani
cą; współpracujemy z autorami tek
stów i zdjęć z USA, ale i tak niemałym 
zdumieniem był dla nas pewien list...

Przysłał go Timur Karim, który jest 
Tatarem urodzonym w Duszanbe (Ta
dżykistan). Od wczesnego dzieciństwa 
miał kontakt z końmi, które teraz 
chętnie portretuje. Poprzez internet 
dotarł do naszego wydawnictwa. Jak 
pisze, byłoby dla niego zaszczytem na
wiązanie współpracy i przedstawienie 
swoich obrazów.

Oto co udało nam się dowiedzieć: 
Timur urodził się 22 lutego 1968 roku. 
Po ukończeniu liceum plastycznego, 
jako stypendysta Ministerstwa Kul
tury Tadżykistanu, studiował w la-

From Far, Far Away

For us, the staff of ARABY, the greatest 
pleasure is the knowledge that our work 
finds its way to the readers and the 
articles receive feedback. We can boast 
numerous Polish and foreign recipients 
but certain letter took us by surprise. 
The letter was sent by Mr. Timur Karim 
- a Tatar bom in Dushanbe. He wrote 
that he had had contact with horses 
since early childhood. Now he specializes 
in their portraits. Through our website 
he became interested in our magazine. 
As he writes, it would be an honor for 
him to cooperate and present his works. 
This is what we were able to find out: 
Timur was bom on the 22nd of February, 
1968. After graduating from a fine arts 
high school be received a scholarship 
from the Tajikistani Ministry of Culture 
and studied at the Academy of Fine Arts 
in St. Petersburg in the portrait 
department from 1990 to 1996. His 
„Polish affair“ began in 1997, when 
together with his wife from the Podlasie 
region he settled in Przemyśl! Timur 
specializes in portraits, landscapes, and 
genre paintings, but still horses are 
specially close to his Tatarian heart. He 
had a few individual exhibitions and 
group exhibitions in Poland and abroad. 
His works are in the hands of numerous 
private collectors, /transl. J.K./

tach 1990-96 w Akademii Sztuk Pięk
nych w St. Petersburgu w pracowni 
portretu. Od 1997 roku zaczęła się je
go „polska przygoda” gdy razem z żo
ną „podlasianką” zamieszkał w Prze
myślu. Timur Karim specjalizuje się 
w portrecie, pejzażu i malarstwie ro
dzajowym, ale jego tatarskiemu ser
cu szczególnie bliskie są konie i za
przęgi. Miał kilka wystaw indywidu
alnych oraz zbiorowych w kraju 
i za granicą. Jego prace znajdują się 
w licznych kolekcjach prywatnych. 
(A. S.)

40



POKAZY

A iva Las Vegas!
Jerzy „George“ Zbyszewski

D
o pokazu zapisanych zostało 
ponad 300 koni, czyli około 100 
więcej niż w roku ubiegłym. 
Na trybunach zasiadła publika nie 

związana bezpośrednio z pokazem, co 
w USA jest rzadkością. W sumie zdecy
dowanie stwierdzić należy, że pokaz 
w Las Vegas nabiera coraz poważniej
szego znaczenia. Jako, że jest to pokaz 
międzynarodowy, w tym roku zgłoszone 
konie pochodziły z Brazylii, Argentyny, 
Europy i Bliskiego Wschodu.

Sędziowanie tego pokazu jest rów
nież nietypowe dla amerykańskiego 
systemu. W Las Vegas konie ocenia się 
w następujących kategoriach: typ, gło
wa, szyja i łopatka, kłoda i linia grzbie
tu, nogi i kopyta oraz ruch.

Punktacja w przedziale od 1 do 20 
punktów. Sędziów jest 6, ale jedynie 2 ze 
Stanów Zjednoczonych. Przed każdą 
klasą osoba z komitetu organizacyjne
go podchodzi do losowo wybranych ob
serwatorów na widowni i oni losują 
nazwiska 5 sędziów. Proces ten jest po
wtarzany przed każdą klasą, a klasy 
czempionatowe sędziuje cala szóstka.

W tym roku jakość koni przerosła 
moje najśmielsze oczekiwania. Zwłasz
cza klasy dla koni młodszych były obsa
dzone bardzo mocno.

Zarówno klaczki, jak i ogierki roczne 
Podzielone są na dwie sekcje wiekowe: 
te urodzone między 1 stycznia a 15 kwiet
nia i urodzone pomiędzy 16 kwietnia 
a 31 grudnia.

Silna konkurencja
W pierwszej klasie weszło na ring 20 

roczniaczek. Wygrała szalenie chary- 

Jeszcze rok temu pesymiści 
twierdzili, że pokaz koni, 
zawierający jedynie klasy 
w ręku, w amerykańskich 

warunkach nie wypali.
Tegoroczne show Arabian 

Breeders World Cup 
w Las Vegas definitywnie 
udowodniło jak błędna 

była to teoria.

zmatyczna kasztanka EVG Tessara 
(Enzo - Star of Quintessa po Strike) 
własności Evergreen Arabians z Santa 
Ynez w Kalifornii. Pokazana doskonale 

Arbiteur - Czempion Ogierów Starszych / Senior Champion Stallion
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przez Grega Galluna, zwracała na sie
bie uwagę od wejścia na ring. Wysoko 
uniesiona głowa, urokliwie wygięta szy
ja i lekki, efektowny kłus nie dały szan
sy konkurentkom. Zaraz za EVG Tessa- 
rą uplasowała się siwa i wielce urodziwa 
córka Marwana Al Shaqab od HB Bes- 
solea - Bint Bessolea. Klaczka ta jest 
jeszcze trochę niedojrzała, ale z pewno
ścią w przyszłości odniesie wiele sukce
sów na arabskich ringach na całym 
święcie.

W klasie roczniaczek młodszych 
triumfowała gniada Conga O (Maska
radę - Chili Pepper V) własności Kirka 
Bardole’a z Miami Beach na Florydzie. 
Klaczka ta zachwyciła przede wszyst
kim niebywale długą szyją i prostą linią
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Viva Las Vegas!

Just a year ago pessimists claimed that a 
horse show with only halter (in-hand) 
classes in America would misfire. This 
year’s Arabian Breeders World Cup in 
Las Vegas definitely proved them wrong. 
300 horses were entered into the show, 
which is 100 more than in the previous 
year. The stands were filled with an 
audience not associated directly with the 
show, which is a rarity in the US. All in all 
it is safe to say that the Las Vegas show 
is gamering more and more significance. 
As it has an international rank, this 
year’s entries came from Brazil, 
Argentina, Europe and the Middle East. 
The judging at this show is also different 
from the usual American method. In Las 
Vegas the horses are evaluated in the 
following categories:
Type
Head 
Neck and shoulder 
Body and topline 
Legs & feet 
Movement
The point scale -between 1 to 20 points. 
Six judges, but only 2 from the US. Prior 
to each class a person from the 
organizing committee approaches 
observers picked randomly from the 
audience and they draw the names of the 
5 judges. This process is repeated before 
each class, while the championships are 
judged by all six.
This year the quality of the horses 
surpassed my wildest dreams. Especially 
the junior classes boasted strong 
competition.
Both the yearling fillies and colts are 
divided into two age series: those bom 
between January 1st and April 15th, and 
those foaled between April 16th and 
December 31st.
The first class consisted of 20 yearling 
fillies. It was won by the extremely 
charismatic chestnut EVG Tessara by 
Enzo out of Star of Quintessa by Strike, 
owned by Evergreen Arabians of Santa 
Ynez, California. Shown superbly by 
Greg Gallun she drew attention from the 
moment of entering the arena. A highly 
carried head, charmingly curved neck 
and a light, effective trot did not give the 
competition a chance. Right behind 
EVG Tessara placed the grey and pretty 
daughter of Marwan Al Shaqab out of 
HB Bessolea - Bint Bessolea. This filly is 
a bit immature and will surely score 
many successes in the future on the 
Arabian arenas all across the world.
The junior yearling fillies class belonged 
to the bay Conga O (Mazkarade - Chili 
Peper V) owned by Kirk Bardole of 
Miami Beach, Florida. This filly 
enraptured the public with an incredibly 
long neck and straight topline. Right 
behind Conga O placed the also bay 
Famess Lady (Sir Fames HBV - Fira and 
Lace CAHR). The competition in this 
class was so strong that the correct and 
pretty daughter of the Polish Pianissima 
and Ames Charisma came in just fifth.
The two year old fillies class was divided 
identically to the yearlings class. The 
first series was won by the bay WC 

grzbietu. Zaraz za Conga O uplasowała 
się, również gniada, Famess Lady (Sir 
Fdmes HBV - Fira and Lace CAHR). 
Jak silna była konkurencja w tej klasie 
najlepiej niech świadczy fakt, że bardzo 
poprawna i urodziwa córka polskiej 
Pianissimy i ogiera Ames Charisma by
ła dopiero piąta.

Klasa klaczy dwuletnich, była po
dzielona w identyczny sposob, jak klasa 
roczniaczek.

Pierwszą sekcję wygrała gniada 
WC Gorgeous Gazal (Gazal Al Shaqab - 
Lady Bey Khelishah) własności Holly 
Woods Dillin. Największym atrybutem 
tej klaczki była świetna głowa, która re
kompensowała w pewnym stopniu 
odrobinę zbyt długą kłodę i nisko osa
dzony ogon. Druga w klasie była Angeli
na Jullye (Psytation EA - Jullye Jones 
JCA). W sekcji klaczek młodszych 
triumfowała siwa, z szalenie efektow
nym frontem RD Mirella (Baywatch V - 
Alana) własności Sama Peacemakera. 
Jako druga uplasowała się kasztanowa
ta Echstacee At Noon (PA Hi-Noon - 
Echstaceee FM). Klaczka ta dostała 
bardzo wysokie noty za typ i głowę, stra
ciła niestety na ocenach kłody i ruchu.

Zawsze twierdzę, że sukces na poka
zie zależy od dnia. Nawet najwspanial
szy koń może mieć gorszy dzień, ale by
wa też i odwrotnie. Tak też się stało 
w klasie klaczy trzyletnich.

Arena należała do gniadej Kharrea 
PGA (Khadraj NA - Gai Portia). Wni
kliwy znawca mógłby się bez trudu do
patrzyć kilku usterek w pokroju tej kla
czy, ale ona w piątkowy poranek robiła 
wszystko, by zachwycić i oczarować. 
Padły pierwsze dwudziestki za typ, szy
ję i kłodę. Tego samego wieczoru wła
ściciele klaczy - Sara i Frank Chi- 
scholmowie z Południowej Karoliny, 
otrzymali ofertę nie do odrzucenia - 
million dolarów. Klacz powędruje 
na Bliski Wschód. Druga w tej klasie by
ła znana z ringów amerykańskich siwa 
i bardzo żeńska HP Martina (ST Syn- 
bad - Hafati Bel Cham).

Gdy w niedzielę przyszło do czempio- 
natu klaczy młodszych, Kharrea PGA 
powtórzyła swój fantastyczny występ 
i jednogłośnie została wybrana czem- 
pionką, przed kasztanowatą roczniacz- 
ką EVG Tessarą.

Gorąca czekolada
Klacze starsze podzielone są 

na cztery grupy: 4- i 5-letnie, 6-8-letnie, 
9-11-letnie oraz powyżej 12 lat. Od po
czątku było wiadomo, że najpoważniej
szymi rywalkami będą: kupiona w Ar
gentynie dla księcia Khaleda z Arabii 
Saudyjskiej kasztanka JJ Polaca (Ma
gnum Psyche - Sol Magie po częściowo 
polskim rodowodowo ogierze Solstice), 
oraz kupiona za bajeczną sumę 2,5 mi
liona dolarow od australijskiej hodow
czyni Marión Richmond dla Dubai Ara- 
bian Stud, również kasztanowata, Si
meón Sehavi (Asfour - Simeón Shéba).

JJ Polaca to nieduża klacz, ze świet
ną szyją (dwie dwudziestki) i krótką 
urodziwą głową z wyrazistym ciemnym 
okiem. Simeón Sehavi jest klaczą bar
dzo rosłą o kiepskiej, krótkiej i nisko 
osadzonej szyi. Jej głowa to prawdziwe 
zjawisko, a na dodatek, klacz ta jest 
brudną kasztanką prawie w kolorze 
czekolady, z płową grzywą i ogonem. 
Obie klacze wygrały swoje klasy elimi
nacyjne w bardzo mocnej konkurencji 
i wszyscy czekaliśmy na niedzielne kla
sy czempionatowe. Klasę dla klaczy 
6-8-letnich wygrała michaiowskiej ho
dowli Dumka (Laheeb - Dąbrowa) wła
sności Manny’ego Vierry z Kalifornii. 
Z góry wiadomo było, że Dumka nie 
pobije Sehavi ani JJ Polaca gdyż obie 
te klacze są od niej o wiele bardziej ty
powe. I tak też się stało. Przy bardzo 
podzielonych opiniach sędziów Czem- 
pionką Klaczy Starszych została JJ Po
laca, która została po mistrzowsku po
kazana przez Grega Galluna. Wice- 
czempionką została Simeón Sehavi, 
która do tak poważnego pokazu po
winna być lepiej przygotowana kondy
cyjnie. Była ona bowiem raczej w kon
dycji stadnej, a JJ Polaca była w feno
menalnej formie fizycznej.

Brzydka pleć
Jak zwykle klasy klaczy są o wiele 

lepsze jakościowo od klas ogierów 
i show w Las Vegas potwierdziło to raz 
jeszcze. Klasę roczniaków starszych 
wygrał siwy Shannan El Madan (Shael 
Dream Desert - Perla K). Wyhodowany 
w Brazylii ogierek zwraca uwagę ze 
względu na dużo typu i niezwykle uro
dziwą głowę. Natomiast długość
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JJ Polaca - Czempionka Klaczy Starszych ! Senior Champion Mare

i kształt szyi budzą pewne zastrzeże
nia. Na drugim miejscu znalazi się 
kasztanowaty Navarre RTA (Enzo - 
S Justabella). Ten urokliwy i dobrze 
ruszający sie roczniak do złudzenia 
przypominał ojca. W klasie roczniaków 
młodszych wielką prezencją zabłysną! 
gniady NW Siensei. Ogierek ten jest 
po Gazai Al Shaqab, od Narodowej 
Czempionki USA Klaczy NW Sie
na Psyche. Gdybym miał określić go 
jednym słowem to bez wahania użył
bym terminu „elegancki”. Świetnie 
osadzona długa szyja, dobra głowa 
i szalenie efektowny ruch. Jeśli chcia- 
loby się go skrytykować to należałoby 
wskazać trochę słabe związanie w ner
ce. Za NW Siensei uplasował sie bar
dzo typowy, ale kiepsko ruszający się, 
kasztanowaty CJ Bellagio (Magnum 
Psyche - Joyeuse NY). Klasy dla dwu
latków były zdecydowanie najsłabsze 
jakościowo. Klasę ogierków starszych 
wygrał gniady OWF Mariacki (Mar- 
wan Al Shaqab - OFW Balarina) wła
sności i hodowli Harolda i Doiły Orrów 
ze stanu Washington. Drugi w tej klasie 
był, również gniady, JRA Azul (Gazai 
Al Shaqab - Airiya). Żaden z nich nie 
wychylał się ponad przeciętną. Klasę 
dwulatków młodszych wygrał gniady 
Be?/ Ambition (Regal Actor JP - Bey 
Shahs Lady). Drugim był, również 
S^ady, De Beers (Marwan Al Shaqab - 
Moralisa). Rozczarowaniem była rów

nież klasa trzylatków, którą wygrał 
bardzo przęcietny Ever After NA 
(Sr Fames HBV - Entaicying NA) 
przed stosunkowo dobrze ruszającym 
się Hukam Maj (Marwan Al Shaqab - 
Dinamaj).

W klasie ogierow 4-5-letnich konku
rencja była o wiele większa. Klasę tę wy
grał szalenie urodziwy, ale nieco słabo 
związany, gniady Art Dekko TT (Auda
cious PS - HC Amareea). Jego najgroź
niejszym rywalem był bardzo dobrze 
zbalansowany i prawidłowy kasztan 
JP Obsession (Versace - Overlooks Je
wel). Art Dekko TT dostał lepsze oceny 
za typ i głowę i to zadecydowało o jego 
zwycięstwie.

W klasie ogierow 6-8-letnich triumfo
wał gniady Arbiteur (Regal Actor JP - 
Genevive C). Zwracał on uwagę typową 
głową z bardzo dobrze osadzonym 
okiem, przy nieco krótkiej, ale dobrze 
wyprofilowanej szyi. Na drugim miejscu 
uplasował się ciemnogniady Brandon 
Bey JCA (Versace - Hushahby Bey). 
Ogier ten nie jest obcy publiczności ame
rykańskiej. Ma wielu wielbicieli ze wzglę
du na świetny typ. Niestety, obie przed
nie nogi to szkolny przykład wad 
budowy. Podkroje pod napiąstkami, 
drobne, kruche i krzywe kopyta - to tyl
ko te najważniejsze. Wyniki w klasie dla 
ogierów 9-U-letnich były łatwe do prze
widzenia. Nie była to klasa bardzo 
mocna i zapisany do niej Narodowy 

Gorgeous Gazal (Gazal Al Shaqab - 
Lady Bey Khelishah) owned by Hollv 
Woods Dillin. This filly’s greatest 
attnbute was a terrific head, which 
compensated for a too long body and low 
set tail. Second in class came Angelina 
Jullye (Psytation EA - Jullye Jones JCA) 
In the junior series of this class 
triumphed the grey RD Mirella 
(Baywatch V - Alana) with an extremely 
effective front, property of Sam 
Peacemaker. Second placed the 
chestnut Echstacee At Noon (PA Hi- 
Noon - Echstaceee FM). The filly 
received high scores for type and head, 
but unfortunately lost on the marks for 
body and movement.
I always claim that success at the show 
depends on a given day. Even the most 
wonderful horse can have a worse day, as 
well as the other way around. That’s 
exactly what happened in the three year 
old fillies class.
The arena belonged to the bay Kharrea 
PGA (Khadraj NA - Gai Portia). An 
expert could find a few flaws in the 
conformation of this filly without much 
difficulty, but she did everything in her 
might on that Friday morning to 
enrapture and enchant. The first ,,20s“ of 
the show were given - for type, neck and 
body. That same evening the owners, 
Sara and Frank Chisholm of South 
Carolina, received an offer not to be 
rejected - a million dollars. The filly were 
make her way to the Middle East. 
Second in this class came the grey and 
very feminine HP Martina (ST Synbad - 
Hafat Bel Charm), already known from 
the American arenas.
When the Junior Female Championships 
came on Sunday, Kharrea PGA repeated 
her charismatic performance and was 
unanimously chosen as Champion, 
before the year old EVG Tessara.
The senior mares are divided into 4 
groups: 4-5 years old, 6-8 years old, 9-11 
years old and 12 years old and up. It was 
obvious from the beginning that the 
most serious contenders to the title 
would be the purchased in Argentina for 
Prince Khaled of Saudi Arabia chestnut 
JJ Polaca (Magnum Psyche - Sol Magic 
by the partly Polish stallion Solstice) and 
the purchased from Australian breeder 
Marion Richmond, for the stupendous 
amount of 2,5 million dollars by Dubai 
Arabian Stud, also chestnut Simeon 
Sehavi (Asfour - Simeon Sheba).
JJ Polaca is a petite mare with a great 
neck (two 20s) and a short, pretty head 
with an expressive dark eye. Simeon 
Sehavi is a robust mare with a poor, 
short and low set neck. Her head is a true 
phenomenon and in addition to that the 
mare is of a liver chestnut coat color, 
almost the color of chocolate, with a 
flaxen mane and tail. Both mares won 
their qualifying classes among strong 
competition and everyone awaited the 
Sunday championships. The 6-8 year old 
mares class was won by Michaiów-bred 
Dumka (Laheeb - Dąbrowa), owned by 
Manny Vierra of California. It was known 
in advance that Dumka would not beat 
Sehavi nor JJ Polaca, as both mares were 
a lot more typey than she was. And so 
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was the case. The opinions of the judges 
were divided, but the title of Champion 
was awarded to J J Polaca, who was 
expertly shown by Greg Gallun. The 
Reserve went to Simeon Sehavi, who 
should have been much better 
conditioned for such an important show. 
She presented a rather more breeding 
condition, while JJ Polaca was in 
phenomenal physical form.
As always the mare classes are much 
better in terms of quality than the 
stallion classes and the show in Vegas 
confirmed this yet again. The senior 
yearling colts class was won by the grey 
Shannan El Madan (Shael Dream Desert 
- Perla K). The Brazilian-bred colt draws 
attention with plenty of type and an 
extremely pretty head. While the length 
and shape of the neck leave some to be 
desired. Second came the chestnut 
Navarre RTA (Enzo - S Justabella). This 
charismatic and well moving yearling 
was a mirror reflection of his sire. In the 
junior yearling colts the bay NW Siensei 
dazzled with great presence. This colt is 
by Gazal Al Shaqab out of US National 
Champion Mare Siena Psyche. If I was to 
define him with one word, without a 

doubt it would be „elegant“. A nicely set 
neck, good head and extremely effective 
movement. If you would want to find 
something to criticize then perhaps a 
rather poor coupling in the loins. Behind 
NW Siensei placed the very typey but 
poorly moving chestnut CJ Bellagio 
(Magnum Psyche - Joyeuse NY). The 
two year old classes were decisively 
poorest in terms of quality. The senior 
series of this class was won by the bay 
OWF Mariachi (Marwan Al Shaqab - 
OFW Balarina), bred and owned by 
Harold and Dolly Orr of Washington. 
Second in this class was also a bay - JRA 
Azul (Gazal Al Shaqab - Airiya). None of 
them stood out above the average. The 
junior series was won by the bay Bey 
Ambition (Regal Actor JP - Bey Shahs 
Lady). Second was also a bay colt - De 
Beers (Marwan Al Shaqab - Karalisa). 
The three year olds class was also a 
disappointment, won by a very average 
Ever After NA (Sir Fames HBV - 
Entaicying NA) before the relatively well 
moving Hukam Maj (Marwan Al Shaqab 
-Dinamaj).
In the 4-5 year old stallions class the 
competition was much stronger. It was 
won by the extremely handsome, but 
poorly coupled, bay Art Dekko TT 
(Audacious PS - HC Amareea). His 
toughest rival was the well balanced and 

correct chestnut JP Obsession (Versace
- Overlooks Jewel). Art Dekko TT 
received better marks for type and head, 
and that resulted in his victory.
Triumphant in the 6-8 year old stallions 
class was the bay Arbiteur (Regal Actor 
JP - Genevive C). He appeals to many 
with a typey head and a very well set eye 
with a bit too short, but well profiled 
neck. Second place went to the dark bay 
Brandon Bey JCA (Versace - Hushahby 
Bey). This stallion is no stranger to the 
American audience. He has many 
followers due to plenty of type. 
Unfortunately both his fore legs are a 
model example of flaws. A protrusion on 
the cannon bone, petite, brittle and 
crooked hooves - those are just the most 
important. The results of the 9-11 year 
old stallions class were easy to predict. It 
was not a strong class and the 2007 US 
National Reserve Champion Stallion Da 
Vinci (by Versace) stood out from the 
rest of the group. And so he won, besting 
the bay Star of Ghazal (Gazal Al Shaqab
- C Starlite Bey).
The 12 year old and up stallions class 
stirred a lot of emotion, as it included the 
multichampion and many a year sire 
Dakar El Jamaal (Ali Jamaal - Sonoma 
Lady). He bested the Michaiow-bred 
grey Wadim (Grandorr - Warszula). The 
grey Dakar El Jamaal is a very robust 
and relatively correct stallion. He was 
definitely one of the more serious 
contenders to the title of champion. But 
prior to the seniors we watched the 
junior stallions being awarded. The poor 
quality of the two and three year olds can 
be seen in the fact that the Champion 
title went to the yearling NW Siensei, 
while the Reserve also to a yearling - 
Shannan El Madan. In the senior 
championships the experienced Dakar 
El Jamaal was defeated by a relative 
newbie in the business - the stallion 
Arbiteur.
The Breeders Cup in Las Vegas gathered 
the cream of the crop of halter horses in 
the US. Looking at the pedigrees of 
those that entered the Top Five of their 
classes it is not hard to notice the huge 
dose of Gazal Al Shaqab blood (also 
through his son Marwan Al Shaqab) and 
the influences of Brazilian-bred horses 
(mainly the lines of Ali Jamaal and Bey 
Shah).
The organizers as usual provided an 
entertainment program on the final day 
that could only be witnessed in Vegas. 
There was no end to the accompanying 
parties. The show is traditionally opened 
with an evening dinner at one of the best 
hotels, the famous Wynn Hotel. Each 
evening during the show you can have a 
great time at one of the numerous 
casinos or participate in the countless 
private dinners thrown by the owners of 
the horses or larger training stables. The 
South Point Hotel, where the show takes 
place, provides incomparable conditions 
for such events. It makes you want to 
shout again „VIVA LAS VEGAS“!
/transl. J.K./

Wiececzempion Ogierów USA z 2007 ro
ku Da Vinci (po Versace) odstawa! 
od pozostałej stawki. I tak też się stało 
wygrał Da Vinci przed gniadym star 
Ghazal (Gazal Al Shaqab - C Starlite Bey).

Duże zainteresowanie budziła klasa 
ogierów 12-letnich i starszych, bowiem 
zapisany był do niej wielokrotny czem- 
pion i wieloletni reproduktor Dakar El 
Jamaal (Ali Jamaal - Sonoma Lady). 
Pokonał on michalowskiej hodowli si
wego ogiera Wadim PL (Grandorr - 
Warszula). Siwy Dakar El Jamaal to 
bardzo rosły i stosunkowo poprawny 
ogier. Zdecydowanie był on jednym 
z poważniejszych konkurentów do ty
tułu czempiona. Przed czempionatem 
ogierów starszych odbył się jednak 
czempionat juniorów. O słabej jakości 
w klasach dwu- i trzylatków świadczyć 
może fakt, że czempionem ogierów 
młodszych został roczniak NW Siensei 
a wiceczempionem - również roczniak 
Shannan El Madan. W czempionacie 
ogierów starszych doświadczony Da
kar El Jamaal pokonany został przez, 
stosunkowo nowego w biznesie ogiera 
Arbiteur.

Breeders Cup w Las Vegas zgroma
dził czołówkę koni halter w USA. Pa
trząc na rodowody tych, które weszły 
do pierwszej piątki w swoich klasach, 
nietrudno zauważyć wielki udział krwi 
ogiera Gazal Al Shaqab (również po
przez jego syna Narwana Al Shaqab) 
oraz wpływ koni hodowli brazylijskiej 
(głównie linie ogierów Ali Jamaal i Bey 
Shah).

W dniu finałów organizatorzy jak 
zwykle zapewnili program rozrywkowy, 
jaki można zobaczyć tylko w Las Vegas. 
Imprezom towarzyszącym nie było koń
ca. Na rozpoczęcie pokazu tradycyjnie 
wydawana jest kolacja w jednym z naj
lepszych hoteli, słynnym Wynn Hotel. 
Każdego wieczoru w czasie show moż
na świetnie bawić się w jednym z niezli
czonych kasyn lub uczestniczyć w roz
licznych prywatnych kolacjach wyda
wanych bądź to przez właścicieli koni, 
bądź przez większe stajnie treningowe. 
Hotel South Point, gdzie odbywa si? 
pokaz, zapewnia bowiem niezrównane 
warunki do takich imprez. Tak więc 
chciaioby się raz jeszcze krzyknąć: 
VA LAS VEGAS!”. •
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W Naszym Asortymencie Znajdziesz Wszystko, Czego Potrzebujesz Na Pokazy’

V
MUSTANG

Namiastkę oferty firmy ’Mustang” zobaczysz na Wiosennym Pokazie Młodzieży w Białce 
31 maja -1 czerwca 2008

Zapraszamy!

Masz Specjalne Zamówienie?
Zadzwoń: Eva Günther, Szwecja, +46 (413) 21000
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SYLWETKI
Andrzej Grzybowski’s Affair with Janów

Izabella Pawelec-Zawadzka,
Urszula Łęczycka
rys. Andrzej Grzybowski

JANÓW PODLASKI - miejsce znane w Polsce, 
a właściwie na całym świecie! 

Aukcje, zjazdy, licytacje. Sławni ludzie, miłośnicy 
koni arabskich z obu półkul.

I... pieniądze! I! Ten koń tyle tysięcy 
dolarów, a ten jeszcze więcej, 

no a tamten milion...
Na pewno tak w powszechnym 

odbiorze wygląda Janów.
A dla mnie? Całkiem inaczej!
Piękna nadbużańska przyroda, 

przemili ludzie, spokój 
i najpiękniejsze konie na świecie!

Wciąż w mojej pamięci żyją te urocze 
ranne obchody stajen z dyrektorem 

Krzyształowiczem, którego opowieści mógłbym 
słuchać bez końca.

Przejażczki na czołowych ogierach 
po piaszczystych łachach Bugu - od wysepki 
do wysepki - pod czujnym i mało przyjemnym 

okiem ruskich graniczników.
Dom dyrektorostwa z panią Zofią

i czterema córkami...
Niedawno odwiedziłem Janów.
I choć wiele zbudowano, wiele 
się zmieniło, wciąż ten sam 
spokój, ta sama przyroda - te 

same najpiękniejsze konie świata 
i cudowny łącznik z moimi 

wspomnieniami - Barbara
Krzyształowiczówna - dziś pani 

Orłosiowa - ten sam wdzięk, ten sam uśmiech 
z tamtych lat...
Andrzej Grzybowski, Warszawa, 28 IV 2008 r

P
ierwszymi końmi arabskimi, 
z jakimi przyszło się zetknąć 
Andrzejowi Grzybowskiemu 
w jego bogatym w „końskie przygody” 

życiu, była para zwana Szlem i Gopla
na, napotkana w warszawskim ZOO, 
gdzie na przełomie lat czterdziestych 
i pięćdziesiątych znajdowała się sek
cja jeździecka prowadzona przez mjr. 
Stefana Jacobsona, a której ślad znaj
dujemy w filmie Krzysztofa Zanussie

go pt. „Cwał”. Dziś nie sposób ustalić 
ich dokładnych rodowodów, wiadomo 
jednak, że były to najprawdziwsze 
araby, prawdopodobnie urodzone 
w Pelkiniach, gdyż miały palenia 
w kształcie litery „C” pod książęcą mi
trą ks. Czartoryskich.

Jednak tak naprawdę początek fa
scynacji artysty, hipologa i wytrawne
go jeźdźca koniem orientalnym, 
a zwłaszcza polskim koniem arab- 

ldad treningowy, a Andrzej Krzyszta- 
lowicz, ówczesny inspektor hodowli 
koni na teren Małopolski, często tam 
przyjeżdżał, mieszkając jeszcze wów
czas z rodziną w Biaice. Andrzej Grzy
bowski, pasjami dosiadający każdego 
rodzaju wierzchowców, wspomina co
dzienne jazdy na ogierach arabskich - 
i to na kilku dziennie, a najbardziej za
padły mu w pamięć galopady po słyn
nym janowskim „kursie” - wielkim pa
stwisku dla matek ze źrebiętami.

Z tego okresu pochodzi mrożąca 
krew anegdota o wyczynach mistrza 
powożenia, zatrudnionego w tamtym 
czasie w Janowie - Wacława Niewę
głowskiego. Pewnego razu, podczas 
pobytu Andrzeja Grzybowskiego 
w Janowie Podlaskim, stadninę obie
gła wieść o nieoczekiwanej wizycie 
ważnego notabla z któregoś z krajów 
byłego ZSRR. Ekipa 
musiala na szybko 
zmontować po

skim, którego określa dziś jako „Le
onarda da Vinci końskiego gatunku”, 
wziął się z fascynacji... Andrzejem 
Krzyształowiczem. Legenda polskiej 
i światowej hodowli - wieloletni dy
rektor SK Janów Podlaski, był i pozo
stanie na zawsze dla Andrzeja Grzy
bowskiego jego idolem - w pełnym te
go słowa znaczeniu. Ich znajomość 
zaczęła się na początku lat 50., kiedy 
w PSK Janów Podlaski mieścił się za-

stadniny

kaz „nadzwyczajnych umiejętności” 
janowskich rumaków. Postanowiono 
pokazać piątkę węgierską w zaprzęgu. 
Sęk w tym, że w owym czasie nie było 
w stadninie aż tylu gotowych i zajeż
dżonych koni, z których można by zło
żyć piątkę. Przyprowadzono więc z pa
stwiska jałową, karą Fantazję oraz 
cztery siwe towarzyszki. Wszystkie 
one od lat nie chodziły w zaprzęgu, 
więc z duszą na ramieniu, pod okiem 
Niewęgłowskiego rozpoczęto próby.

- Po kilku okrążeniach klacze cho
dziły jak „małpy w cyrku”- wspomi
na A. Grzybowski. - Przed wjazdem 
na prezentację ustaliliśmy, że ja bę
dę siedział koło Wacia na koźle, trzy
mając lejce od klaczy dy
szlowych.

Janów Podlaski - a place known not 
only in Poland, buł all over the world' 
Auctions, conferences, biddings, ftimous 
people, Arabian horse enthusiasts from 
both hemispheres. And... money!!! This 
horse worth this amount of dollars, that 
one even more, and the other one a 
million...
Surely this is how Janów seems like in 
the general overview.
And for me? Completely different! 
Beautiful nature, delightful people, 
peace and the most exquisite horses in 
the world!
Still vivid in my mind are the morning 
inspections of the stables with Director 
Krzysztalowicz, whose stories I could 
listen to without end.
The rides atop chief sires over the 
sandbanks of the Bug River -from islet to 
islet - under the watchful and 
unpleasant eyes of the Russian border 
guards.
The Director’s house with Mrs. Zofia and 
their four daughters...
I visited Janów recently. And although a 
lot has been built, a lot has changed, the 
same peace, nature and beautiful horses 
remain, as well as the wonderful link 
between my memories and the present 
day - Barbara Krzysztalowicz - today 
Mrs. Orłoś - the same charm, the same 
smile...
Andrzej Grzybowski
Warsaw, 28th of April 2008

The first Arabian horses that Andrzej 
Grzybowski encountered in his 
abounding with „equine adventures“ life 
was a pair called Szlem and Goplana at 
the Warsaw Zoological Garden, where at 
the end of the 40s and beginning of the 
50s was a riding department led by Major 
Stefan Jacobson and whose trace we 
find in the movie „Cwal“ by Krzysztof 
Zanussi. Today it is impossible to 
determine their exact pedigrees, 
however it is known that they were true 
Arabians, probably bom in Peikime, as 
they had a crowned brand in the shape of 
the letter „0“ of the Czartoryski Family. 
However the beginning of this artists, 
horseman’s and superb rider’s 
fascination with the oriental and Polish 

Arabian horse, which today he refers 
to as „the Leonardo
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Przed i na początku klacze trochę 
się denerwowały, ale zrobiły i woltę, 
i ósemkę. Szło wspaniale - nagle, tuż 
przed zjazdem z padoku, w pełnym 
galopie, jedna z klaczy runęła 
na ziemię tuż przed trybuną główną! 
O ile spokojny zawsze Wacio nie uży
wał nigdy bata, tak teraz zaciął nim 
raz a dobrze - z precyzją taką, że ko
była zdołała się poderwać, a zaprzęg 
bez problemu jakby nigdy nic zje
chał z murawy. Gdybym tego nie wi
dział na własne oczy, nie uwierzył
bym. Zajścia nie zauważył nikt z go
ści, natomiast my po wyprzęgnięciu 
koni zobaczyliśmy u pechowej kla
czy ślad po bacie zaczynający się 

pewne) jedynie na wyjazdach służ 
bowych z dyrektorem!

Podczas swoich licznych, jeździec
kich powrotów do Janowa Andrzej 
Grzybowski miał też okazję osobiście 
dosiadać ogierów, które zapisały się 
w historii jako ojcowie i dziadowie 
przyszłych janowskich czempionów. 
Zdjęcie na Comecie, w styczniu 1961 
roku zrobił mu sam dyrektor Krzysz
taiowicz.

- Comet robił na mnie dziwne wra
żenie - wspomina Grzybowski -jaje
stem raczej dużych gabarytów chło
pem, a to byt konik dość mały. Ale 
podczas gdy np. na Tryptyku czułem.

da Vinci of the equine species“, came 
from the fascination with... Andrzej 
Krzysztaiowicz. A legend of Polish and 
world breeding, a many year director of 
Janów Podlaski Stud, is until this day 
referred to by Andrzej Grzybowski as an 
idol - in the exact meaning of the word. 
Their acquaintance began in the early 
50s, when Janów Stud included a 
training center and Andrzej 
Krzysztaiowicz, at that time a horse 
breeding inspector over the Małopolska 
region, frequently came there, whilst still 
living with his family at Białka. Andrzej 
Grzybowski, passionately riding every 
kind of steed, recalls the everyday rides 
atop Arabian stallions - even several a 
day, remembering mostly the gallopades 
on the famous Janów course, which 
today is a huge pasture for dams with 
foals.
From that period comes a hair-raising 
anecdote about the exploits of a harness 
driving expert, employed at that time in 
Janów, Wacław Niewęgłowski called 
„Wacio“. Once, during Andrzej 
Grzybowski’s stay at Janów Podlaski, 
news came to the stud about an 
unexpected visit of a high-ranked official 
from one of the former USSR countries. 
The stud’s staff had to quickly assemble 
a show of „unusual abilities“ of the 
Janów steeds. It was decided to show a 
five horse team - three abreast in front of 
two wheelers. However at that time 
there were not enough schooled horses 
at the stud to perform such a feat! And 
so taken in from the pasture was the 

od szyi, a kończący się u nasady 
ogona - idealnie równą linię, jak 
od linijki. Na szczęście, dzięki temu 
dość okrutnemu impulsowi, klacz 
i pasażerowie uszli z życiem - strach 
pomyśleć co by było, gdyby cały 
sprzężaj najechał na konie! Wacio 
Niewęgłowski znany był nie tylko 
z mistrzowskiego powożenia, co
dziennie rano, gdy idąc do stajni mi
jał nas myjących się przy pompie 
(kwaterowaliśmy wtedy w pomiesz
czeniach dla praktykantów nad pią
tą stajnią), za każdym razem dziw
nie się uśmiechał i krzywił z dez
aprobatą. W końcu okazało się, że 
jeźdźcy myjący co
dziennie rano zęby 
byli dla Wacia dzi
wacznym i zabaw
nym widokiem - 
bowiem Wacio 
szczoteczki do zę
bów używał (co 
wcale nie jest 

się jakbym siedział na kucu, tak 
na Comecie wręcz przeciwnie, gdyż 
był doskonale zrównoważonym i har
monijnie zbudowanym wierzchow
cem o bardzo miękkim noszeniu. 
Przy nim nie miałem kompleksów by
cia za dużym w stosunku do konia 
arabskiego.

Z tego też względu bardzo lubiłem 
dość rosłego Partnera, zaś nie mia
łem jakoś sentymentu do Palasa. Na
tomiast podczas moich jazd na Ego 
pozostali jeźdźcy zawsze zakładali 
się, czy tym razem spadnę... - Ego 
bardzo lubił kręcić piruety w miej
scu i wzbijać się nagle z czterech ko
pyt w powietrze, a był bardzo „zwar

ty” i zwrotny.
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powyżej / above Andrzej Grzybowski na ogierze / mounting stallion 
Sedan 1959 (Comet - Salwa)

poniżej / below poranna przejażdżka, od lewej: / morning ride, 
from the left: Ludwik Maciąg, Andrzej Grzybowski

black, barren Fantazja and her four grey 
companions. Neither of them had 
walked in harness for years, so with our 
hearts in our boots, under the tutorage 
of Niewęgłowski, the first attempts 
began. After two laps the mares literally 
moved like monkeys in the circus. 
Grzybowski recalls. Prior to entering the 
arena for the presentation we decided 
that I will sit beside „Wacio“ on the box 
holding the reins of the wheeler mares. 
Before and at the beginning the mares 
were a bit nervous, but they performed a 
circle and a figure of eight. All was going 
splendidly - suddenly, just before exiting 
the arena, one of the mares tumbled to 
the ground in full gallop right in front of 
the main stand! As much as the always 
calm „Wacio“ never used the whip, then 
this time he lashed it once and well - 
with such precision that the mare 
managed to collect herself from the 
ground and the carriage, as if nothing 
had happened, rode off the arena. I 
would not have believed it if I hadn’t 
seen it with my own eyes. The incident 
went unnoticed by the guests, while we 
after unharnessing the mares saw a whip 
mark on the unfortunate mare starting 
from the neck and ending at the base of 
the tail - an ideally straight line, as if 
drawn by a ruler. Fortunately, thanks to 
this rather cruel impulse, the mare and 
passengers saved their necks -1 hate to 
think what would’ve happened if the 
entire carriage ran into the horses! 
„Wacio“ Niewęgłowski was famous not 
only for his expert driving - he passed us 
washing ourselves at the pump every 
morning (we were then accommodated 
at quarters for apprentices above the 
fifth stable) - glancing strangely at us 
every time, snickering. At last it turned 
out that the riders brushing their teeth 
every morning were a peculiar and 
amusing sight for „Wacio“ - for he used a 
toothbrush (and even this is not certain) 
only during official business trips with 
the director!

Janowskim wierzchowcem, z któ
rym związana jest szczególna historia, 
byi syn Cometa - siwy Sedan.

- Przyjechałem kiedyś do Janowa, 
a dyrektor Krzysztalowicz pokazuje 
mi pięknego siwka mówiąc, że koń 
przeznaczony jest już w zasadzie 
do wybrakowania - z powodu prze
wlekłej, nie rokującej nadziei na wy
leczenie, kulawizny. Jednak ja zapa
łałem do siwego dziwną sympatią
1 poprosiłem o możliwość jazd na Se- 
danie podczas mojego pobytu w Ja
nowie - opowiada Andrzej Grzybow
ski. - Zadanie nie było łatwe, gdyż
2 powodu tej niedomogi musiałem 
jazdy ograniczać tylko do stępa, po
nadto Sedan -jako młody i w dodat
ku wystany ogier - lubił pokazywać 
r°gi, a energia aż go roznosiła. Ale
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During his numerous equine returns to 
Janów Andrzej Grzybowski also had the 
opportunity to personally ride atop 
stallions whose names went down in 
history as the sires and grandsires of 
future Janów champions. The 
photograph atop Comet, in January of 
1961, was made by director 
Krzysztalowicz himself. Comet made a 
strange impression on me, Grzybowski 
reminisces. I am a rather large-framed 
chap, and he was a fairly small horse. But 
whilst when sitting atop Tryptyk I felt 
like sitting on a pony, then on Comet on 
the contrary - he was superbly balanced 
and harmoniously built, additionally 
with soft movement. With him I did not 
have any complexes being too large in 
comparison to the Arabian horse. For 
that reason I very much liked the robust 
and mighty Partner, while I completely 
lacked fondness for Palas. Whereas 
during my rides atop Ego the other 
riders placed wagers on whether I would 
fall off this time... Ego liked to twirl 
pirouettes on the spot and embark into 
air from all four hooves, he was very 
„compact“ and agile.
A Janów steed, with whom an incredible 
story is connected, was a son of Comet - 
the grey Sedan. I came to Janów once 
and director Krzysztalowicz shows me a 
beautiful grey saying that he is meant for 
elimination from breeding - due to a 
chronic lameness with no hope for 
curing. However I felt a strange liking 
toward the grey and asked for the 
chance to ride Sedan during my stay at 
Janów, recounts Grzybowski. The task 
was however not easy, as due to his 
defect I had to limit my rides to a walk, 
and additionally Sedan, being a young 
stallion which was stabled for some time, 
was bursting with energy. But I did not 
give up and the patience paid off. Sedan 
walked more and more freely and his 
lameness ceased! It was by chance that

Wacław hrabia Rzewuski 
na og. arabskim podczas Kongresu 

Wiedeńskiego / mounting an Arabian stallion 
during the Vienna Congress

nie poddawałem się i cierpliwość po
płaciła. Sedan chodził coraz swobod
niej i przestawał kuleć! Traf sprawił, 
że do Janowa przyjechała niemiecka 
hipolog i autorytet w dziedziniee ko
ni arabskich - Erika Schiełe, robiąca 
zdjęcia do swojej nowej książki. Dy
rektor Krzyształowicz zaordynował 
pokaz wzorca konia arabskiego - 
wskazując na Sedana. Zdziwiony, 
posłusznie dosiadłem wierzchowca 
pokazując nawet wydajny kłus 
i efektowny galop. Trochę się oba
wiałem o nogi konia, ale pokaz wy
szedł wzorowo, a wierzchowiec - 
„w nagrodę” - wyjechał do Niemiec, 
do stadniny Holgera Ismera, zamiast 
losu, jaki go niechybnie czekał!

Po roku czy dwóch odwiedziłem Eri
kę Schiełe, która postanowiła mnie 
zabrać na jedną ze słynnych wystaw 
końskich. Jakież było moje zdziwie
nie, kiedy zobaczyłem Sedana - wy
grywającego czempionat! Z wraże
nia wykrzyknąłem jego imię, a koń, 
pewnie całkiem przypadkiem, od
wrócił się w moim kierunku. Towa
rzystwo orzekło, że z pewnością mnie 
poznał, serdecznie mi pogratulowali, 
odkorkowali szampana i wznieśli to
ast za polską hodowlę.

- W Janowie Podlaskim byłem czę
stym i stałym gościem - ciągnie dalej 
opowieść Andrzej Grzybowski - 
od 1955 roku aż do śmierci mojego 
mentora, Andrzeja Krzyształowicza 
regularnie się tam zjawiałem. Nie za
wsze sam... Otóż przez ostatnie siedem
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lat jej życia towarzyszyłem w teatral
nych podróżach diwie polskiego ak
torstwa - Mieczysławie Ćwiklińskiej, 
oczywiście często zabawiając ją opo
wieściami o koniach. Czy pani Mię
cia miała większy, czy mniejszy w ży
ciu kontakt z końmi, tego nie wie nikt, 
ale chętnie słuchała. Opowiadałem 
jej m.in. o Skowronku, którego na
zwałem „Chopinem polskich koni”. 
Kiedyś zawiozłem ją do Janowa Pod
laskiego - dyrektor chciał się oczywi
ście pochwałić przed znaną aktorką 
kilkoma równie znanymi arabskimi 
okazami. Najpierw przyprowadził 
Negatiwa - przepięknego wnuczka 
Skowronka. Pani Mieczysława przyj
rzała się dokładnie koniowi - mimo, 
że już wtedy niezbyt wiele widzieć 
mogła - po czym stwierdziła: „Toż to 
wykapany Skowronek!”. Zebrani 
oniemieli - w każdym razie Ćwikliń
ska była jedyną w tym gronie osobą, 
która mogła osobiście widzieć uro
dzonego w 1902 roku Skowronka. 
Chwilę później przyprowadzono 
30-letnią wówczas, zasłużoną w ho
dowli Ofirkę. Dyrektor zwrócił się 
do aktorki słowami: „Pani Mieczysła
wo, jeśli wolno tak powiedzieć - a oto 
nestorka naszej stadniny”. Ćwikliń
ska niewiele się zastanawiając odpar
ła: „No patrzcie państwo, to i wśród 
arabów macie swoją Ćwiklińską".

Podobnymi anegdotami, zabawny
mi wspomnieniami, związanymi m.in.

Nestorka sceny polskiej Mieczysława Ćwiklińska w Janowie Podlaskim 
/ famous Polish actress Mieczysława Ćwiklińska at Janów Podlaski Stud

st. TRY PTYK, oo, (9*5- 
TRYŃCZA ■ AQUI/MOA.)

■JANÓW PODLASKi

z janowską stadniną, Andrzej Grzy
bowski sypie jak z rękawa.

W1967 roku brał udział w przygoto
waniach jubileuszowych obchodów 
150-lecia stadniny:

- Rysowałem zaproszenia, opraco
wałem też „emblemacik” Janowa, któ
ry wzbudził zainteresowanie samego 
prof. Stanisława Lorenza - wspomina 
tamten czas Pan Andrzej. - Dawne 
„J“ w koronie, będące znakiem i pale
niem Janowa, otoczyłem owalem pod
partym przez dwa konie na podsta
wie o motywie roślinnym.

Ten „emblemacik” stal się oficjal
nym logo i znakiem firmowym Stadni
ny w Janowie Podlaskim, rozpozna
wanym na całym świecie. 

at that time the German horsewoman 
and expert on Arabian horses - Erika 
Schiele, who was doing photos for her 
new book - came to Janów. Director 
Krzysztalowicz ordained a presentation 
of a phenotypical model of an Arabian - 
pointing to Sedan. Surprised, I 
obediently mounted the steed, showing 
an efficient trot and effective gallop. I 
was a bit worried about the horse’s legs, 
but the presentation came out perfect 
and as „a reward“ the steed was 
exported to Germany, to the stud of 
Holger Ismer, instead of ending poorly! 
After a year or two I visited Erika 
Schiele, who took me to one of the 
famous horse shows. Imagine my 
surprise when I saw Sedan - winning the 
championships! I shouted his name out 
of astonishment and the horse, probably 
by coincidence, turned in my direction - 
everyone declared that he surely 
recognized me, congratulated me 
heartily, opened the champagne and 
raised a toast for Polish breeding.
I was a permanent guest at Janów 
Podlaski, continues his tale Andrzej 
Grzybowski. Since 1955 up to the death 
of my mentor, Andrzej Krzysztalowicz, I 
came their regularly. Not always alone... 
For the last seven years of her life I 
accompanied the diva of Polish acting - 
Mieczysława Ćwiklińska - in her theatre 
journeys, of course amusing her with 
horse tales. Whether she had contact 
with horses in her life, nobody knows, 
but she eagerly listened. I told her about 
Skowronek, whom I called „the Chopin 
of Polish horses“. Once I took her to 
Janów Podlaski - the director of course 
wanted to boast some Arabian fames in 
front of the known actress. First they led 
out Negatiw - a beautiful grandson of 
Skowronek. Mrs. Ćwiklińska took a close 
look at the horse - though she could not 
already see too well - and said: „It’s a 
mirror image of Skowronek!“ All 
gathered went speechless - in any case 
Ćwiklińska was the only one in that 
group who could personally see the 1902 
-bom Skowronek. A moment later they 
brought the 30-year-old, meritorious 
Ofirka. The director turned to the 
actress with these words: „Here is the 
nestoress of our stud“. Without a blink of 
an eye Ćwiklińska replied: „What do you 
know, even among Arabians you have 
your own Ćwiklińska“.
Andrzej Grzybowksi has a load full of 
similar anecdotes and amusing stories 
related with the Janów Stud.
In 1967 he participated in the 
preparations for the 150 year jubilee of 
the stud: I drew invitations, I also 
prepared the Janów emblem, which 
gathered the interest of Prof. Stanislaw 
Lorenz himself - recalls that time 
Grzybowski. I encircled the old „J“, the 
sign of Janów and their brand, with an 
oval supported by two horses on a base 
with a floral motif.
This „emblem” became the official logo 
and trademark of Janów Podlaski, 
recognized all over the world.
/trans. J.K./
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WYŚCIGI

Tl Jf°narc^ W synem janowskiej 
/l/f hodowli gniadego Wikinga

M 1979 (Etap - Wilma po Pietu- 
szok), wielokrotnego zwycięzcy pol
skich i amerykańskich gonitw poza- 
grupowych 5/38 (20-10-2) 11-11, dwu
krotnego Konia Roku w USA (w 1985 
i 1986). Wiking plasował się na czele li
sty reproduktorów koni wyścigowych 
w USA, jak również dominował na li
ście ojców matek stadnych przez po
nad dekadę. Wiking konsekwentnie 
przekazywał swojemu potomstwu 
uzdolnienia wyścigowe. Matka Monar
cha, klacz Sasanka 1968, wywodząca
się ze słynnej polskiej wyścigowej linii 
„S”, została nabyta przez dr Hammera 
na aukcji w Janowie Podlaskim i im
portowana do Stanów Zjednoczonych 
w 1981 roku. Legendarna, kasztanowa
ta Sasanka 1968 (Almifar - Santa 
po Czort) zdobyła w 1972 roku tytuły 
„trójkoronowanej” oraz Konia Roku. 
Wcielona do stada z wybitnym wyni
kiem wyścigowym 2/14 (10-0-2)
D+O+AP+4, okazała się tak samo fe
nomenalna w hodowli, jak wcześniej 
na torze. Urodziła 7 zwycięzców go
nitw i 5 zwycięzców gonitw pozagrupo- 
wych. Monarch AH był ostatnim źre
bięciem Sasanki i jej jedynym męskim 
potomkiem.

Urodziwy, gniady Monarch AH uro
dził się w 1987 roku w stadninie Town 
and Country Farms należącej do Lou- 
ise i Aleca Courtelisów w Minacopy 
na Florydzie. Courtelis przyznał, że za
interesował się końmi arabskimi

Monarch AH został 
wyhodowany w stadninie 

Oxy Arabians w Los Angeles, 
(Kalifornia), należącej 

do nieżyjącego potentata 
finansowego dr. Armanda 
Hammera. Przez kilka lat 
dr Hammer był sponsorem 

i propagatorem gonitwy 
o najwyższej puli nagród 

w Stanach Zjednoczonych - 
Nagrody Armanda Hammera 

(w późniejszych latach gonitwa 
ta przybierze nazwę 

Nagrody Zjednoczonych 
Emiratów Arabskich).

Monarch AH i / and Bob Magness

po tym, gdy jego żona z córką zakupiły 
wałacha o nazwie Fagmar w 1970 roku 
za kwotę 3500 USD pod siodło i do po
kazów. Rasa ta zaciekawiła Aleca 
Courtelisa, a hobby wkrótce przerodzi
ło się w poważny biznes. Courtelis 

wspierał program wyścigów arabskich 
w USA od początku ich rozgywania 
w 1979 roku i stal na czele przemysłu 
związanego z wyścigami arabskimi 
przez wiele lat jako prezes arabskiego 
Jockey Clubu.

„Motylek”
Sam Monarch nie miał łatwego star

tu. Źrebna Sasanka przeżyła operację 
konieczną z powodu kolki i donosiła 
do końca syna Wikinga, by paść trzy 
tygodnie później, zostawiając Monar
cha matce zastępczej oraz pani Cour
telis i załodze stąjennej, która karmiła 
go butelką. Pani Courtelis wspomina 
trudne chwile źrebięcego życia Monar
cha w tych słowach: „Był doprawdy 
cudownym dzieckiem”. Od samego po
czątku Monarch wykazywał wszelkie 
cechy wybitnej osobowości i wolę zwy
cięstwa. Pani Courtelis stwierdziła 
w wywiadzie: (Monarch) Miał niezwyk
łą wolę życia, ale przebywanie pośród 
innych koni nie było jego mocną stro
ną... Bynajmniej nie był małym, agre
sywnym typem... Byliśmy przekonani 
od samego początku, że jest to znako
mity koń. Opowiada, w jaki sposób 
ogierek otrzymał swoje imię: Gdy był 
maluchem skakał wokół jak motyl 
z gatunku Monarch, tu i tam (Monar
chy Danaus plezippus, są popularny
mi motylami wędrownymi o pomarań
czowym ubarwieniu, zimującymi 
w gromadnie na Florydzie i w Teksasie, 
przed migracją na północ każdej wio
sny). Litery A i H w nazwie ogierka od
powiadają inicjałom Armanda Ham-
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mera, jego hodowcy i pierwotnego wła
ściciela. Młodemu Monarchowi mat
kowali i towarzyszyli ludzie, zaś do in
nych źrebiąt dołączy! dopiero na pa
stwisku. Pani Courtelis wspomina: Lu
dzie byli jego rówieśnikami. Było ja
sne od samego początku, że musiat zin
tegrować się ze swoimi. Pewnego dnia 
powiedzieliśmy: „dzieciaku, musisz 
zmierzyć się z prawdziwym świa
tem...“ i wypuściliśmy go napastwisko 
z innymi źrebakami. Dwa tygodnie 

później był cały pogryziony i podrapa
ny i wyglądał dość żałośnie. Bardzo 
się o niego martwiłam. Ale niedługo 
potem to on rozstawiał wszystkich 
po kątach. Wtedy wiedzieliśmy, że so
bie poradzi.

Jako roczniak Monarch powrócił 
z pastwiska do stajni z resztą „chuliga
nerii”, by wziąć udział w trzytygodnio
wym programie („Head Start Pro
gram”) przyuczającym do życia w bok
sie w stadninie Town and Country

Monarch AH - Horse of the Century!

Monarch AH was bred by Oxy Arabians, 
Los Angeles, California, that belonged to 
the late business tycoon Dr. Armand 
Hammer. For several years Dr. Armand 
Hammer sponsored and promoted the 
richest race in the US, the Armand 
Hammer Classic. (This race would later 
become the UAE Stakes race in the US). 
Monarch AH was a son of Polish and US 
multiple stakes winner 5/38 (20-10-2) Il
li and twice US Horse of the Year (1985 
and 1986), the now deceased Janow 
Podlaski Stud bred bay stallion Wiking, 
1979 (Etap x Wilma by Pietuszok). For
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Monarch AH 1997 (Wiking - Sasanka)



more than a decade Wiking topped the 
US leading racehorse sire list and went on 
to dominate the best broodmare sire list 
for almost a decade as well. Wiking very 
consistently passed to his get talent and, 
most particularly, the racehorse tempera
ment. Monarch AH’s dam Sasanka 1968 
of the famous Polish ,,S” dam line was 
bought by Dr. Armand Hammer at the 
Janow Podlaski auction sale and import
ed in 1981 to the US. The legendary 
chestnut 1968 Sasanka (Almifar x Santa 
by Czort) was the winner of the Polish 
Triple Crown in 1972, and honoured the 
same year with the title Polish Horse of 
the Year. She retired to stud duties with 
an outstanding race record of 2/14 (10-0- 
2) D+O+AP+4. As a broodmare, she was 
as phenomenal in the breeding shed as 
she was on the racetrack. She produced 7 
race winners and 5 stakes winners. 
Monarch AH was Sasanka’s last and only 
male foal.
The handsome bay Monarch AH was 
bom in 1987 at Town and Country Farms 
belonging to Louise and Alec Courtelis in 
Micanopy, Florida. Courtelis said he be
came interested in Arabian horses after 
his wife and daughter purchased a geld
ing called Fagmar in 1970 for $3,500, for 
riding and showing. Alec Courtelis be
came intrigued with the breed, and soon 
the hobby had turned into a full-scale 
business. Alec Courtelis supported the 
Arabian racing program from its incep
tion in 1979 and headed the Arabian 
Racing industry for many years as 
Chairman of the Arabian Jockey Club, 
Monarch AH got off to a rough start in 
life. During her pregnancy Sasanka sur
vived colic surgery and carried her Wiking 
son to full term only to pass away three 
weeks later, leaving Monarch AH to be 
raised as an orphan on a nurse mare and 
bottle fed by Mrs. Courtelis and her stable 
personnel. Mrs. Courterlis recalled the 
great difficulties of Monarch AH’s early 
days by saying: „He really is a miracle 
child”. Monarch AH showed all the signs 
of a winning personality right from the 
start. Mrs. Courtelis stated in interviews: 
„He (Monarch AH) had a tremendous will 
to live, but operating in large numbers 
was not his cup of tea.... He was not at all 
an aggressive little guy.... We had a strong 
fixation from the start that this was 
a great horse.” She recalled the story of 
naming the young colt: „He got his name 
because, when he was a little fellow, he 
bounced around like a little Monarch but
terfly, from here to there to eveiywhere.” 
(Monarchs are popular orangey coloured 
brush-footed butterflies (Danatus plexip- 
pus) that winter in great numbers in 
Florida and Texas before migrating north 
every spring.) The A and H in the colt’s 
name stand for the initials of Armand 
Hammer, his breeder and initial owner. 
The young Monarch AH was mothered 
and pampered by human companions 
and joined other foals only later in the 
pasture. Mrs. Courtelis remembers: 
„People were his peers, so to speak. It was 
very evident early on that he needed to be 
integrated with his kind. One day we 
said... kid, you have to face that real 
world... and we put him out to pasture

Monarch AH - wielokrotny zwycięzca gonitw / racing multiwinner
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Farms, przeznaczonym zwłaszcza dla 
młodych koni, by nauczyć ich podsta
wowych manier. Monarch AH zdał eg
zamin śpiewająco i wrócił na pastwi
sko. Tam przygotowywał się do kolej
nego etapu swojego życia.

W rękach trenera
Mierzący 150 cm gniady Monarch 

przybył do ośrodka Delaware Park jako 
trzylatek w ostatnim tygodniu marca 
1990 roku. Okazał się godnym swojego 
rodowodu w każdym calu. Człowie
kiem stojącym za sukcesami torowymi 
Monarcha był jego trener Phil Saxer. 
Od wielu lat Phil znajduje się wśród 
czołowych trenerów koni arabskich 
w Stanach Zjednoczonych. Plasował 
się na czele listy najlepszych trenerów 
w latach 2000 i 2004, dwukrotnie przy
znano mu Puchar Darley dla najlepsze
go trenera za doskonałe przygotowanie 
koni własności Dianne K. Waldron, ta
kich jak klacze: Djezebel i Frynch, ogie
ry: „trójkoronowany” TH Richie i nie
dawno sprzedany na Bliski Wschód 
wielokrotny zwycięzca gonitw pozagru- 
powych, gniady Frynolous oraz wiele 
innych. Pierwsze kontakty Phila z wy
ścigami sięgąją roku 1971, gdy jako 16- 
latek parał się różnorodnymi pracami: 
stępował konie po treningu, pracował 
jako stajenny, był asystentem trenera, 
by w końcu podjąć się trenowania staj
ni folblutów na własną rękę. Ale wielki 

sukces w jego karierze nadszedł dopie
ro, gdy gigant przemysłu końskiego, 
stadnina Town and Country Farms, za
proponowała Philowi trenowanie 
pierwszej stawki po Wikingu. W tej gru
pie był ogierek Monarch, który przy
niósł Saxerowi jego pierwsze arabskie 
pozagrupowe zwycięstwo.

Phil Saxer, wspominając przyjazd 
Monarcha to Delaware Park, mówi:

- Niewiele o nim wiedziałem. Wi
działem go w stadninie, ale był 
po prostu kolejnym trzylatkiem. By
łem pod wrażeniem jego budowy. Wi
dać było, że jest to wyjątkowy osob
nik i sądziliśmy, że będzie naprawdę 
niezłym koniem wyścigowym. Ale
nie można robić sobie zbyt dużych 
nadziei w stosunku do konia. Jeśli 
tak zrobisz i nie powiedzie się, wtedy 
rozczarowanie jest olbrzymie.

Na torze Monarch szybko pokazał, 
że jak przystało na araba „pure Po- 
lish”, miał wszystko: inteligencję, mu
skulaturę i urodę. Według Phila: - Jest 
najinteligentniejszym zwierzęciem, 
z jakim miałem do czynienia, a mia
łem do czynienia z paroma niezłymi 
końmi. Ponadto Phil podkreśla: Każ
dy kto jeździł na tym koniu mówił, że 
jest to jak jazda w chmurach, że nie 
czuć uderzeń jego kopyt o ziemię. Phil 
Saxer ujawnia inne aspekty, które 
uczyniły z Monarcha wspaniałego wy
ścigowca: - Jego nogi nie odchodziły
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zbyt wysoko od ziemi. Ten koń jest tak 
wydajny, tak zrównoważony... i ma 
niezwykłą determinację robiąc cokol
wiek na torze. Gdy w pobliżu jest inny 
koń... chce wyprzedzić każdego... Phil 
Saxer przyznaje, że trenowanie tak to
warzyskiego i inteligentnego konia jak 
Monarch stawiało przed ekipą wiele 
wyzwań. Wspomina: - Najistotniejszą 
sprawą było utrzymanie Monarcha 
w formie, co nie było łatwe ponieważ... 
wariował, wszystkiemu się przyglą
dał, spowalniał i zajmował innymi 
sprawami... Podczas treningu Mo
narch wykazywał szybkość i wytrzy
małość, ale Saxer nie miał drugiego 
konia, który dotrzymałby kroku zdu
miewającemu ogierkowi, więc Phil za
trudnił dwa inne konie do biegania 
z Monarchem. - Dopóki były przed 
nim inne konie (Monarch) dawał 
z siebie 110%... więc puszczałem z nim 
pierwszego konia, a kiedy osiągnął 
5/8 dystansu puszczałem drugiego ko
nia 15 długości przed nim. Pomimo 
przewagi tego drugiego Monarch 
za każdym razem mijał celowniki 
przed nim.

W pogoni za...
W trakcie swoich porannych sesji 

treningowych w ośrodku Delaware 
Park, Monarch zachowywał się zabaw
nie wzbudząjąc powszechną sympatię. 
Na przykład, zanim wszedł na tor lub 
zjechał z niego miał zwycząj zatrzymać 
się majestatycznie, ze spokojem obser
wując tor. - Lubił zatrzymywać się 
i oglądać do tyłu na konie, jak gdyby 
próbował powiedzieć: „chciałem tylko 
upewnić się, czy wszyscy mnie obser
wują“ - wspomina Phil. - Był tak dum
ny z siebie. Niektóre z dziwnych przy
zwyczajeń Monarcha z porannych sesji 
treningowych jednych bawiły, zaś in
nych przerażały. Phil wspomina: - Lubił 
ganiać lisy i gęsi. Dosłownie ponosił 
(wraz z dżokejem) próbując je dogonić. 
W pełnym galopie mijał gęsi, kopał 
w nie tylnymi nogami i złościł się jeśli 
nie trafił. W taki oto sposób toczyły się 
treningi Monarcha. Phil potwierdza:

- Poświęciliśmy dużo czasu na tego 
ogierka, by mieć pewność, że nic nie 
zostało zaniedbane i że pobiegnie zgod
nie z naszymi oczekiwaniami.

4 czerwca 1990 roku, na torze w Dela
ware Park, Monarch wziął udział 
w swoim pierwszym wyścigu - Maiden 
Special Weight na dystansie 1200 m. 
Nie zawiódł swojego trenera, wygrywa
jąc o 15 długości. „Zwycięstwo w takim 
stylu jest niezwykłe”, powiedział Phil 
Saxer. Drugie zwycięstwo Monarcha 
przyszło w gonitwie handicapowej 16 
czerwca 1990 roku. Jego dżokej David 
Nuesh opisał taktykę Monarcha w wy
ścigu następująco: - Monarch jest cał
kowicie zrelaksowany. Sądzę, że jest 
odpowiednikiem ogiera Secretariat 
w świecie arabskim, ponieważ jest o ty
le lepszy od wszystkiego z czym kiedy
kolwiek zmierzył się na torze. Tak jak 
jego ojciec Wiking, Monarch zaczyna 
powoli... Następnie ustawia się na 7. 
lub 8. pozycji... początkowo trzyma się 
z tyłu i odpręża. Później, około 2/3 dy
stansu naprawdę włącza przyspiesze
nie... Za każdym razem gdy biegnie wy
doje się być bardziej niesamowity.

Następnym wyścigiem Monarcha 
była Nagroda Firecrackers. Ta gonitwa 
dąje możliwość przyjrzenia się po raz 
pierwszy przyszłym gwiazdom toru. 
W 1990 roku prawo startu w tej goni
twie miało 44 ogierów i 41 klaczy. 
Po wielu skreśleniach miało dojść 
do konfrontacji dwóch niepokonanych 
ogierów: Monarcha AH i Oh By Gosh. 
Oh By Gosh to kasztanowaty ogier, ur. 
1987 (By Golly - Van Tiki po Royal Va
nity), którego właścicielem i trenerem 
był utalentowany trener z Florydy Bill 
Waldron. W pierwszej części wyścigu 
Monarch zrównał się z liderem i kon
trolował wyścig. Na ostatnim zakręcie 
zaczął finiszować, wygrywąjąc Nagro
dę Firecrackers było to jego trzecie 
zwycięstwo z rzędu, podczas gdy jego 
główny rywal Oh By Gosh ukończył wy
ścig na drugiej pozycji. Następny wy
ścig okazał się być jedynym rozczaro
waniem sezonu 1990, gdyż Monarch 
ukończył wyścig na piątym miejscu 
za Oh By Gosh w Nagrodzie ARC Juve
nile. Rywalizacja pomiędzy Monar- 
chem a Oh By Gosh stwarzała wiele 
emocji. Monarch powrócił do swojej 
zwycięskiej passy w Nagrodzie Dela
ware Trials, bijąc Oh By Gosh. Następ
nie wygrał Nagrodę Delaware dla ogie
rów z pulą nagród 60,000 USD. Ten 

with the other foals. Two weeks later he 
had bites and scratches all over and 
looked rather pitiful. At that point I was 
really worried about him. But not long af
ter, we went over and there he was, beat
ing up on everybody. Then we knew he 
would be OK.” As a yearling Monarch AH 
returned to the stables from the pastures 
with the rest of the „rowdies” to partici
pate in a three week stall life initiation 
program caked „Head Start Program” at 
Town and Country Farms destined par
ticularly for young horses to learn basic 
manners. Monarch AH passed the test at 
the end with flying colours and went back 
to pasture. There he was getting ready for 
the next stage in his life.
The 14.3 hands bay Monarch AH arrived 
at Delaware Park as a three-year-old the 
last week of March 1990. He lived up to 
every inch of his pedigree. The man be
hind Monarch AH’s great racetrack suc
cess was his trainer Phil Saxer. Since 
years Phil is among the leading Arabian 
race horse trainers in the US. He topped 
the best trainer list in 2000 and 2004 and 
was honoured twice with the Darley top 
trainer trophy for stellar conditioned 
horses owned by Dianne K. Waldron, such 
as the mares Djezebel, Frynch, „the triple 
crown” stallion TH Richie, the recently 
sold to the Middle East multi-stakes 
champion bay Fryvolous, and many more. 
Phil Saxer’s racetrack first hand experi
ence goes back to 1971 when as 16 year 
old he started the usual gamut of jobs: 
hotwalker, groom, assistant trainer to fi
nally venture on his own as trainer of 
a string of Thoroughbreds. But the big 
success in his career came a few years lat
er when the horse industry giant Town 
and Country Farms offered Phil a con
tract to train the first foal crop of Wiking. 
In that group was a colt named Monarch 
AH that gave Saxer his first Arabian 
stakes win.
Phil Saxer, looking back on Monarch AH’s 
arrival to Delaware Park, said: „1 did not 
know much about him. I had looked at 
him on the farm but he was just another 
three-year-old. I was impressed with his 
body. You could tell the horse was special, 
and we thought he was going to be a real
ly nice horse. But... you can’t let yourself 
get high on a horse. If you do, and then 
they don’t pan out, it can be disappoint
ing.” On the track Monarch AH quickly 
showed that like a true pure Polish 
Arabian he had it all: brains, brawn and 
good looks. According to Phil: „He’s the 
most intelligent animal I’ve ever been 
around and I’ve been around some very 
nicely bred horses.” In addition Phil 
stressed: „Everyone who rode this horse 
said it was like riding the clouds, that you 
couldn’t even feel his feet hitting the 
ground.” Phil Saxer disclosed other as
pects that made Monarch AH a great rac
er: „His feet don’t go this far off the 
ground (indicating a slight distance). The 
horse is so efficient, the horse has so 
much balance... and has such determina
tion when he does anything on the track. 
When there’s another horse around... he 
wants to outrun every single horse...” Phil 
Saxer admitted that training a sociable 
and intelligent horse like Monarch AH
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presented the training team with great 
challenges. Phil recalls: „The most impor
tant thing was to keep Monarch fit, which 
was difficult because... he goofed around 
so much, looked at things, slowed down.” 
Monarch AH showed real speed and 
stamina in his training, but Saxer did not 
have another horse that could keep up 
with the prodigious colt so Phil employed 
two horses to run with Monarch AH. „As 
long as there were other horses ahead of 
him (Monarch AH) would give 110% per
cent... so, I would break a horse with him 
to get him going. Then, when he hit the 
5/8 marker, I broke a second horse 15 
length ahead of him. Despite the second 
horse’s lead Monarch AH would pass him 
before the finish line every time.”
During his early morning training ses
sions at Delaware Park Monarch AH 
would show amusing and endearing be
haviour. For example, before Monarch AH 
would enter or leave the oval he had the 
habit of standing with a regal air, calmly 
surveying the track. „He liked to stop and 
look at the horses on the backside as if to 
say... yeah I just want to make sure every
one is watching me”, Phil recalls. „He was 
so proud of himself”. Some of Monarch 
AH’s early morning training quirks be
mused some and frightened others. Phil 
recalls: „He liked to chase the foxes and 
the geese when they were out. He’d liter
ally run off (with his jockey) trying to get 
the geese. In a full gallop he’d run past the 
geese, kick at them with the hind legs and 
get mad if he missed them”. And so 
Monarch AH training continued and Phil 
confirmed: „We took extra time with this 
colt to make sure all the bases were cov
ered and that he would run according to 
our expectations.”
On June 4, 1990 at Delaware Park, 
Monarch AH took part in the first race, 
the six furlong Maiden Special Weight. He 
did not let his trainer down. Monarch AH 
won that race by 15 lengths. „That margin 
of victory is unusual” said Phil Saxer. 
Monarch AH’s second win was a victories 
Allowance race on 16 of June 1990. His 
jockey David Nuesh described Monarch 
AH racing as follows: Monarch is really 
cool about everything. I think he’s the 
Secretariat of the Arabian world because 
he’s that far superior to anything he runs 
against. Lake his father Wiking, Monarch 
AH tends to start slow... settles in around 
seventh or eight (track position)... he 
holds back and relaxes at the beginning. 
Then, about two thirds of the way he real
ly turns it on.... Every time he runs it 
seems like he’s more amazing.” Monarch’s 
next race was the Firecrackers. This 
stakes race always gave the US Arabian 
horse race tribe a first peek at the up and 
coming young stars to be. In 1990 there 
were 44 colts and 41 fillies eligible to take 
part in the race. After many scratches the 
final three fields of tomorrow’s superstars 
were composed. Two superstar colts, 
Monarch AH and Oh by Gosh, both un
defeated, were to confront each other in 
the Firecrackers for colts on June 30,1990. 
Oh By Gosh was a chestnut 1987 stallion 
(By Golly x Van Tiki by Royal Vanity), 
owned and trained by the gifted Florida 
trainer Bill Waldron. In that first part of 

wyścig miał specjalne znaczenie dla dr 
Hammera. Phil Saxer wspomina: - 
W drodze na ważne polityczne spotka
nie dr Hammer pojawił się aby obej
rzeć wyścig Monarcha. Do startu wy
szło dwanaście ogierów, przy czym 
zdecydowanie stawiano na Oh By 
Gosh. Start byt dobry, z szybkimi 
ćwiartkami. Po 3/4 dystansu Monarch 
ruszył i odszedł 10 długości na począt
ku prostej, by minąć celownik 17,5 dłu
gości przed innymi. Dr Hammer byt 
tak podekscytowany, że dosłownie 
zbiegi po trybunie próbując wyprze
dzić tłum w drodze na padok zwycięz
ców. Posiadanie zwycięzcy, który prze
kroczy! celownik 17,5 długości 
przed najgroźniejszym rywalem, mu
síalo być największym wzruszeniem 
dla 92-letniego hodowcy i właściciela 
odkąd zaczął wspierać wyścigi w 1984 
roku. Niedługo później, 10 grudnia 
1990 roku, dr Armand Hammer, prze
wodniczący firmy Occidental Petro
leum, zapalony kolekcjoner sztuki i pa
sjonat koni arabskich, zmarł.

Rekordy
Monarch, nadal należący do Oxy 

Arabians, został przewieziony z Dela
ware na Florydę na zimowe mityngi. 
W tamtym czasie Floryda, a w szczegól
ności region Ocala, słynęły z wyścigów 
koni arabskich i duża grupa postępo
wych hodowców koni arabskich pro
mowała wyścigi, a wśród nich ludzie ta
cy jak Robert Van Hoose, Norman Sau- 
sey ze stadniny Nodoroma Farms, Co
lonial Ridge and Burger Farms. 
30 grudnia 1990 roku Monarch z łatwo
ścią wygrał Nagrodę ARAF Get of Sire 
w Tampa przed NF Dead Cert 1987 
(Bataann - Szalka po Eleuzis) i ogie
rem Samsheik 1987 (Sambor - Cassels 
Genua po Brusally Zbruenu). W trak
cie tego wyścigu ustanowił swój pierw
szy rekord toru na dystansie 1200 m 
z czasem 1’19,3”. Monarch i Oh By 
Gosh szły łeb w łeb w trzech pozagru- 
powych gonitwach na torze Tampa 
Bay Downs, których Monarch wygrał 
dwie. Oh By Gosh wygrał Nagrodę Ara- 
bian Racing Cup na dystansie 1800 m. 
Monarch powrócił miesiąc później, by 
wygrać Derby dla koni wyhodowanych 
na Florydzie. Następnie wygrał od Oh 

By Gosh Nagrodę Open Handicap dla 
koni wyhodowanych na Florydzie 
i ustanowił swój drugi rekord toru 
z czasem 2’16,4” w Nagrodzie ARC 
Sprint na 2000 m w Delaware Park. Mo
narch kontynuował swoje zwycięztwa 
w Delaware Park wygranymi w AJC 
Derby (Gl) i AJC Armand Hammer 
Classic Handicap (Gl) o 7 długości, 
walcząc dzielnie przeciwko swoim ró
wieśnikom, takim jak Oh By Gosh, Sha- 
hil Rakkad 1986 (HF Petit Jean - Hill
tops Maet po lian), Tiki Sierra Ku 1985 
(Ibn Kontiki - Sera Mona Ku po Sera- 
fix). Pod koniec 1991, po śmierci dr. 
Hammera, cale stado koni arabskich 
Oxy Arabians łącznie z Monarchem zo
stało sprzedane Bobowi i Sharon Mag
ness, właścicielom Magness Arabians 
i giganta korporacyjnego Tele-Commu- 
nications. Sharon wspomina: -Nieważ
na kariera wyścigowa, to wszystko jest 
mało znaczące. Zakochaliśmy się 
w nim, kiedy go po raz pierwszy zoba
czyliśmy. Musieliśmy kupić cale stado, 
79 koni, tylko po to by go mieć... Posia
danie tego konia, niezależnie od tego 
co robił, było czystą radością. W stycz
niu 1992, w barwach Magness Racing 
Venture, Monarch zawojował tor w Los 
Alamitos, wygrywając od tak poważ
nych zawodników, jak kasztanowaty 
KA Czubuthan 1984 (Brusally Orzelost 
- Chamray po Toltec) i siwy walach Ma
gna Terra Smoky 1986 (SW Dawid - 
Cyroga po Cypr). Ustanowił tam swój 
trzeci rekord toru na dystansie 1800 m 
z czasem 2’00,1”. 16 sierpnia 1992 roku 
w Canterbury Downs w Minnesocie 
na inauguracyjnym mityngu wyścigo
wym z totalizatorem Monarch był zgło
szony do ósmej gonitwy tego dnia, Na
grody ARAM Arabian Cup. Monarch, 
faworyt, wygrał w walce od swojego 
głównego rywala, Ogiera Roku 1991, si
wego T C Tomtyr 1986 (Samtyr - Kel- 
lowna po Kello-Gwalor), który przybył 
do USA po dobrej karierze wyścigowej 
na Bliskim Wschodzie. Było to ostatnie 
zwycięstwo Monarcha na torze.

Czas na potomstwo
W ciągu trzech sezonów kariera wy

ścigowa Monarcha ukształtowała się 
następująco: 23 (19-3-0) 14-3. Został 
okrzyknięty Koniem Roku Darley
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Savannah od I out of Sarmacja, najlepsza wyścigowa córka Monarcha 
/ the most succesfull Polish-bred Monarch’s daughter

1991, jak również Czempionem Darley 
koni 3-4-letnich. Po opuszczeniu toru 
Monarch natychmiast „rzuci! rękawi
cę“ swemu słynnemu ojcu Wikingowi 
jako reproduktor. Już swoją pierwszą 
stawką wyścigowego potomstwa za
znaczy! się pozytywnie. Miał dużą 
liczbę źrebiąt w pierwszych latach 
i nawet gdy później liczby te zmalały, 
nadal dawał klasowe konie. W 1997 
na liście dziesięciu najlepszych koni 
wyścigowych znajdowało się sześć 
trzylatków po Monarchu. W 1998, po 6 
latach pełnienia obowiązków repro
duktora, widok urodzonych po Monar
chu w USA 4-latków, wchodzących 
do maszyny startowej w Nagrodzie 
Oaks i Derby, można było przyrównać 
do oglądania ceremonii zmiany warty 
lub koronacji króla. Tego roku Mo
narch został ojcem zwycięzców Oaks 
i Derby, debiut całkiem imponujący. 
Potomstwo Wikinga, które przez lata 
dominowało na listach startowych 
najbardziej prestiżowych gonitw, zo
stało nagle zdominowane przez po
tomstwo jego syna, Monarcha. Syn za
stąpił ojca w statystykach czołowych 
reproduktorów koni wyścigowych 
od 1999 do 2001. W 2000 Monarch był 
najczęściej obecnym reproduktorem 
w gonitwach pozagrupowych. Więk
szość wybitnych wyścigowców po Mo

narchu wywodziła się z polskich linii 
żeńskich lub linii z silną koncentracją 
krwi klaczy Rodania z Crabbet Park 
i Wadduda or. ar. 1899 Homera Daven- 
porta. Monarch doskonale łączył się 
z tymi liniami, dając wyjątkowych wy
czynowców. Świetnym przykładem te
go jest rodowód czołowej klaczki tego 
rocznika, Winning Spirit MA, mającej 
w rodowodzie liczne odniesienia 
do Czorta, Priboja, Amurath Sahiba 
i Witraża. Innym przykładem „pure 
Polish” jest ogierek Genuine Monarch 
od Cassels Genua 1978, klaczy zinbre- 
dowanej na Genuę 1960 (Grand - 
Gwara po Wielki Szlem). Cassels Ge
nua 1978 była wspaniałą klaczą stad
ną, dającą takie gwiazdy toru, jak 
Samsheik 1987 po Sambor i Grand Ec- 
lipse 1996 po MHF Eclipse. Obecnie 
Genuine Monarch stanowi klacze 
w stadninie CRE RUN Farms. Nąjlep- 
szym przykładem na łączenie z linią 
Rodanii jest gwiazda CRE RUN 
Farms’s Royal Atheena 1995, która 
zdominowała amerykańskie wyścigi 
w sposób iście królewski. Jest teraz 
doskonałą matką wybitnych koni. Na
tomiast z połączeń z klaczami impor
towanymi z syryjskiej pustyni przez 
Homera Davenporta należy wymienić 
gniadą klacz In Awe 1997 (od Aweso- 
me Gal 1987 po Asjah Ibu Faleh). 

the race Monarch AH matched strides 
with the early leader and controlled the 
race. At the last turn Monarch AH came 
out of turn for the journey home. He won 
the Colt Firecrackers, his third straight 
victory while his arch enemy Oh By Gosh 
came second. The next race proved to be 
the only disappointment for the 1990 race 
season when Monarch AH finished 5th 
behind Oh By Gosh in the ARC Juvenile 
for Colts. The rivalry between Monarch 
AH and Oh By Gosh generated a high lev
el of excitement. Monarch AH got back to 
his winning form in the Delaware Stakes 
Trials with a win on the photo over Oh By 
Gosh. He then went on to the Delaware 
Stakes for Colts a US$ 60 000 purse 
stakes. This race was especially meaning
ful for Dr. Armand Hammer. Phil Saxer re
members: ,,En route to a political meeting 
Dr. Hammer showed up to watch 
Monarch run.” Twelve colts took to the 
track with Oh By Gosh taking the heavi
est betting. The start was good with quick 
early fractions set. As of three quarters of 
the race Monarch AH made the move and 
drew away 10 lengths at the head of the 
stretch to run to the wire 17.5 lengths in 
front of the others.” Saxer recalls: „Dr 
Hammer, was so excited, he literally ran 
down to the grand stand in an attempt to 
beat the crowd to the winner’s circle”. To 
have a winner cross the line 17.5 lengths in 
front of the closest challenger must have 
been the biggest thrill for the 92-year-old 
breeder/owner since he started backing 
the races in 1984. Shortly after, on 
December 10 1990, the CEO and 
President of Occidental Petroleum 
Company, an avid art collector and 
Arabian horse aficionado, Dr. Armand 
Hammer died.
Monarch AH still owned by Oxy Arabians 
was moved from Delaware to Florida for 
the winter races. At that time Florida and 
especially the Ocala region had a world
wide reputation for Arabian racing and 
a large group of progressive Arabian 
breeders who lived there and promoted 
Arabian horse racing through innovative 
new programs like Robert Van Hoose, 
Norman Sausey of Nodoroma Farms, 
Colonial Ridge and Burger Farms just to 
name the few outstanding ones. At the 
end of the year on December 30 1990 
Monarch AH won easily in the ARAF Get 
of Sire Stakes at Tampa against NF Dead 
Cert 1987 (Bataann x Szalka by Eleuzis) 
and Samsheik 1987 (Sambor x Cassels 
Genua by Brusally Zbruenu). During that 
race he established his first track record 
at the distance of 1200 meters of 1: 19,3. 
Monarch AH and Oh By Gosh went head 
in head in three stakes races at Tampa 
Bay Downs. Monarch came out on top 
winning two of the three stakes. Oh By 
Gosh won the Arabian Racing Cup 
Stakes at a distance of 1800 metres. 
Monarch AH bounced back and won 
a month later Florida Bred-Derby. 
Monarch Ah won against Oh By Gosh the 
Florida-Bred Open Handicap and set his 
second track record of 2: 16.4 in ARC 
Sprint in a mile and a quarter stakes race 
in Delaware Park. Monarch AH continued 
his wins at Delaware Park with the AJC 
Derby (Gl) and AJC Armand Hammer 
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Classic Handicap (Gl) by 7 lengths bat
tling valorously against the best of his age 
like. Oh By Gosh, Shahil Rakkad 1986 
(HF Petit Jean x Hilltops Maet by Dan), 
Tiki Sierra Ku 1985 (Ibn Kontiki x Sera 
Mona Ku by Serafix). Towards the end of 
1991, after the death of Dr. Armand 
Hammer; the entire herd of Arabian hors
es of Oxy Arabians including Monarch AH 
was sold to Bob and Sharon Magness 
owners of the Magness Arabians and the 
corporate giant Tele-Communications, 
Inc. Mrs Sharon Magness recalls: „Forget 
the racing record, forget everything. We 
fell in love with him (Monarch AH) when 
we first saw him We had to buy the whole 
herd, 79 horses, just to get him.... This 
horse, no matter what he does, has been 
such a joy to have.” In January 1992, in 
Magness Racing Venture Inc silks, 
Monarch AH burned the track in Los 
Alamitos winning against tough heavy 
weights like the chestnut 
KA Czubuthanl984 (Brusally Orzelost x 
Chamray by Toltec) and the grey gelding 
Magna Terra Smoky 1986 (SW Dawid x 
Cyroga by Cypr). He established there his 
third track record at a distance of 1800 
meters with the time of 2:00.1. On August 
16 1992 at Canterbury Downs in 
Minnesota on the inaugural pari-mutuel 
racing Monarch AH was inscribed into 
the eighth race of the day the ARAM 
Arabian Cup with a field of five horses. 
Monarch AH, the favourite, won battling 
it out to the wire against his primary chal
lenger the 1991 Race Colt of the Year grey 
T C Tomtyr 1986 (Samtyr x Kellowna by 
Kello - Gwalor) who had arrived in the US 
after a good racing career in the Middle 
East. This was the last victory by 
Monarch AH on the oval.
In three years of racing Monarch AH 
amassed a record of 23 (19-3-0) 14-3. He 
was voted Darley Horse of the Year in 
1991 as well as Darley Champion 3-and 4- 
Year Old. After leaving the oval Monarch 
AH immediately challenged his famous 
sire Wiking in stud duties. Already with 
his first crop of racing get Monarch AH, 
a freshmen sire, made quite a statement 
on the racetrack with his valorous get. 
Complimented by many mares of 
Magness Arabians stud, Monarch AH had 
a very high number of foals in the first few 
years and even when later those numbers 
declined Monarch AH still sired high- 
class horses. By 1997 Monarch AH had six 
of his 3-year-olds on the top ten best rac
ers list. In 1998, six years down the glori
ous road of Monarch AH’s stud duties, 
watching the US bom 4-year-olds going 
to the starting gates of the Oaks and 
Derby stakes races was like witnessing 
a ceremony of a changing of the guards or 
the coronation of the Crown prince. 
Monarch AH that year became the sire of 
double wins both in the Oaks and Derby, 
an impressive debut. Wiking’s get, that for 
years dominated the entries of top stakes, 
were suddenly dominated by the get of 
Wiking’s son Monarch AH. Monarch AH 
displaced Wiking in the US leading race
horse sire statistics from 1999 to 2001. In 
2000 Monarch AH was by far the most 
heavily represented sire in stakes races. 
Most of the exceptional racers by 

Monarch AH were out of strong Polish 
dam lines or dam lines with a heavy con
centration of Rodania Crabbet blood and 
the Wadduda db. 1899, Homer Davenport 
dam line. Monarch AH crossed consis
tently well with those dam lines giving 
outstanding runners. A fine example of 
that is the pedigree of the first filly of the 
top best racers of that year, Winning 
Sprint Ma a 4 x 3 Czort with a number of 
crosses to Priboj, Amurath Sahib and 
Witraż. The other pure Polish example is 
the colt Genuine Monarch out of Cassels 
Genua 1978, a mare inbred 2 x 2 to Genua 
1960 (Grand x Gwara by Wielki Szlem). 
Cassels Genua 1978 was a wonderful 
broodmare. She gave such racetrack stars 
as Samsheik 1987 by Sambor and Grand 
Eclipse 1996 by MHF Eclipse. Currently 
Genuine Monarch is standing at stud at 
CRE RUN Farms. As to crosses with the 
Rodania dam line, the best example is of 
course the superstar racing CRE RUN 
Farm’s mare Royal Atheena 1995 that 
dominated the US Arabian racing scene 
like a queen. She is now a great producer 
of excellent racehorses. As to an example 
of a good race horse originating from 
Monarch AH crosses with the Homer 
Davenport direct imports of Syrian desert 
bred dam lines one should mention the 
bay mare In Awe 1997 (out of Awesome 
Gal 1987 by Asjah Ibu Faleh).
In the US Monarch AH, as sire of 10 crops, 
had 424 registered foals, 206 starters, 159 
winners and 41 stakes winners. Monarch’s 
most outstanding stakes winning daugh
ters are: five times Darley award mare 
Royal Atheena 1995 out of Malabar 
Athena by Malabar Amir, Royale Fanfare 
1996 out of Fantos by Bandos, Winning 
Spirit MA 1994 out of Espora by Pierrot, 
HF Olympia, 1994 out of Orgia by Krezus, 
In Lightning, 2000 out of Sambaa by 
Sambor, Bellaa 1997 out of Esbelly by 
Bandos. Monarch AH’s outstanding sons 
are: Mountain Mąjesty, 1995 out of 
Armada by Banat, Zanazibar MRV 1994 
out of Suzanka by Eternit, Genuine 
Monarch 1995 out of Cassels Genua by 
Brusally Zbruenu and Ontario HF 1999 
out of HF Orzonna by Pepton. In Poland 
there is at present a handful of his get 
which includes two of his daughters the 
above mentioned HF Olympia and 
Morning Lyght 1998 (out of Wineta by 
Etap) and three sons: Royal Tributte 1996 
(out of Dracena by Penitent) the above 
mentioned Ontario HF as well as Saracen 
1999 out of Sarmacja by Gil. The Janów 
Podlaski bred, daughter of Monarch AH 
out of Sarmacja by Gil, phenomenal racer 
„triple crowned” Savannah was sold at 
the Pride of Poland Sale 2004 to UAE. In 
1999 Monarch AH was induced into the 
Arabian Racing Hall of Fame. Here’s to 
the great Monarch AH for doing a su
perlative job at every task ever asked of 
him, from racer to sire, to broodmare sire 
and sire of sires. Monarch AH was sold in 
2001 to HH Sheikh Sultan Bin Zayed al 
Nahyan and was exported to the UAE 
where he met in the stables his arch rival 
from the track the chestnut stallion Oh 
By Gosh that has stood at stud in the 
UAE since his sale in 1993.

W Stanach Zjednoczonych Mo- 
narch AH, jako ojciec 10 roczników, 
ma zarejestrowane 424 źrebięta, z cze
go 206 wyszło do startu, 159 wygrało 
wyścig, w tym 41 wygrało gonitwy po- 
zagrupowe. Najbardziej wybitnymi 
córkami Monarcha są: pięciokrotna 
zdobywczyni tytułu Darley Award 
Royal Atheena 1995 (od Malabar 
Athena po Malabar Amir), Royale 
Fanfarę 1996 (od Fantos po Bandos), 
Winning Spirit MA 1994 (od Espora 
po Pierrot), HF Olympia 1994 (od Or
gia po Krezus), In Lightning 2000 
(od Sambaa po Sambor), Bellaa 1997 
(od Esbelly po Bandos). Znakomitymi 
synami Monarcha są: Mountain Maje- 
sty 1995 (od Armada po Banat), Za
nazibar MRV 1994 (od Suzanka 
po Eternit), Genuine Monarch 1995 
(od Cassels Genua po Brusally Zbru
enu) oraz Ontario HF 1999 (od HF 
Orzonna po Pepton). Obecnie w Pol
sce jest garstka jego potomstwa, 
w tym dwie jego córki, wyżej wymie
niona HF Olympia i Moming Lyght 
1998 (od Wineta po Etap) i trzej syno
wie: Royal Tributte 1996 (od Dracena 
po Penitent), wyżej wymieniony Onta
rio HF, jak również Saracen 1999 
(od Sarmacja po Gil). Janowskiej ho
dowli córka Monarcha i Sarmacji 
po Gil, fenomenalna, „trójkoronowa- 
na” klacz Sawannah została sprzeda
na podczas aukcji Pride of Poland 
w 2004 roku do Zjednoczonych Emira
tów Arabskich.

W1999 roku Monarch AH został wpi
sany do amerykańskiej Arabian Racing 
Hall of Famę (Galerii Sław wyścigo
wych koni arabskich). Zatem wznie
śmy toast za wspaniałego Monarcha, 
za znakomite wypełnienie każdego sta
wianego przed nim wyzwania - od ko
nia wyścigowego do reproduktora, 
od ojca matek do ojca reproduktorów. 
Monarch AH w roku 2001 został zaku
piony przez Jego Wysokość Szejka Suł
tana Bin Zayeda al Nahyana i ekspor
towany do Zjednoczonych Emiratów 
Arabskich, gdzie w stajni spotkał swo
jego głównego rywala z torów wyścigo
wych - kasztanowatego Oh By Gosh, 
który zajmował tam boks od sprzedaży 
do ZEA w roku 1993. • 
/tłum. J. K./
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HS BALIUS
FOALED 17TH MARCH 2002
SIRE: ELDON DAM: BAJA
This young stallion from the famous Polish racing line of Baja, 
full sister to Batyskaf, is available for sale now.
He has raced with great success in Poland and Austria, 
having achieved 5 first places.

For further details or to arrange an appointment 
to visit please contact Halsdon Arabians 
on 01805 603 635 
or email info@halsdonarabians.com



SPORT

»
*

Maciej Kacprzyk

'f /■

Maciej Kacprzyk, student
Wydziału Nauk o Zwierzętach 

w Szkole Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie, 

to zagorzały pasjonat 
długodystansowych rajdów 
konnych, trener i długoletni 

zawodnik. Członek młodzieżowej 
kadry narodowej w latach 

2003-2006, brązowy medalista 
mistrzostw Polski juniorów 

w 2003 roku na dystansie 120 km 
oraz zdobywca 4. miejsca 

w międzynarodowych 
zawodach w Czechach

Autor artykułu na klaczy 
Pisarka / the author mounting 

mare Pisarka

na dystansie 2x80 km
w 2005 roku.
Członek reprezentacji Polski 
na mistrzostwach świata juniorów 
i młodych jeźdźców w Pratoni
Del Vivaro 2003
oraz redaktor serwisu 
internetowego endurance.pl
i członek Komisji Rajdów 
Długodystansowych przy Polskim 
Związku Jeździeckim. Trenowana 
przez niego klacz arabska - 
Pisarka została czempionką koni 
5-letnich w krajowym rankingu 
rajdowym roku 2007. (M.J.)

R
ąjdy długodystansowe to jed
na z 7 dyscyplin jeździeckich 
rozgrywanych pod egidą Mię
dzynarodowej Federacji Jeździeckiej 

(FEI). W języku angielskim oficjal
na nazwa tej dyscypliny to „endurance 
riding”, czyli po prostu jeździectwo wy
trzymałościowe. W Polsce przyjęto na
zwę „długodystansowe rajdy konne” - 
dość niefortunną i nie oddającą cha
rakteru tego sportu. Rajdy konne koja
rzą się głownie z wycieczkami tury
stycznymi, a współczesny endurance - 
bo tak zwykio się mówić o tej dyscypli
nie na całym świecie - to nie turystycz
na eskapada, a prawdziwy wyścig 
z czasem i ekstremalna walka ze zmę
czeniem.

Podstawowa zasada tej dyscypliny 
brzmi: ukończyć określony dystans 
w jak nąjkrótszym czasie, ale bez 
uszczerbku na zdrowiu konia. Wygry
wa nąjszybszy, a bramki weterynaryj
ne, „schodzenie” z tętna oraz „ścieżki 
prawdy”, na których bada się ruch, to 
tylko kontrola stanu zdrowia konia 
w czasie trwania wyścigu. W ostatnich 
latach często mistrzostwa świata czy 
Europy rozgrywane, na dystansie 
160 km, kończyły się długimi finiszami 
w tempie nawet 30 km/h! To są praw
dziwe wyścigi w pełnym znaczeniu te
go słowa. Kto pierwszy przetnie linię 
mety ten wygrywa. Oczywiście po za
kończeniu wszystkie konie przechodzą 
badanie weterynaryjne i dopiero po 

stwierdzeniu, że nie są kulawe i prze
męczone zawodnicy mogą cieszyć się 
ze zdobytych miejsc.

Obecnie rąjdy długodystansowe to 
pod względem liczby zawodników bio- 
rących udział w zawodach międzyna
rodowych, druga jeździecka dyscypli
na na świecie. W 1985 roku na mistrzo
stwach Europy wystartowało 38 par. 
a w 2005 było ich aż 110! Podobnie ro
śnie liczba zawodników biorących 
udział w zawodach rangi mistrzostw 
świata: w 1984 roku na starcie stawiło 
się tylko 49 par, a w 2004 już 175.

W Europie rajdy są najbardziej po
pularne w takich krajach jak Hiszpa
nia, Francja i Wiochy. We Francji w la
tach 2005-2006 zorganizowano 34 mię-
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dzynarodowe rajdy na 119 km (CEI **),  
w których wzięło udział 2322 jeźdźców, 
oraz 24 rajdy na 160 km, w których 
wzięło udział 1252 startujących. We 
Włoszech w latach 2004-2006 na dy
stansach 80-160 km wystartowało 
w sumie aż 3548 zawodników.

Ciągle również wzrasta liczba kon
kursów międzynarodowych - w 2006 ro
ku zorganizowano ich prawie 400, co 
plasuje rajdy na 3. miejscu wśród dyscy
plin sportowych, tuż za WKKW. Na 2008 
rok zaplanowano ponad 439 konkursów 
na imprezach międzynarodowych 
na całym świecie, w tym dwa w Polsce. 
W lipcu zostaną rozegrane zawody 
pod Warszawą (razem z mistrzostwami 
Polski młodych jeźdźców i juniorów), 
w ośrodku jeździeckim Kuźnia Nowo

walach Akim du Boulve, wnuk ogiera Zulus [PL], 
medalista MŚ Akwizgran 2006 / gelding Akim du Boulve, 

medal winner Aachen 2006, grand son of Zulus IPL]

wiejska, a we wrześniu rajdowcy ścigać 
się będą pod Warszawą, w ośrodku Sie
lanka Warka. Zawody te będą również 
mistrzostwami Polski seniorów.

Dlaczego rajdy na świecie staja się 
tak popularne?

Po pierwsze, jest to najbardziej na
turalna dyscyplina jeździecka, nie 
skrępowana białymi bryczesami, fra
kami oraz zamkniętym placem trenin
gowym. Zawody są z reguły rozgrywa
ne na pięknych trasach w lasach, gó
rach, nad morzem. Połączenie relaksu
jących jazd terenowych z rywalizacją 
sportową - któż o tym nie marzy?

Po drugie, trening wytrzymałościo
wy też różni się diametralnie od typo
wo technicznego treningu w innych 
dyscyplinach jeździeckich. W zdecydo-

The Endurance 
and Arabian Horses

The long-distance endurance riding is 
one of 7 equestrian sports, coming under 
management of the International 
Equestrian Federation (FEI). One must 
admit, that contemporary endurance 
rides have nothing in common with 
pleasure hacking or tourist trekking - 
they make real races, competing with 
time and struggling with exhaustion.
The basic principle of endurance is to 
finish a certain distance in the shortest 
possible time, without any harm to the 
horse’s health. The fastest competitor 
wins, whereas the horse’s health is 
checked in the vet gates, on the basis of 
reducing the pulse rate and movement 
control paths. In recent years the World 
and European Championships, 
conducted on the distance of 160 km, 
ended with long finishes with the speed 
of 30 km/h. Those were real races, won by 
the horse, who first crossed the finish 
line. Of course, after each race all horses 
are checked by a vet and their placing is 
acknowledged only after excluding the 
cases of lameness or exhaustion.
According to the number of participants 
competing in international events, the 
endurance riding is considered the 
second best equestrian sport in the 
world. In 1985 38 teams took part in the 
European Championships, whereas in 
2005 that number increased to 110! The 
number of participants competing in the 
events on the World Championship level 
is also growing. In 1984 there were only 
49 teams, whereas in 2004 there were 
already 175.
Among the European countries, 
endurance rides are the most popular in 
such countries, as Spain, France and 
Italy. 34 international endurance 
competitions on the distance of 119 km 
(CEI**)  were organized in France, in the 
years 2005 - 2006. Tere were 2322 
participants, as well as 24 rides on 
160 km, with 1252 competitors. In Italy, 
in the years 2004-2006, in starts on the 
distances 80-160 km 3548 riders 
competed.
The number of international events is 
growing (almost 400 competitions were 
organized in 2006). Thus the endurance 
rides are placed third among other 
sports, just behind the eventing. More 
than 439 endurance competitions during 
international events are planned for the 
2008 all the year round, including two 
events held in Poland. In July such an 
event wifi take place at Kuźnia 
Nowowiejska near Warsaw, whereas in 
September the endurance riders wifi 
compete at „Sielanka Farm” in Warka, 
near Warsaw. That competition will hold 
the rank of Senior Championship of 
Poland.
Why are endurance rides so popular 
around the world?
Firstly, it is the most natural of all 
equestrian sports, unhindered by tight 
constrictions of white breeches nding 
coats and riding arena. The events take 
place mostly on picturesque forest,
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Beata Dzikowska i / and Cyryl

mountain or seaside routes and combine 
attractive, outdoor leisure with sport 
competition.
Secondly, the endurance training is 
completely different from other 
equestrian sports, less technical, but 
embracing more interesting, cross
country riding, preferred by most riders. 
Thirdly, that sport requires a close bond 
between the horse and rider. Many hours 
spent together during the training 
sessions and events creates a unique 
partnership. Hence why the best 
Endurance horses are Arabians, with 
their intelligence, docility and attachment 
to their riders, combined with their 
inborn stamina and bravery. For example, 
the hard, mountain endurance ride Tevis 
Cup, held for the last 50 years in the US, in 
42 cases, i. e. in 82%, was won by Arabian 
horses. Among the top twenty horses in 
the World Championships 2006 in Aachen, 
13 were purebred Arabians. Moreover in 
this year European Championships held 
in Barocca d' Alva (Portugal) the whole 
podium of winners was occupied by 
Arabians, with seven purebreds in the 
Top Ten. 

wanej większości odbywa się on w te
renie, co dla wielu osób jest ciekawszą 
formą j eździectwa.

Po trzecie, charakter dyscypliny, 
która wymaga bliskiego połączenia za
wodnika i konia - wiele godzin spędzo
nych wspólnie na treningach oraz za
wodach wytwarza niesamowitą nić po
rozumienia i partnerstwa.

Dlatego też nąjlepsze konie rajdowe 
to araby. Ich charakter, wola walki, in
teligencja i to, jak bardzo przywiązują 
się do swojego jeźdźca, ma niebagatel
ną rolę w sporcie, w którym jakże waż
na jest empatia konia i zawodnika. Na
turalna wytrzymałość arabów oraz 
dzielność czynią je doskonałymi końmi 
do tej dyscypliny.

Statystyki potwierdzają tę tezę. 
W trudnym, górskim rajdzie Tevis Cup, 
rozgrywanym od ponad 50 lat w USA 

na dystansie 100 mil (160 km), 42 razy 
wygrywały araby, co stanowi 82% 
wszystkich zwycięzców.

Podczas mistrzostw świata 2006 
rozgrywanych w Akwizgranie (Niem
cy) na 160 km, na pierwsze 20 koni 13 
było czystej krwi arabskiej. Na tego
rocznych mistrzostwach Europy ro
zegranych w Barrocca d’Alva (Portu
galia) podium obsadziły konie czystej 
krwi, a w pierwszej 10 znalazło się aż 
7 arabów.

Rasa ta jest stworzona do wyści
gów długodystansowych, a enduran
ce to jedyna dyscyplina jeździecka, 
w której konie arabskie nie są egzo
tyczną ciekawostką parkuru czy 
czworoboku, ale mogą rywalizować 
z najlepszymi i wieść w tej rywalizacji 
zdecydowany prym.

Od dłuższego czasu staram się wy
szukiwać w rodowodach koni startują
cych w najważniejszych zawodach 
ślady polskich przodków. Opinie naj
lepszych wierzchowców rajdowych 
na świecie maja konie hodowli francu
skiej oraz australijskiej i to je moż
na głównie spotkać w stajniach należą
cych do szejków z Bliskiego Wschodu.

Jednakże wśród wielu koni z, wyda
wałoby się, kompletnie obcymi dla 
nas rodowodami można, znaleźć też 
takie, które mają duży dolew polskiej 
krwi.

Sztandarowym przykładem z naj
nowszej historii może być klacz argen
tyńskiej hodowli RO Fabiola 1997, cór
ka michaiowskiej hodowli ogiera Wa
gram 1988 (Tallin - Wendeta po Palas) 
i klaczy Pacific Fleet po czysto pol
skim ogierze Cognac po Bask. Klacz 
ta w roku 2005 wygrała prestiżowe za
wody President’s Cup rozgrywane 
w Dubaju, bijąc jednocześnie rekord 
Świata na 160 km. Dodatkowo została 
jej przyznana nagrodą Best Condition. 
W 2004 roku RO Fabiola na Presi
dent’s Cup była trzecia, a konkurs ten 
wygrał walach RO Super - również syn 
ogiera Wagram.

Oprócz tych dwóch utytułowanych 
koni Wagram dal w Argentynie kilka 
innych potomków pozytywnie spraw
dzonych w rajdach (RO Saad, RO Am- 
pola, RO Armonia, ST Manila)- (p. ar
tykuł Eleny Romero Oneto, pt. „Wa-
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Arabian horses are simply bom for long
distance races and endurance riding. It is 
the only equestrian sport, in which they 
can compete with the best ones and 
easily win the competition. I have tried 
for many years to seek Polish tracks in 
pedigrees of horses starting in the 
highest-rank trials. In the endurance 
training stables of Middle-Eastern 
sheikhs appear mostly horses with 
French or Australian blood. They are to 
be considered as the best in that 
competition, but some of them have also 
quite a great infusion of Polish ancestors. 
The most typical example from our 
contemporary breeding is the 
Argentinian mare RO Fabiola 1997, by 
Wagram 1988 (Tallin - Wendeta by 
Palas), bred at Michałów, out of the mare 
Pacific Fleet by a pure Polish stallion 
Cognac by Bask. In 2005 she won 
a prestigious competition President s

powyżej I above Sortis - Silvatica 
Black Arabians

z prawej I right Mateusz Tobiasz 
i / and Mu-Zahrat 

poniżej I below Wagram 
w / in Los Estribos, Argentina

gram z Los Estribos” - „Araby” 4/2007).
Również wśród wybitnych koni ho

dowli francuskiej można znaleźć dosyć 
świeże ślady polskiej krwi. Takimi 
przykładami może być potomstwo 
ogierów Piruet 1983 (Probat - Pieczęć 
po Palas, hod. SK Janów Podlaski) 
oraz Zulus 1979 (Palas - Zazula po Ne- 
gatiw, hod. SK Michałów). O „niezna
nej stronie Pirueta" pisała już na ła
mach „Arabów” Grażyna Polak - ten 
pokazowy czempion Europy oraz świa
ta, dal we Francji sporo koni spraw
dzonych w rajdach.

Znaczącą rolę w tamtejszej hodowli 
odegrał również ogier Zulus, który jest 
ojcem takich koni rąjdowych, jak wa
lach Lazur 1986 (Zulus - Aldura po Ai
res) - m.in. 1. miejsce na CEI 130 km 
w Montelimar (Francja) w 1995 roku 
czy klacz Eloise Al Maury 1987 (Zulus 
- Elusza po Elaborat, hod. Haras du 
Maury, Francja) - m.in. 2. miejsce



Cup, on the distance of 160 km, being 
also awarded the Best Condition prize. 
In 2004 in the same competition she was 
placed third, whereas the winner was the 
gelding RO Super, also by Wagram. 
Apart from those two proven horses, in 
Argentina Wagram sired also more 
progeny tested in Endurance Riding, as 
RO Saad, RO Ampola, RO Armonia or 
ST Manila. (Article by Elena Romero 
Oneto „Wagram from Los Estribos” 
„ARABY” 4/2007)
Quite recent Polish tracks can be found 
among the outstanding French 
endurance horses. The best examples 
are the offspring of the stallions Piruet 
1983 (Probat - Pieczęć by Palas, bred at 
Janów Podl.) and Zulus 1979 (Palas - 
Zazula by Negatiw, bred at Michałów) - 
see the article by Grażyna Polak in 
„ARABY” about „The Unknown Side of 
Piruet”. This show champion of Europe 
and World sired in France many good 
endurance horses.
Stallion Zulus played a quite significant 
role. He was a sire sire to such endurance 
horses, as the gelding Lazur 1986 (Zulus - 
Aldura by Alrex, the winner of CEI 
130 km at Montelimar (France) in 1995, 
or the mare Eloise Al Maury 1987 (Zulus 
- Elusza by Elaborat, bred at Haras du 
Maury), placed second in the CEI 130 km 
at Rambouillet (France) in 1993. In 
France Zulus sired also several stallions 
used in breeding, for example Said Lotois 
1987 (Zulus - Iasmina by Djenoun), a sire 
to many prize-winning endurance horses. 
The best of them was the gelding Akim 
De Boulve 1998 (Said Lotois-Chahyn Du 
Bemoud by Kandjlar), who gained 
medals for the French team during the 
World Championship 2006 in Aachen 
(Germany) and European Championship 
2007 in Barocca d'Alva (Portugal).
Some of results from the last season also 
belong to horses with Polish ancestors. 
The gelding Whist Des Iviers 1995 
(Waracz - Weronika by Tallin), bred in 
France, but out of Polish parents, won 
the event in Sommant (France) on the 
distance 119 km, under the famous 
French rider Jack Begaud. On the other 
hand, the Italian colors represented 
Abisyńczyk 2000 (Druid - Abisynia by 
Borysław, bred at Sowiniec Stud), who, 
ridden by Vittoria Ciuchi, was placed 
20th in the CEI 120 km in Gubbio (Italy) 
and 10th in CEI 120 km in Kreuth.
A pleasant surprise made also the 12th 
place of the French-bred gelding Taleb 
de Jalima by Ekstern in the Junior 
Championship of France. Among 167 six- 
year-old horses, on the distance 90 km, 
from 91 finishing teams 15, including 
Taleb de Jalima, were qualified to the 
„Elite”.
I hope that in 2008 we’d hear about more 
successes of horses with Polish accents 
in their pedigrees, as well as about Polish 
horses competing under Polish riders, 
/transl. K. Ch./ 

na CEI 130 km w Rambouillet (Fran
cja) w 1993 roku.

Zulus dał również we Francji kilka 
ogierów użytych w tamtejszej hodowli 
m.in. Said Lotois 1987 (Zulus - Iasmi- 
na po Djenoun) - ojca wielu utytuło
wanych koni rajdowych. Najlepszy 
z nich - walach Akim De Boulve 1998 
(Said Lotois - Chahyn Du Bemoud 
po Kandjlar) zdobywa! medale w dru
żynie francuskiej na mistrzostwach 
świata 2006 w Akwizgranie oraz mi
strzostwach Europy 2007 w Barrocca 
d’Alva.

Również w wynikach z poprzednie
go sezonu znaleźć można kilka cieka
wych informacji o koniach z polskimi 
rodowodowodami. Na przykład, wy
hodowany we Francji, ale po polskich 
rodzicach walach Whist Des Iriers 
1995 (Waracz - Weronika po Tallin) 
wygrał zawody w Sommant (Francja) 
na dystansie 119 km pod słynnym 
zawodnikiem francuskim Jackiem 
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Begaud. W barwach włoskich starto
wał natomiast Abisyńczyk 2000 (Dru
id - Abisynia po Borysław, hod. SR 
Sowiniec), który pod Vittorią Ciuchi 
zajął 20. miejsce na zawodach CEI 
120 km w Gubbio (Włochy) oraz 10. 
miejsce na zawodach CEI 120 km 
w Kreuth.

Miłą niespodzianką było również 12. 
miejsce na Mistrzostwach Francji Mło
dych Koni wałacha francuskiej hodow
li Taleb de Jalima, potomka ogiera 
Ekstern 1994 (Monogramm - Ernesty
na po Piechur, hod. SK Michałów). 
Wśród koni sześcioletnich (90 km, 167 
startujących, ukończyło 91 par) 15 uzy
skało wynik kwalifikujący do najwyż
szej kategorii „Elitę”, w tym właśnie 
Taleb de Jalima.

Mam nadzieję, że w sezonie 2008 
usłyszymy o kolejnych sukcesach koni 
z polskimi akcentami w rodowodach, 
a także koni naszej hodowli startują
cych pod zawodnikami z Polski. •
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KONFERENCJE

XII Zjazd PZHKA
Lidia Pawłowska

Nie był to zjazd wyborczy, więc część 
formalna obrad szybko się zakończyła. 
Najistotniejszym jej punktem byio prze
głosowanie podniesienia od 1 stycznia 
2009 roku rocznej składki członkowskiej 
oraz wprowadzenia opłaty wpisowej 
dla nowych członków, przystępujących 
do Związku od 1 kwietnia 2008 roku.

Informacyjną część obrady zdomino
wały trzy tematy: przepisy WAHO i Re
gulamin Księgi Stadnej, wciąż nieroz
wiązane problemy wyścigów konnych 
w Polsce oraz ocena reproduktorów.

KS i przepisy WAHO
Prezes Izabella Zawadzka przedsta

wiła zmiany w „Ustawie o organizacji ho
dowli i rozrodzie zwierząt gospodar
skich“ oraz aktualnie obowiązujące prze
pisy w obrocie nasieniem.

Podkreśliła, że podstawowym zbiorem 
przepisów, określających warunki wpisu 
i rejestracji koni czystej krwi arabskiej, 
jest Regulamin Polskiej Księgi Stadnej 
Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB). 
Regulamin Księgi, w swojej zasadniczej 
materii oparty jest na przepisach ustano
wionych przez Towarzystwo Hodowli Ko
nia Arabskiego przed ponad osiemdzie
sięciu laty i funkcjonujący0 bez zakłóceń 
przez cały ten burzliwy okres naszej hi
storii do dnia dzisiejszego. Kodeks Pol
skiej Księgi posłuży! za wzór dla tworze
nia przepisów WAHO i wielu nowych 
ksiąg tworzonych w ostatnim pięćdziesię
cioleciu. Zmieniające się warunki, w ja
kich obecnie funkcjonuje hodowla konia 
arabskiego, jej wymiar ogólnoświatowy, 
ogromny ruch koni, rozwój nauk gene-

Weekend w drugiej połowie 
marca w Stadninie Koni Janów 

Podlaski to stała pozycja 
w kalendarzu hodowców

i miłośników koni arabskich, 
zrzeszonych w Polskim 

Związku Hodowców Koni 
Arabskich, którzy spotykają się 

tu na dorocznych zjazdach 
Związku. Tym razem zebrali się 

po raz dwunasty.

Pelota z ogierkiem od Pianosy / 
Pianosa’s colt with his 
foster-mother Pelota

tycznych, nowe metody identyfikacji i ob
rót materiałem biologicznym znacznie 
rozszerzyły zakres przepisów międzyna
rodowych, a co za tym idzie - krajowych. 
Zgodnie z polskim prawem, przedłożenie 
przez wnioskodawcę i zatwierdzenie 
przez ustawodawcę zasad regulujących 
wpis koni do Księgi Stadnej jest warun
kiem uzyskania uprawnień do prowadze
nia ksiąg stadnych. Jeśli chodzi o rasy 
czyste, czyli pełną krew angielską i czystą 
krew arabską, uprawnionym do prowa
dzenia ksiąg koni tych ras w Polsce jest 
Polski Klub Wyścigów Konnych.

Rosnący obrót nasieniem ogierów, za
równo na poziomie krajowym, jak też 
międzynarodowym, wymaga od hodow
ców, a od właścicieli ogierów i klaczy 
w szczególności, bardzo wnikliwego za
poznania się z przepisami w tym zakre
sie. Szczególnie należy pamiętać, że klu
czowym dokumentem przy imporcie 
i eksporcie nasienia mrożonego jest Ra
port z Pobrania Nasienia i Inseminacji 
Klaczy. Dokument ten, opracowany 
przez WAHO, jest dostępny dla właści
cieli ogierów i dysponentów nasienia 
w Księdze Stadnej krąju, w którym ogier 
aktualnie przebywa i jest zarejestrowany. 
Często zdarza się, że eksporterzy zwleka
ją z dopełnieniem formalności ze swojej 
strony. To powoduje, że wielu hodowców 
odbiera procedury obiegu dokumentacji 
jako uciążliwe i skomplikowane.

Dyskusja, jaka się w związku z tym wy
wiązała, zakończyła się powołaniem, 
na wniosek Andrzeja Wojtowicza, zespo
łu, który ma zbadać, czy i jakie są możli
wości zmian w Regulaminie PASB w kie-
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runku uproszczenia przepisów. Jeśli za
proponowane przez zespól uproszczenia 
nie będą pozostawały w sprzeczności 
z przepisami WAHO i z ustawowymi 
przepisami krajowymi, zostaną one 
przedstawione zarządowi, a następnie 
kolejnemu walnemu zjazdowi Związku 
i po glosowaniu przekazane prowadzące
mu księgę czyli Polskiemu Klubowi Wy
ścigów Konnych jako wnioski PZHKA. 
Inicjatywa ta pojawiła się w czasie, gdy 
Kongres Światowej Organizacji Konia 
Arabskiego, jaki odbył się w 2007 roku 
w Damaszku, zatwierdził znowelizowany 
zbiór przepisów WAHO dotyczący Usta
nawiania i Prowadzenia Ksiąg Stadnych, 
w których opracowaniu Polska Księga 
brała czynny udział. Warto też przypo
mnieć, że przedstawicielem Europy Za
chodniej w Komisji Ksiąg Stadnych WA
HO jest Redaktor PASB - Krystyna Ka- 
raszewska. Może się więc zdarzyć, że po
wołany zespól będzie zaledwie „szedł 
śladem” specjalistów ksiąg stadnych 
krajów członkowskich WAHO. Nato
miast pozytywnym efektem ubocznym 
jego działania może okazać się głębsze 
poznanie przez hodowców przepisów 
PASB i WAHO.

Wyścigi w Polsce
Reprezentantem PZHKA podczas ob

rad Kongresu Międzynarodowej Federa
cji Arabskich Organizacji Wyścigowych 
(IFAHR) w styczniu br. w Paryżu był 
członek związku, hodowca, właściciel 
koni wyścigowych i wielki orędownik 
rozwoju wyścigów koni arabskich w Pol
sce - Kishore Mirpuri. Dane statystycz
ne, które przedstawił, dotyczące gonitw 
sponsorowanych w krajach IFAHR 
przez kraje Zatoki Perskiej, jak Katar 
i Emiraty Arabskie, pokazały, że nasz 
kraj zdecydowanie źle wypada na tle in
nych i nie wykorzystuje istniejących 
możliwości. Dlatego na wniosek Kishore 
Mirpuri zjazd powołał zespół, który zaj- 
mie się promocją wyścigów dla koni 
arabskich w Polsce, jak też zacieśnie
niem współpracy w tym zakresie 
z PKWK i przyszłym organizatorem wy
ścigów. Wyścigi koni arabskich w Polsce 
mają bardzo silne atuty: długą tradycję, 
nąjlepszy program selekcyjny w Europie, 
najwięcej koni poddawanych próbie 
dzielności, cenione linie wyścigowe, 

wspaniały tor (mimo trudnej sytuacji 
wciąż jeden z najlepszych i najpiękniej
szych na kontynencie), plan gonitw, 
zgodnie z którym większość wyścigów 
arabskich odbywa się na torze central
nym (Służewcu) oraz arabski dzień wy
ścigowy w sierpniu. Tego nie można nie 
wykorzystać!

Ocena ogierów
W ostatnich latach PASB wydawała 

około 150-160 pozwoleń na krycie rocz
nie, a na rok 2008 wydala ich już 200. 
Z tak dużej liczby ostatecznie użytych 
zostaje około 100, a na ponad pół tysiąca 
rodzących się źrebiąt większość jest 
po około zaledwie 10 ogierach. W tak 
szerokiej ofercie z trudem poruszają się 
początkujący hodowcy, dla których oce
na i wybór ogiera dla swoich klaczy jest 
niełatwym zadaniem. O ile ogiery (a także 
klacze) ze stadnin państwowych dwa ra-

LF i

Pohulanka z klaczką po Hlayyil Ramadan / 
Pohulanka with filly by Hlayyil Ramadan

The 12th PZHKA Conference

The weekend in late March at Janow 
Podlaski Stud is a fixed date for all asso
ciated in the Polish Arabian Horse 
Breeders Society (PAHBS), who meet 
there at the annual conference. This year 
they met for the 12th time.
As it was not an electoral conference, the 
formal part ended quickly. The most im
portant notions were the raising of the 
annual membership fee from January 
1st, 2009 and the introduction of a regis
tration fee for new members joining the 
association after April 1st, 2008.
The informative part of the conference 
was dominated by three matters: the 
WAHO and Stud Book regulations, the 
still unsolved problems of racing in 
Poland and the evaluation of sires.

The Stud Book and WAHO regulations. 
President Izabella Zawadzka introduced 
the changes in the Act on the organiza
tion of breeding and reproduction of live 
stock, as well as presented the current 
regulations in the import of semen.
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She stressed that the fundamental regu
lations on registering pure-bred Arabian 
horses are listed in the Polish Arabian 
Stud Book (PASB) Regulations. The 
Regulations of the Stud Book are mostly 
based on the regulations established by 
the Arabian Horse Breeding Society 
more than 80 years ago and which have 
been functioning without problems dur
ing the entire turbulent period of our his
tory untn this day. The rule book of the 
PASB served as a model for the creation 
of WAHO rules and many of the new stud 
books created in the last five decades. 
The changing conditions, in which the 
breeding of Arabian horses currently 
functions, its worldwide range, the huge 
migration of horses, the development of 
genetics, the new methods of horse iden
tification and the trade of biological ma
terial considerably broadened the scope 
of international regulations and in result 
- also the domestic ones. Under Polish 
law in order to obtain the rights to man
age a stud book a proposer should pres
ent, and the legislator should approve, 
the rules regulating the registration of 
horses in the stud book. In Poland the in
stitution authorized to manage the stud 
books of the pure breeds 
(Thoroughbreds and Arabians) is the 
Polish Jockey Club.
The growing trade of stallion semen, 
both on a domestic, as well as on an in
ternational level, requires from breeders, 
and owners of stallions and mares espe
cially, a very thorough knowledge of reg
ulations in this matter. The key docu
ment in the export and import of frozen 
semen is the WAHO Semen Collection 
and Insemination Report. This docu
ment, worked out by WAHO is available 
for owners of stallions and traders of se
men in the Stud Book of the country 
where the stallion is stationed and regis
tered. Often exporters postpone the ac
complishment of formalities from their 
side. Due to this many breeders feel that 
the procedures regarding the paperwork 
are strenuous and complicated.
The discussion which arose after this re
sulted in the appointment of a team, 
which is to investigate if there are any 
chances of simplifying the PASB 
Regulations. If the proposed simplifica
tions will not be in contradiction with 
the WAHO regulations and the domestic 
law acts, they will be presented to the 
board and later to the next general con
ference of the association, and after vot
ing they will be presented to the Polish 
Jockey Club (who manages the Stud 
Book) as propositions of the PAHBA.
Although this initiative came at a time 
when the 2007 WAHO Conference in 
Damascus approved the revised WAHO 
Requirements for Establishing and 
Keeping the Stud Book, in which Poland 
played an active part. It should be men
tioned here that the Western European 
representative in the Stud Book 
Commission of WAHO is Krystyna 
Karaszewska - the Registrator at the 
PASB.

Aleksandra Owerko na ogierze 
/ mounting stallion Salar
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zy do roku poddawane są surowej ocenie 
podczas przeglądów hodowlanych, 
a przed włączeniem do hodowli są boni- 
towane, o tyle wychowankowie stadnin 
prywatnych nie mają takiej okazji. Pew
na weryfikacja odbywa się podczas po
kazów, ale część koni nie bierze w nich 
udziału (w szczególności te używane 
w hodowli wyścigowej), a ponadto oceny 
często się różnią, w zależności od jakości 
konkurentów i składu jury. Temat wy
pracowania zasad i kryteriów oceny re
produktorów pojawiał się już na po
przednich zjazdach. Tym razem Prezes 
Izabella Pawelec-Zawadzka zapropono
wała stworzenie bonitacyjnego systemu 
oceny i premiowania ogierów, pod wa
runkiem oczywiście, dobrowolnego pod
dania takiej ocenie ogierów przez właści
cieli. Hodowcy podkreślali, że potrzeb
na im jest ocena ich własnych koni przez 
„kogoś z zewnątrz”. Za przeprowadza
niem co roku przed sezonem kopulacyj
nym kwalifikacji ogierów opowiedziała 
się zdecydowana większość uczestników 
zjazdu. Plan został nakreślony ambitnie, 
bo pierwszy test ma się odbyć już 
pod koniec tego roku w Stadninie Koni 
w Janowie Podlaskim. Dyrektor stadni
ny Marek Trela wyraził gotowość współ
pracy w organizacji takiego przeglądu 
kwalifikacyjnego oraz udostępnienia dla 
tego celu hali i Centrum Pokazowo-Tre- 
ningowego. Uczestnictwo w przeglądzie 
jest dobrowolne, a zarówno wynik oceny, 
jak i brak kwalifikacji w żaden sposób 
nie przeszkodzi w używaniu ogiera 
(zgodnie z przepisami WAHO, posiada

nie jakiejkolwiek licencji przez reproduk
tora nie może w żaden sposób być wa
runkiem rejestracji jego potomstwa).

Kursy
Podczas zjazdu zarząd przedstawił za

sady przeprowadzenia zapowiedzianych 
wcześniej kursów - dla członków komisji 
dyscyplinarnych oraz sędziowskiego 
na poziomie krajowym. Uczestnicy kur
sów, którzy zdadzą egzamin oraz odbędą 
praktykę na co najmniej trzech poka
zach w kraju lub zagranicą w ciągu 
dwóch lat od ukończenia kursu, zostaną 
wpisani na listę krajową odpowiednio - 
DC lub sędziów. Kolejnym krokiem 
w edukacji może być uzyskanie reko
mendacji na kurs ECAHO, prowadzący 
do wpisania na listę ECAHO.

Seminarium
Część seminaryjną zjazdu rozpoczął 

prof. Marian Tischner, który wręczył dy
plomy 16 absolwentom kursu inseminacji 
klaczy, przeprowadzonego w lutym i mar
cu przez Akademię Rolniczą w Krakowie, 
przy współpracy z SK Michałów oraz SO 
Łąck. W sobotni wieczór wystąpił Mate
usz Jaworski, który opowiedział o Spor
towych Mistrzostwach Europy Koni 
Arabskich w Stadl Paura, zachęcając 
do udziału w zawodach w sierpniu tego 
roku. Na zakończenie sobotniej części 
Longin Błachut zaprezentował materiał 
filmowy poświęcony dwóm znakomitym 
reproduktorom wyścigowym, w których 
żyłach płynie polska krew - ogierom 
DA Adios (Wiking - Sanibel IA) i Sam Tiki
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(Sambor - Kyla Tiki), a których nasienie 
dostępne jest w Polsce. W niedzielne 
przedpołudnie wystąpiła niezawod
na prof. Krystyna Chmiel, która przed
stawiła dwie rodziny czempionów - mi- 
chaiowską „linię E” oraz janowską „linię 
P”, popierając powszechną opinię o tych 
rodzinach liczbami i faktami oraz dosko
nale porządkując naszą wiedzę o historii 
polskiej hodowli. Prezentacja Macieja 
Kacprzyka, znanego jeźdźca, a także tre
nera, poświęcona wyższości rasy koni 
arabskich nad innymi w rajdach długody
stansowych, to kolejna już pozycja z serii 
wykładów o tej dyscyplinie jeździectwa 
wygłaszanych podczas zjazdów PZHKA.

Nagrody
Podczas uroczystej kolacji w sobotni 

wieczór wręczone zostały nagrody „Ho
dowcy Roku” w trzech kategoriach: po
kazy, sport i wyścigi. Statuetki - rzeźby 
z brązu autorstwa Ewy Tyki otrzymali:

* „Hodowca Roku 2007” w kategorii 
pokazy - Krzysztof Goździalski ze stad
niny Falborek Arabians - za sukcesy 
ogierka Altis (WH Justice - Albia 
po Pers), Młodzieżowego Wiceczempio- 
na Polski i Pucharu Narodów, Top Five 
Czempionatu Europy, Top Ten Czem- 
pionatu Świata.

* „Hodowca Roku 2007” w kategorii 
wyścigi - Longin Błachut - za sukcesy 
klaczy Orgia Fata (Chndaka - HF Olym
pia po Monarch AH), „trójkoronowanej” 
w roku 2007 (po zwycięstwach w Derby, 
Oaks i Nagrodzie Porównawczej), szó
stej w gronie „trójkoronowanych” - 
po klaczach Prowarda, Orla, Sasanka 
i Orgia, oraz trzeciej - po Dywersji i Orli 
- klaczy z „czterema koronami” w histo
rii wyścigów arabskich w Polsce, które 
wygrały Porównawczą jako trzylatki 
oraz jako czterolatki.

* „Hodowca Roku 2007” w kategorii 
sport - Beata Dzikowska z Klubu Jeź
dzieckiego „Champion” - za sukcesy 
ogiera Cyryl (Sinus - Cyrla po Algomej), 
wyhodowanego w nieistniejącej już pań
stwowej stadninie w Kurozwękach, wice
mistrza Polski w rajdach długodystanso
wych i zwycięzcy konkursu CEI w Warce, 
zdobywcy 7. miejsca w zawodach CEI***  
(120 km) w Babolnej na Węgrzech oraz 2. 
miejsca w zawodach CEI**  (100 km) 
w Ermelo w Holandii.

Podobnie, jak w poprzednich latach, 
odbyła się licytacja trzech obrazów prze
kazanych przez Justynę Jaszczewską 
oraz Grzegorza Krzyżaniaka, z której do
chód zasili budżet związku i kwartalnika 
„ARABY”. Nabywcę znalazły dwa z nich 
- oba trafią do Stadniny w Falborku.

Pokazy hodowlane
Jak co roku Stadnina Koni w Janowie 

Podlaskim przygotowała pokaz ogierów 
czołowych, który już dwa lata temu przy
brał nową formę. Najpierw uczniowie ja
nowskiego technikum hodowli koni, 
podopieczni instruktora, Artura Bień
kowskiego, wykonali kadryl na ośmiu 
ogierach arabskich: Ganges (Mono- 
gramm - Garonna), Eurykles (Emigrant
- Eutona), Perseusz (Laheeb - Pepesza), 
Aslan (Eukaliptus - Algora), Metropolis 
NA (Consensus - NDL Martinique), Sa- 
lar (Ecaho - Saba), Album (Europejczyk
- Alejka) i Esturion (Wachalrz - Etra). 
Podobne pokazy stadnina organizuje już 
od kilku lat, a wciąż wielkie wrażenie 
na widzach robi spokój i posłuszeństwo 
kryjących ogierów, dosiadanych przez 
w gruncie rzeczy niedoświadczonych 
jeźdźców, jakimi są uczniowie z coraz to 
nowych roczników szkoły. Po kadrylu 
specjalny program przedstawiły dwie 
amazonki - na ogierze Esculap (Primo - 
Esparceta) w damskim siodle wystąpiła 
Danuta Konończuk, mistrzyni Polski 
amazonek, zaś w programie ujeżdżenia 
na Solarze - młodziutka, zaledwie 12- letnia

Danuta Konończuk 
na og. / mounting st. Esculap

Racing in Poland.
A representative of the PAHBS during 
the International Federation of Arabian 
Horse Racing (IFAHR) Congress in 
January of this year in Paris was a mem
ber of our association, a breeder, owner 
of racing horses and a huge advocate for 
the development of horse racing in 
Poland - Kishore Mirpuri. Statistical da
ta, regarding races sponsored by the 
countries of the Persian Gulf as Qatar 
and the Emirates in the IFAHR coun
tries, presented by him show that our 
country looks bad against the others and 
does not make use of the existing possi
bilities. For that reason the conference 
appointed a team, which will work to
ward the promotion of racing for Arabian 
horses in Poland, as well as tightening 
the cooperation with the Jockey Club 
and the future organizer of the races. 
Arabian horse racing in Poland has 
strong assets: a long tradition, the best 
selection program in Europe, the largest 
number of horses to undergo this trial, 
valued racing lines, a wonderful track 
(despite the tough situation still one of 
the best and most beautiful on the conti
nent), a racing schedule with the most 
races located at the Warsaw track and an 
International Arabian Race Day in 
August. This cannot be wasted!

Sire evaluation.
In the last years the PASB issued about 
150-160 permits for breeding per year and 
in 2008 it has already given out 200. From 
this large number about 100 stallions get 
used, and the 500 bom foals are mostly by 
10 stallions. Beginning breeders can easi
ly stumble in this broad offer. As far as the 
State Stud stallions (as well as mares) un
dergo a strict evaluation during the 
breeding inspections twice a year and be
fore being incorporated into stud duties, 
then the private bred horses do not have 
such an opportunity. Some verification 
happens during the shows, but many 
horses do not participate in them (espe
cially those used in breeding for the races) 
and furthermore the evaluations often dif
fer depending on the quality of the con
testants and jury panel. The subject of 
composing rules and criteria for the eval
uation of sires appeared already at previ
ous conferences. This time President 
Zawadzka proposed the creation of 
a scoring system and awarding bonuses 
for stallions, whose owners would volun
tarily undergo such evaluation. The 
breeders stressed that they need an eval
uation of their own horses by someone 
„from the outside”. The mąjority of the 
conference members voted for the evalu
ation of stallions prior to each breeding 
season. The plan is ambitious, as the first 
test is to take place already at the end of 
this year at Janów Podlaski State Stud - 
Director Marek Treia was eager to help 
organize such an inspection and to use 
the new indoor arena for this purpose. 
The participation in the inspection is vol
untary, while the result or lack of qualifi
cation will in no way prevent the station 
from being used (in accordance with WA- 
HO regulations, a license cannot be 
a condition of registering the offspring).
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Clinics.
During the conference the board pre
sented the rules of conducting the previ
ously announced clinics for disciplinary 
committee members and judges on a do
mestic level. The participants of these 
clinics who pass the exam and act as 
a trainee at at least three domestic 
shows or abroad within two years of 
completing the clinic, will be entered on
to the domestic disciplinary committee 
or judge list, respectively. Next they will 
receive a recommendation to an ECAHO 
clinic, which would lead to being entered 
onto the ECAHO list.

Seminar.
The seminar part of the conference was 
opened by Prof. Marian Tischner, who 
handed out 16 diplomas to the graduates 
of the insemination clinic, which took 
place in February and March with the 
help of Michałów Stud and Łąck Stallion 
Depot. Later Mateusz Jaworski present
ed the Arabian Sport Championships in 
Stadl Paula and encouraged everyone to 
participate this year. Afterwards Longin 
Błachut presented two superb racing 
sires, both of whom boast Polish blood in 
their pedigrees - DA Adios (Wiking - 
Sanibel IA) and Sam Tiki (Sambor - 
Kyla Tiki), whose semen will soon be 
available in Poland. The next day Prof. 
Krystyna Chmiel presented two champi
on dam lines, Michaiôw’s „E” and 
Janôw’s „P” line, supporting the general 
famed opinion on these families with 
facts and numbers. Maciej Kacprzyk, 
a known rider and trainer, gave a speech 
about how Arabians are superior to oth
er breeds in endurance racing.

During the formal evening gala on 
Saturday evening the association hand
ed out awards of „Breeder of the Year” in 
three categories: shows, sports and rac
ing. Bronze statuettes created by Ewa 
Tyka went to:
* Krzysztof Goździalski of Falborek 
Arabians for the successes of Altis (WH 
Justice - Albia/Pers), Polish National and 
All Nations Cup Reserve Champion Colt, 
Top Five European Colt and Top Ten 
World Colt (Breeder of the Year in the 
show category).
* Longin Błachut for the successes of 
Orgia Fata (Chndaka - HF 
Olympia/Monarch AH), a 2007 Triple 
Crown winner (Derby, Oaks and 
Critérium St.), a sixth Triple Crown filly 
after Prowarda, Orla, Sasanka and 
Orgia, as well as third after Dywersja and 
Orla, who wield „Four Crowns” in the his
tory of Arabian racing in Poland, having 
won the Critérium St. as 3 and 4 year 
olds (Breeder of the Year in the racing 
category).

* Beata Dzikowska of the Champion 
Equestrian Club for the successes of 
Cyryl (Sinus - Cyrla/Algomej), bred in 
the non-existing State Stud of 
Kurozwęki, Polish Reserve Champion in 
endurance racing and the winner of the 
CEI competitions in Warka, 7th place 
holder of the CEI***  (120 km) in 
Babolna, Hungary and 2nd place holder 
of the CEI**  (100 km) competitions in 
Ermelo in Holland (Breeder of the Year 
in the sports category).

Similar to previous years the gala saw 
the bidding of three works donated by 
Mrs. Justyna Jaszczewska and Mr. 
Grzegorz Krzyżaniak, whose profits will 
support the budget of the association 
and the ARABY quarterly. Two of them 
found a buyer - they will both beautify 
the walls of Falborek Arabians.
As each year Janów Stud prepared 
a presentation of chief sires, which since 
two years took on a new form. First the 
students of Janow’s technical breeding 
college performed a quadrille on eight 
Arabian sires: Ganges (Monogramm - 
Garonna), Eurykles (Emigrant - 
Eutona), Perseusz (Laheeb - Pepesza), 
Aslan (Eukaliptus - Algora), Metropolis 
NA (Consensus - NDL Martinique), 
Salar (Ecaho - Saba), Album 
(Europejczyk - Alejka) and Esturion 
(Wachalrz - Etra). After the sires two 
horsewomen performed their special 
program atop Esculap (Primo - 
Esparceta) under ladies” side saddle and 
Salar in dressage. The stallion parade 
was closed off with four of them present
ed in hand: Poganin (Laheeb - 
Pohulanka) and three sons of Gazal Al 
Shaqab - Eol (Eutona), El Azem (El 
Fatha) and Porto (Psyche).
A much anticipated part of the program 
was the presentation of the 32 foals of 
2008 together with Director Treia’s com
mentary. The largest and very successful 
lot was the group by Michalow’s Ganges. 
Huge interest was stirred by the exotic 
colt out of Pianosa and the filly out of 
Pilar by Al Adeed Al Shaqab (Ansata 
Halim Shah - Sundar Alisayyah 
/Ruminaja Ali). It was interesting to see 
a filly (out of Pohulanka) by the un
known to many breeders sire Hlayyil 
Ramadan (Kamar El Zaman - Haboub 
/Bahar), courtesy of HRH Princess Alia 
Al Hussein Al Saleh, whose pedigree con
sists of the best Jordanian lines. 
Furthermore the guests witnessed 
youngsters by Poganin, Eol, Aslan, Enzo 
(Padrons Psyche - RD Bey Shahmpane), 
Ecaho (Pepton - Etruria) and Ararat 
(Palas - Arra) - all received with great 
appreciation.
It is always hard to leave the Janów 
Stud. The magic of this place influences 
the atmosphere of the conference meet
ings. A matter-of-fact debate resulted in 
clear conclusions. And although opin
ions are (and will be) divided, everyone 
knows what needs to be done. What ef
fects will it bring, we will see next year, 
/transl. J. KJ

Aleksandra Owerko z Janowa. Paradę 
ogierów zamknęły cztery reproduktory 
zaprezentowane w ręku: Poganin (Lahe
eb - Pohulanka) oraz trzej synowie ogie
ra Gazal Al Shaqab - Eol (Eutona), El 
Azem (El Fatha) i Porto (Psyche).

Punktem programu, na który szcze
gólnie niecierpliwie oczekiwano, była 
prezentacja przy stąjniach „Prywatnych” 
34 źrebiąt z rocznika 2008, opatrzo
na oczywiście komentarzem dyrektora 
Marka Treli. Największa i bardzo uda
na grupa to przychówek po michaiow- 
skim Gangesie. Trzeba przyznać, że 
wspaniale połączył się z janowskimi kla
czami, dając urodziwe i pełne fasonu źre
bięta, również z klaczami z tzw. progra
mu wyścigowego. Wielkie zainteresowa
nie wzbudziły obdarzone egzotyczną 
urodą ogierek (od Pianosy) i klaczka 
(od Pilar) po ogierze Al Adeed Al Sha- 
qab (Ansata Halim Shah - Sundar Ali
sayyah po Ruminaja Ali). Ciekawostką 
było pojawienie się klaczki (od Pohulan
ki) po nieznanym przez wielu hodowców 
reproduktorze Hlayyil Ramadan (Ka
mar El Zaman - Haboub po Bahar), wy
korzystanego przez stadninę dzięki 
uprzejmości Księżniczki Alii Al Hussein 
Al Saleh, w którego żyłach płynie krew 
z najlepszych jordańskich linii. Ponadto 
do gości wyszły maluchy po ogierach: Po
ganin, Eol, Aslan, Emo (Padrons Psyche 
- RD Bey Shahmpane), Ecaho (Pepton - 
Etruria) i Ararat (Palas - Arra) - wszyst
kie przyjęte z dużym uznaniem. Po pre
zentacji, wokół wybiegów, gdzie wypusz
czone zostały klacze ze źrebiętami, jesz
cze długo spacerowali uczestnicy zjazdu 
oraz goście, którzy przyjechali do Janowa 
specjalnie na pokaz hodowlany.

Chyba wszyscy uczestnicy zjazdu mo
gą przyznać, że ciężko było opuszczać 
janowską stadninę. Magia tego miejsca 
wpływa też na atmosferę związkowych 
spotkań. Wydaje się, że podczas tego
rocznego zjazdu udało się wygospodaro
wać więcej czasu na rzeczową dyskusję. 
Wymiana poglądów i pomysłów odby
wała się w sposób uporządkowany, bez 
zbędnych emocji i doprowadziła do ja
snych konkluzji. I chociaż zdania 
na podjęte tematy nadal są (i będą) po
dzielone, to wiemy, o czym rozmawiali
śmy i nad czym chcemy pracować. Z ja
kimi efektami - zobaczymy za rok. •
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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, Poland

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

www.michalow.arabians.pl
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