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Arabi, ród dzielnych wojowników byt zwią
zany z końmi nie tylko potrzebą wojny i co
dziennego życia, byt związany pojęciami reli- 
gii, która stała w ten sposób rozumnie na stra
ży rycerskości i tężyzny wiernych. 
Arab kocha swego konia 
i z przesądami, jakie wkła
da w hodowlę, łączy wysoki 
pietyzm dla stworzenia. 
Koń arabski na gruncie pol
skim znalazł te same warun
ki opieki, co i w swej pustynnej
ojczyźnie. Polak kochał konia, 
uprawiał hodowlę często i z zami
łowaniem bezinteresownem, grani- 
czącem nieraz z pojęciami „piękno dla pięk
na”, lubował się w pięknej linji, w szlachetnem 
usposobieniu dzielności i gracji - był wszyst- 
kiemi węzłami związany z koniem i czuł się 
dwa razy Polakiem kiedy z nim obcował...

Arabs, the tribe of brave warriors, was bo
und with horses not only by military purposes 
and every-day’s life demands. Horses were 
present also in their religion, in order to gu

ard physical fitness and chi
valry in the faithful. Arabs 
loved their horses and 
cherished them, although 
in breeding they often le

aned towards supersti
tions. The similar sort of 

care was given to Arabian
horses in Poland, because Poles al

so raised them with love. In Poland 
Arabian horses from the very beginning were 
surrounded by selfless avocation and admira
tion for their beauty, refinement, stamina and 
noble disposition. Poles felt twice as Polish, as 
they were, when having something to do with 
their horses... /transi. K.Ch./

Janusz Wilatowski „Koń w życiu polskiem“ (A horse in the Polish life), 
Bibljoteka Dzieł Wyborowych, 1927
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• Wiadomości z Hiszpanii 
Na początku maja ogier Milord Al Sha
qab (Gazal Al Shaqab [QA] - Mina) 
hodowli Małgorzaty i Józefa Pietrza
ków zdobył tytuł Czempiona Ogierów 
Arabskich oraz Czempiona Supreme 
pokazu Equisur odbywającego się 
w ramach wielkiej (588 koni) impre
zy Feria del Caballo w Jerez de la 
Frontera na południu Hiszpanii. 
Od jesieni zeszłego roku ogier re
prezentuje stadninę Arabians Ri
sco de las Vegas z Teneryfy.

• ... z Francji
Pod koniec maja we francuskim It- 
tenwiller odbył się międzynarodo

wy pokaz klasy C Championnat d’Alsa- 
ce. Czempionem Ogierów Młodszych 
został tam syn michalowskiego Ekster
na - dwuletni ASH Antares (od La Di
va).
W czerwcu w Menton podczas między
narodowego pokazu klasy A Cham
pionnat du Pur-Sang Arabe de la 
Méditerranée et des Pays Arabes, zali
czanego do cyklu Dubai Gold Cup 
dwuletnia Psyche Victoria (Ekstern - 
Pallas-Atena) Alicji i Krzysztofa Po- 
szepczyńskich zakwalifikowała się 
do czempionatu, zdobywając wysoką 
notę 92,125 punktu i zajmując drugie 
miejsce w klasie. Na trzecim miejscu 

i w klasie nąjstarszych ogierów uplaso- 
■ wal się Emrod (Emigrant - Empressa).

Nagrodę specjalną dla najlepszego ko
nia reprezentującego kraj gospodarzy 
zdobył Edin (Laheeb [IL] - Edina). 
Oba ogiery wyhodowane zostały w SK 
Michałów i zakupione przez Josepha 
Geenena z Saint Tropez.

• ... z Wielkiej Brytanii
1 czerwca w Towerlands odbył się kra
jowy pokaz HoCoN Show. Zwycięzcą 
klasy oraz Wiceczempionem Ogierów 
Starszych został 14-letni ogier Els - 
syn michalowskiego Eldona i janow
skiej El-Ery, wyhodowany przez Wen
dy Carr. Pochodzący z Michałowa 
Erald (Monogramm [US] - Emigrant
ka), wygrał klasę pod siodłem Novice 
Ridden Pure Bred Stallions. Roczny 
Faradis (BS Black Fable [DE] - Forsy
cja), wychowanek stadniny Silvatica 
Black Arabians, zimą zakupiony przez 
stadninę Nomaad Arabians, zajął dru
gie miejsce w klasie.

** *

Tydzień później w Newbury Czem- 
pionką Klaczy Starszych krajowego 
pokazu Wessex Arabian Horse Show 
została Prawica (Ararat - Palmira), 
reprezentująca stadninę Cullinghurst 
Arabian Stud, zaś laur wiceczempion- 
ki zdobyła Escalanta (Grandorr [US] 
- Estancja), której właścicielką jest 
Patricia Lindsay. Obie klacze urodziły 
się w SK Michałów.

** *

W kolejny weekend podczas pokazu 
Northern Arabian Horse Show w Le
xington tytuły Drugiego Wiceczem- 
piona Ogierów Starszych oraz Drugie
go Wiceczempiona Pokazu Koni Arab
skich zdobył 5-letni Wiper - syn mi- 
chałowskich Wipery i Eksterna.

• ... z Belgii
W pierwszy weekend lipca podczas po
kazu klasy B Emerald Trophy 
w Brecht dwa pierwsze miejsca w kla
sie klaczy 6-10-letnich zajęły córki mi
chalowskiego Eksterna - oceniona 
na 93 punkty Krystal Tiara (od Kha- 
price (GB)), oraz Faraula J (od Fifa 
[PL]), która uzyskała 92,67 punktu. 
Krystal Tiara zdobyła też tytuły 
Czempionki Klaczy Starszych oraz 
Najlepszego Konia Pokazu. Zwycięzcą 
klasy ogierów 7-10-letnich oraz Wice
czempionem Ogierów Starszych zo
stał czysto polski Etemal (Ekstern 
[PL] -Elegantkah [BE] / Gwizd [PL]). 
Klasę klaczek 3-letnich wygrała córka 
janowskiej Arabeski (Eldon [PL] -Ari- 
na [PL]) - Alla E. A. (po Khidar 
[BE] ). Ponadto klasę najstarszych kla
czy wygrała niemiecka Riad Haziba 
(Eldon [PL] -Habenda [PL]).

• ... i ze Skandynawii
Pod koniec maja w szwedzkim Kum- 
la podczas pokazu Órsta Kufie tuiui

• The News from Spain
In the beginning of May the colt Milord Al. Shaqab (Gazal 
Al Shaqab - Mina), bred by Malgorzata and Jozef Pietrzak, 
gained the title of Arabian Champion Stallion and Supreme 
Champion of Equisur Show, within a great equestrian event 
Feria del Caballo for 588 horses, held at Jerez de la Frontera 
in the south of Spain. Since last autumn the colt represents 
Arabian Risco de las Vegas Stud from Tenerife.

• ... from France
In the end of May, at Itenwiller (France) held was an inter
national C-Class show, Championnat de Alsace. Its Junior 
Champion Stallion claimed was the son of Michalow-bred 
Ekstem, a two-year-old colt ASH Antares (out of LaDiva).
In June, in the International A-Class Show at Menton, 
Championnat de Pur Sang Arabe de la Mediterranee et des 
Pays Arabes, included in the cycle Dubai Gold Cup, the 2- 
year-old filly Psyche Victoria (Ekstem - Pallas Atena), bred 
and owned by Alicja and Krzysztof Poszepczynski, qualified 
to the championship, placed second in her class, with a sco
re of 92,125 points. In the age-group for oldest stallions third 
placed was Emrod (Emigrant - Empressa), whereas Edir> 

(Laheeb - Edina), also bred at Michałów and purchased by 
Joseph Geenen from St. Tropez, got a special prize for the 
best horse in French hands.

• ... from Great Britain
On June 1st at Towerlands took place a national show, Ho
CoN, where the class winner and Senior Reserve Champion 
Stallion claimed was 14-year-old Els, by Michaiów-bred Eld- 
no and Janów-bred El-Era, bred by Wendy Carr. Erald (Mo
nogramm - Emigrantka), imported from Michałów, won 
a class under saddle, Novice Ridden Purebred Stallions. 
A yearling Faradis (BS Black Fable - Forsycja), bred at Si
lvatica Black Arabians, in the winter urchased by Nomaad 
Arabians Stud, was placed second in his class
A week later at Newbury the Champion Mare of the Wessex 
Arabian Horse Show became Prawica (Ararat - Palmira), in 
the colors of Cullinghurst Arabian Stud, whereas the Rese
rve Champion Mare claimed was Escalanta (Grandorr - Es
tancja), owned by Miss Patricia Lindsay. Both mares were 
bred at Michałów.
During the next week-end, in Northern Arabian Horse 
Show, held at Lexington, the 5-year-old stallion Wiper (Eks-
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Czempionki Klaczy Starszych zdoby
ła czysto polska Beminna (Chock 
[SE] - Bematka [SE]), wnuczka ja
nowskich Emala i Basetli. Natomiast 
Czempionem Ogierów Starszych zo
stał Gwarant - syn michalowskiego 
Wadima i czysto polskiej klaczy Ga- 
watza.

** *

Narodowy Czempionat Danii roze
grany w dniach 21-22 czerwca wygrał 

doskonale ruszający się ogier Beduin 
(Wojsław - Bogdanka), wyhodowany 
w Janowie Podlaskim, a należący 
do stadniny Turban Stud.

** *
Tydzień potem w norweskim Halden 
międzynarodowy pokaz klasy B Nor
wegian International Show otworzył 
cykl trzech imprez zaliczanych do tzw. 
Nordic Show Cup - Halden, Blom- 
meród, Vilhelmsborg. Ogier Girlan- 

-Bey (Pesal - Gracja-Bis), hodowli Ka
tarzyny i Michała Bogajewiczów, nale
żący do Annelie i Gunnara Kristoffer- 
senów ze Szwecji (OKS Arab) wygrał 
tam klasę i został Wiceczempionem 
Ogierów Starszych. Efektownie ru- 
sząjąca się Kashira (Magnum Psy
che [US] - Kahila IV [DE]) An
drzeja Wojtowicza zajęła drugie 
miejsce w klasie. Do czempionatu | 
zakwalifikował się także Elmaran 
(Al Maraam [IL] - Ekstera) Woj
ciecha Parczewskiego.

** *

Zgodnie ze zwyczajem w pierwszy 
weekend lipca w Blommeród odbył 
się pokaz klasy B Scandinavian Open 
Championships. Dwa tytuły, w tym 
najważniejszy zdobyły konie urodzone 
w naszym kraju. Jedyny przedstawiciel 
naszego kraju, który zakwalifikował się 
do finału, roczny Elmaran został Wice
czempionem Ogierów Młodszych. Ja
nowskiej hodowli Beduin zdobył naj
wyższą notę pokazu 93 punkty oraz ty
tuł Czempiona Ogierów Starszych.

• Polskie ogiery w USA
Na początku czerwca janowski ogier 
Equifor (Gazal Al Shaqab [QA] - 
Eqviria), dzierżawiony przez Marshę 
Parkinson, został Czempionem Ogie
rów oraz Czempionem Pokazu (Su
preme Champion) VAHA Horse Show

tern - Wipera) won the tiles of II Senior Reserve Champion 
Stallion and H Reserve Arabian Horse Show Champion.

... from Belgium
In the first week-end of July, during the B-Class, Emerald 
Trophy show at Brecht, two Ekstem daughters were placed 
I and n in the class of 6-10-y.-o. mares. They were Krystal 
Tiara (out of Khaprice), with 93 points, and Faraula J (out 
of Fifa), with 92,67 points, respectively. Krystal Tiara gained 
also the titles of Senior Champion Mare and Best in Show. 
The winner of 7-10-y.-o. stallions class, as well as the Reserve 
Champion Stallion, claimed was a pure Polish stallion Eter
nal (Ekstem - Elegantkah by Gwizd). The class for 3-year- 
-old fillies was won by the daughter of Janow-bred Arabeska 
(Eldon - Arina) - Alia E. A. by Khidar, whereas the class for 
senior mares was won by a German-bred mare Riad Haziba, 
with a pure Polish pedigree (Eldon - Habenda).

‘ and from Scandinavia
At the end of May, at Kumla (Sweden), during the Oersta 
Kulle Show, the Senior Champion Mare title was captured 
by the pure Polisj mare Beminna (Chock - Bematka, 

a grand-daughter of Janow-bred Emal and Basetla. On the 
other hand, the title of Senior Champion Stallion was gran
ted to Gwarant, by the Michalow-bred stallion Wadim, out 
of the pure Polish mare Gawatza.
The National Championship of Denmark, held on June 21st- 
-22nd, was won by an excellent mover, the stallion Beduin 
(Wojslaw - Bogdanka), bred at Janow Podlaski, owned by 
the Turban Stud.
A week later, at Halden (Norway), an international B-Class 
Show, Norwegian International, opened the cycle of three 
events included to the Nordic Show Cup - Halden, Blomme- 
rod, Vilhelmsborg. The stallion Girlan-Bey (Pesal - Gracja- 
-Bis), bred by Katarzyna and Michal Bogajewicz, owned by 
Annelie and Gunnar Kristoffersen from Sweden (OKS Arab), 
won his class and the title of Senior Reserve Champion Stal
lion. An eye-catching movei; Kashira (Magnum Psyche - Ka
hila IV), owned by Andrzej Wojtowicz, was placed second in 
her class. Also the colt Elmaran) Al Maraam - Ekstera), bred 
by Wojciech Parczewski, qualified to the championships.
According to the accepted custom, in the first week-end of 
July at Blommerod held were the B-Class Scandinavian 
Open Championships. In its course two titles, including the
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& Futurity w Culpeper [VA], Miesiąc 
później w Czempionacie Regionu 15 
(Middle Atlantic States) ponownie 
wygrał Czempionat Ogierów.
Inny syn ogiera Gazal Al Shaqab, wy
hodowany w Biaice Hun (od Hula) 21 
czerwca zdobył tytuł Wiceczempio- 
na Ogierów Czempionatu Regionu 
II (Środkowa Kalifornia) w Los An
geles.

• Araby mile widziane
Po kwietniowej imprezie w SKJ 
Poczemin kolejne ośrodki zapra
szają konie arabskie. KJ Hippica 
Polonia w Słupnie koło Radzymi
na 8 czerwca zorganizował zawo

dy w ujeżdżeniu Memoriał Krystyny 
Romszyckiej z klasami dla koni czystej

1

krwi arabskiej oraz konkursami otwar
tymi (dla zawodników niezarejestro- 
wanych w PZJ). W konkursach w Stro
jach Historycznych Polskich oraz Clas- 
sic Pleasure najlepszy okazał się arab
ski wałach Elekt (Palas [SU] - Elek
tra), startujący pod Katarzyną Tom- 
czuk oraz pod Moniką Byszewską- 
-Schars. Drugie miejsce w obu konkur
sach zajął wyhodowany w Szwecji de
biutujący Wirtuoz - syn kurozwęckiego 

Włodarza i czysto polskiej Wiosenki, 
dosiadany przez Katarzynę Kowal
czyk. Przypomnijmy, że 23-letni Elekt 
był przez kilkanaście lat ulubionym 
koniem nieżyjącej Krystyny Romszyc
kiej, na którym odniosła swoje naj
większe sukcesy w rajdach i który ra
zem z jej córką Agnieszką odnosił suk
cesy w konkursach ujeżdżenia.

• Ekipa do Stadl Paura
Udział w tegorocznych Sportowych 
Mistrzostwach Europy Koni Arab
skich w Stadl Paura zapowiedziało 9 
par z Polski. Do konkurencji western 
zgłoszone zostały Hrabina (Equin - 
Habra) Artura Góreckiego i Decaho 
(Ecaho - Demara Bis) Borysa Pardu- 
sa, zaś do konkurencji klasycznych: 
Wandea (Ganges - Wilnianka) i Gan
ges (Monogramm [US] - Garonna) 
z SK Michałów oraz Esculap (Primo 
[SE] - Esparceta), Esturion (Wa
chlarz - Etra), Salar (Ecaho - Saba), 
Album (Europejczyk - Alejka), Metro
polis NA [US] (Consensus [US] -NDL 
Martinique [US]), Piber (Pamir-Pili- 
na) i Eurykles (Emigrant - Eutona) 
z SK Janów Podlaski (dwa ostatnie ja
ko rezerwowe).

• Sport w Austrii
Na rozegranych w czerwcu Sporto
wych Mistrzostwach Austrii Koni 
Arabskich klacz polskiego pochodze
nia Estella [AT] - po michaiowskim 
Mezaliansie (Tallin [SU] - Mitra) 
od kurozwęckiej Edycji (Banat - 
Elongacja) zdobyła srebrny medal 
w konkurencji ujeżdżenia oraz zwycię
żyła klasyfikację ECAHO Ali Around 
w kategorii ujeżdżenia. Srebrny medal 
w konkurencji Trail zdobył wyhodo
wany w Janowie Podlaskim Euzer 
(Alegro - Euzebia).

• Próba w Asyżu
Podczas zawodów w rajdach CEI*** 
Assisi Endurace Liefestyle połączo
nych z CEIYJ, które w połowie czerw
ca odbyły się w mieście św. Franciszka 
ciężką próbę na dystansie 160 km 
przeszedł dosiadany przez Beatę Dzi
kowską ogier Cyryl (Sinus [DE] - Cyr- 
la) wyhodowany w nieistniejącej już 
państwowej Stadninie Koni Kurozwę- 
ki. W większości kamienista trasa raj
du w Asyżu stała się jeszcze trudniej
sza, gdy ulewny deszcz lżejsze jej od
cinki zamienił w gliniastą ślizgawkę. 
W tych warunkach 14. miejsce Cyryla

most prestigious one, came to horses bom in Poland. The 
only representative of our country, who qualified into the fi
nals, the yearling colt Elmaran, was granted the Junior Re
serve Champion Stallion, whereas Janow-bred Beduin ga
ined the highest point score of the show (93 points) and the 
title of Senior Champion Stallion.

• Polish stallions in the US
At the beginning of June the stallion Equifor (Gazal Al Shaqab 
- Eqviria), bred at Janow Podlaski, leased by Marsha Parkin
son, was granted the titles of Champion Stallion and Supreme 
Champion of VAHA Horse Show & Futurity at Culpeper (VA). 
A month late? in the Region 15th Championship (Middle 
Atalntic States), he was claimed the Champion Stallion again 
Another son of Gazal Al Shaqab, Hun (out of Hula), bred at 
Biaika, on June 21st gained the title of Region II (Central 
California) Reserve Champion Stallion at Los Angeles.

• Arabians are welcome
After the April event at Poczemin, also other equestrian 
centers invite Arabian horses to take part in their activities. 
The Riding Club Hippica Polonia at Slupno, near to Radzy- 
min, on June 8th organized a dressage competitions nampd 
„In Memoriam of Krystyna Romszycka”, providing classes 

for Arabian horses and open meetings for riders unregiste
red in the Polish Equestrian Union. In „Polish Historical Co
stume” and „Caissie Pleasure” classes the best proved the 
23-year-old gelding Elekt (Palas - Elektra), formerly the fa
vorite mount of the late Krystyna Romszycka, successful in 
endurance and dressage, later ridden by her daughter 
Agnieszka, and now by Katarzyna Tomczuk and Monika By- 
szewska-Schara. Second placed was a beginner, bred in 
Sweden Wirtuoz, by Włodarz imported from Kurozwęki, out 
of pure Polish Wiosenka, ridden by Katarzyna Kowalczyk.

• The team for Stadl Paura
In this year’s European Championships of Arabian Horse 
Sports at Stadl Paura (Austria) 9 Polish pairs announced 
their participation. To the Western competitions entered 
were Hrabina (Equin - Habra) of Atrur Górecki and Decaho 
(Ecaho - Demara-Bis) of Borys Pardus, whereas to the Clas
sic competitions: Wandea (Ganges - Wilnianka) and Ganges 
(Monogramm - Garonna) from Michałów; Esculap (Primo - 
Esparceta), Esturion (Wachlarz - Etra), Salar (Ecaho - Sa
ba) , Album (Europejczyk - Alejka), Metropolis NA (Consen
sus - NDL Martinique), Piber (Pamir - Pilina) and Eurykles 
(Emigrant - Eutona) from Janów Podlaski (two latter ones 
as reserve mounts).
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na 17 par, które ukończyły rajd (spo
śród 48 na starcie) należy uznać za do
bry wynik.

• Pożegnania
10 czerwca w wieku 30 lat odszedł czy
sto polski ogier MS Santana (Bask - 
SW Saruchna [US]) - Czempion Ogie
rów USA i Kanady z roku 1986, ojciec 
wielu zwycięzców pokazów, również 
czempionatu narodowego - głównie 
w klasach użytkowych.

• ... i wyjazdy
W czerwcu michałowski Emigrant 
(Ararat - Emigrantka) - Czempion 
Polski i Europy, Wiceczempion Pucha
ru Narodów, a przede wszystkim ojciec 
wspaniałych klaczy i godnych ojca 
ogierów, wyjechał do USA. Nowi 
właściciele Emigranta, Diana 
i Manny Vierra (Valley Oak
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Arabians) dzierżawili wcześniej jego 
póisiostrę, El Doradę (po Sanadik El 
Shaklan [DE]) - Czempionkę USA. 
IL.PI

• Jubileusz...
Polska hodowla prywatna wchodzi 
w okres „okrągłych” rocznic istnienia. 
Jubileusz 10-lecia obchodzi stadnina 
koni arabskich „Nana Arabians” pań
stwa Alicji i Lecha Najmowiczów. 
Uroczystość - z udziałem kolegów - 
hodowców i przyjaciół koni arabskich 

z kraju i zagranicy, odbyła się 28 
czerwca br. Prezes PZHKA skierowała 
do właścicieli stadniny list gratulacyj
ny, który został przyjęty z dużym 
wzruszeniem. Przy pięknej pogo
dzie, w towarzystwie koni cieka
wie zaglądających z padoków, 
goście oglądali zdjęcia doku
mentujące powstanie stadni
ny, organizowane imprezy, 
a rozmowom o koniach nie by
ło końca.
/A. S./

• Sports in Austria
In the Austrian Championships of Arabian Horse Sports, 
held in June, a mare of Polish origin, Estella by Mezalians 
(Tallin - Mitra, bred at Michałów), out of Edycja (Banat - 
Elongacja, bred at Kurozwęki), won the silver medal and the 
ECAHO All Around ranking in dressage. Another silver me
dal, in the Trail competition, was granted to Euzer (Alegro 
- Euzebia), bred at Janów Podlaski.

• The Assisi Trial
During the CEI*** Endurance Competitions (Assisi Endu
rance Lifestyle), combined with CEIYJ, held in the middle of 
June in the cradle of St. Francis, the stallion Cyryl (Sinus - 
Cyrla), bred at Kurozwęki (a former State Stud, now priva
tized i, ridden by Beata Dzikowska, overcame a hard test on 
the distance of 160 km. The stony route, soaked by rains, be
came slippery and hard to get through, so the 14th place of 
Cyryl (among 17 competitors) may be considered as quite 
a good result.

• The Farewells
On June 10th passed away the pure Polish stallion MS San-

Bask - SW Saruchna) in the age of 30. He was the US 
and Canadian National Champion Stallion 1986, a sire to 

many show winners, even on the level of Nationals, especial
ly in Performance classes.

• ... and departures
In June the stallion Emigrant (Ararat - Emigrantka), bred 
at Michałów, Champion of Poland and Europe, Nations Cup 
Reserve Champion Stallion, but above all - the sire of fanta
stic mares and stallions, his good descendants, left for the 
US. His new owners, Diana and Manny Vierra (Valley Oak 
Arabians), earlier leased his half-sister; El Dorada (by Sana
dik El Shaklan), the US National Champion Mare. /L.R/

• The Jubilee...
The Polish private breeders of Arabian horses started to cele
brate round anniversaries of their breeding activities. For exam
ple, on June 28th fell the 10th anniversary of existence of „Nana 
Arabians” stud owned by Alicja and Lech Nąjmowicz. For the 
jubilee party they invited many Polish and foreign breeders, 
whereas from the President of the Polish Arabian Horse Bre
eders Union they got a congratulations letter; which they were 
really touched with. The guests enjoyed a fine weather; a frien
dly company of horses grazing in the paddocks, a rich photo do
cumentation of the foundation of the stud, so they had a good 
time, of course chatting about horses. /A.S J
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• 25 na 25-lecie
Pod taką nazwą, w sobotę 28 

czerwca otwarta została wystawa 
rzeźb ze zbiorów Muzeum Łowiec
twa i Jeździectwa uświetniająca ob
chody Jubileuszu 25-lecia Mu
zeum.

Muzeum Łowiectwa i Jeździec
twa w Warszawie powołane zo
stało w dniu 1 lipca 1983 roku. 
Z uwagi na połączenie tematyki 
łowieckiej i jeździeckiej stanowi 
unikalne rozwiązanie w dzie
dzinie muzealnictwa w Polsce.
Znajduje się w jednym z naj
piękniejszych historycznych 
zespołów parkowo - pałaco

wych w Europie, znanym jako Ła
zienki Królewskie. Muzeum mieści 
się w dwóch XIX-wiecznych budyn
kach - „Koszarach Kantonistów” 
i „Stajni Kubickiego zwanej również 
Podkową.

Na bogaty program obchodów ju
bileuszowych, obok części oficjalnej 
na której Minister Kultury i Dzie
dzictwa Narodowego odznaczył za
służonych pracowników Muzeum,

z Dyrektorem Muzeum Piotrem Hu
bertem Świdą na czele a osobom 
które przyczyniły się do powstania 
i rozwoju Muzeum wręczono jubile
uszowe statuetki, złożyły się:
• piękny koncert w wykonaniu Re
prezentacyjnego Zespołu Muzyki 
Myśliwskiej PZŁ,
• towarzyskie zawody konne 
w damskim siodle zorganizowane 
przy współpracy ze Stowarzysze
niem „W damskim siodle”,
• konkurs elegancji amazonek 
w strojach historycznych o Puchar 
Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa,
• pokaz hiszpańskiej szkoły jazdy 
z komentarzem Karoliny Wajdy,
• konkurs skoków o puchar Firmy 
Master Film.

Po zakończonych pokazach jeź
dzieckich nastąpiło uroczyste 
otwarcie wystawy. Z bogatej kolekcji 
animalistycznych rzeźb znajdują
cych się w zbiorach muzeum poka
zano 25 rzeźbiarskich wizerunków 
zwierząt, europejskich i polskich ar
tystów XIX i XX wieku. Wśród eks
ponowanych brązów uwagę zwraca-

la swoim artystycznym wyrazem 
i niezwykłym dramatyzmem rzeźba 
zatytułowana „Umierająca amazon
ka” z I poł. XX w., autorstwa Alberta 
Heinricha Hussmanna.

Wystawa będzie otwarta do dnia 
31 sierpnia 2008 roku.

Podczas wystawy odbyła się pro
mocja książki kustosz Muzeum Po
wozów w Łańcucie - Teresy Fabiań- 
skiej-Żurawskiej „Luksusowe po
wozy Łańcuta” dedykowanej, przez 
autorkę i wydawcę, pamięci Zbi
gniewa Prus-Niewiadomskiego.

/I. P-Z./

32-353 Trzyciąż nr 80 
tel./fax+48 012 389 41 99 

kom. 602 43 00 23; 601 48 33 17

Ekspery ment hodowlany w naszej stadninie
Gloria Bis i Gloria Zen to jedyne obecnie bliźniaczki arabskie iv hodowli. W tym roku obie urodziły źrebięta po tym samym 

ogierze - Eldonie. Z pewnością jest to ewenement na skalę światową i chyba pierwszy taki eksperyment hodowlany w historii 
tej rasy. Mamy teraz możliwość porównania eksterieru i charakterów obu zwierząt.

Gloria Zen urodziła córkę, której nadaliśmy imię Ginea, a Gloria Bis... też córkę o imieniu Gladia. Klaczki różnią się 
budową i odmianami, chociaż prawdopodobnie obie będą siwe. Mimo niskiego wzrostu matek, zapowiadają się na duże konie 
o mocnej budowie (zwłaszcza Gladia). Znacznie różnią się też charakterami. Mała odŻeni "jestprzyjazną spokojną klaczką, 
natomiast córka,, Bisi "nieufną i płochliwą. Obie są w podobnym typie i znakomicie się,. ruszają ”.

Wszystkich ciekawych dalszej ich historii i zdjęć zapraszamy na naszą stronę internetową:

• 25 Sculptures for the silver jubilee
On Saturday, June 28th, opened was an exhibition of sculp
tures from the collection of the Hunting ans Riding Mu
seum, which just celebrated the 25th Anniversary of its fo
undation.
It was on July 1st 1983, when the Hunting and Ridng Mu
seum was founded in Warsaw. It was located in one of the 
most beautiful, historical park-and-palace complex in Euro
pe, known as Royal Łazienki. For the museum allotted were 
two XIXth century buildings - the „Cantonists” Barracks” 
and „Kubicki Stable”, nicknamed also „the Horseshoe”. The 
combination of riding and hunting subjects in one spot ma
kes it a unique solution in the field of museology in Poland. 
The program of jubilee celebration events consisted of an 
official part, within which the Minister of Culture and Natio
nal Heritage awarded the most distinguished workers of the 
Museum, led by its Director, Piotr Hubert Świda. The per
sons, who contributed to the foundation and development 
of the Museum, were given the special, jubilee statuettes. 
The artistic part of the program consisted of:
• A concert of hunters” music, performed by the Represen
tative Ensemble of the Polish Hunting Union;
• A friendly competition in sidesaddle riding, organized in 
co-operation with the Ladies” Sidesaddle Society;
• An elegance contest for the lady riders in historical costu
mes, for the Museum Cup;

25 NA25-LECIE
RZEŹBA ZE ZBIORÓW MUZEUM 

ŁOWIECTWA I JEŹDZIECTWA

• A Spanish Equitation Show, commented by Miss Karolina 
Wajda;
• A Showjumping Contest, for the Cup of the Master Film. 
After the riding competitions, the ceremonial opening of the 
exhibition took place. From the rich collection of animalistic 
sculptures stored by the museum, shown were 25 statues 
made by the Polish and European sculptors form the 
XIX and XX centuries. Such was an origin of the exhibi 
tion’s name! Among the bronze sculptures, for a special at 
tention deserved the exhibit from the first half of XX centu
ry, entitled „The dying Amazon”, by Albert Heinrich Hus 
smann, distinguishing itself with a unique, dramatic expres 
sion.
The exhibition would be opened until Aug. 31st of 2008. Du 
ring the opening celebrations organized was also a promo
tion of the book written by Teresa Fabiańska-Żurawska 
a custodian of the Carriage Museum at Łańcut, entitled 
„The Luxury Carriages from Łańcut”. The author and publi
sher dedicated the book to the memory of the late Zbigniew 
Prus-Niewiadomski. /I.P-Z/
/transl. K. Ch./ fo
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Oferujemy na sprzedaż klaczki i ogierki arabskie 
z najlepszych polskich linii po Czempionach.
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SK Janów Podlaski
SK Michałów

SK Janów Podlaski
S. i P Redestowicz

SK Michałów
SK Janów Podlaski

SK Michałów
SK Michałów

SK Janów Podlaski
SO Białka

SK Janów Podlaski

Agnieszka Wojtowicz
SK Janów Podlaski

Wojsław - Elłada / Balon 
Pesal - Balerina / Ararat

S. RedestowiczT. Tarczyński
SO Białka

SK Michałów

PRIDE OF POLAND 2008
XXXIX Aukcja Koni Arabskich w Janowie Podlaskim

10 sierpnia 2008

A. KWESTURA, kaszt., 1995
1. WRÓŻKA, kara, 2001
2. CEFE1DA, siwa, 2003
3. CALINECZKA, siwa, 2003
4. EGEA, siwa, 2000
5. ELWINGA, kara, 2004
6. EKENA, kaszt., 2004
7. PECZORA, siwa, 1999
8. ANDROMEDA, siwa 2002
9. CIRSZA, gniada, 2004
10. WESOŁA NOWINA, kaszt., 2002
11. AMRA, siwa, 2000
12. PEREIRA, siwa, 1999
13. EROTIKA, siwa, 1999
14. GARUNA, siwa, 2006
15. SALAMINA, siwa, 2001
16. ALBERINA, siwa, 2001
17. DOMBRA, siwa, 2001
18. SAWANTKA, siwa, 1996
19. EMEGNA, kaszt., 2004
20. ARVENA, kaszt., 2003
21. DORMEZA, siwa, 2003
22. EUTENIA, gniada, 2004
23. ELLISSARA, siwa, 2000
24. HUSARA, siwa, 2002
25. EUKOMIA. kaszt., 2002
26. DIASTEMA, siwa, 2001
27. AGORA, gniada, 2000
28. BELLISSIMA, siwa, 2002
29. ELLANDA, gniada, 1998
30. BAŁAGUŁA, siwa, 2004
31. EMEERIA. kaszt., 2002
32. EWINA, siwa, 1998
33. EPOKA, kaszt., 2001
34. ESTRELIA, siwa, 2001
35. PAROLA, siwa, 2000
36. FUKARA, gniada, 2000

Monogranun - Kwesta / Pesennik 
Ganges - Wipera / Fawor 
Metropolis NA - Celna / Alegro 
Metropolis NA - Carina / Pesal 
Laheeb - Egna / Eukaliptus 
HS Pirandelo - Elekcja / Etogram 
Ekstern - Eklera / Ecaho 
Emigrant - Premiera / Piechur 
Eldon - Aneksja / Balon 
Gazal Al Shaqab - Cirka / Borek 
Ekstern - Wenessa / Egon 
Eukaliptus - Albigowa / Fawor 
Eldon - Per Pani / Złotogłów 
Pesal - Erotomanka / Eukaliptus 
Grafik - Gwarka / Monogramm 
Laheeb - Sari / Argo 
Pamir - Albina / Pers 
Eldon - Dąbrowica / Endel 
Pepton - Saszetka / Engano 
Magnum Psyche - Embola / Balon 
Emigrant - Abba / Pesal 
Ekstern - Dobrzyca / Emigrant 
Metropolis NA - Eutona / Etogram 
Laheeb - Ekscella / Monogramm 
Pesal - Hula / Penthagonn 
Emigrant - Eupatoria / Sinus 
Eldon - Demona / Monogramm 
Wachlarz - Aga / Eukaliptus 
Ekstern - Bellona / Czako

SK Michałów

Angor - Emera / Monogranun 
Wojsław - Ewoluta / Piechur 
Pilot - Epoza / Eukaliptus 
Pamir - Esteria / Gabaryt 
Eukaliptus - Parana / Probat 
Samsheik - Furora / Pepton SK Michałów



(Ames Charisma-Jasmin DH)

Gratulujemy naszym klientom!
Arab Horse Promotion > 

www.arabhorsepromotion.com

Jedyny kary potomek słynnej linii "E" 
w Polsce - syn Czempiona USA

Oferowany od sezonu 2009 przez:

£
www.zalia-arabians.pl

Katarzyna Dolińska & Robert Witkowski 
gę tel. (+48) 692 77 34 34

e-mail : zaliaarabians@interia.pl

www.envision-dh.com
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E
mocje już nieco przycichły, naj
bardziej zaciekle dyskusje zdą
żyły się wypalić i pojawiła się 
szansa, że przez ten ostatni miesiąc po- 

przedząjący najważniejszą w Polsce im
prezę hodowlaną i handlową w roku, 
miłośników koni arabskich stać będzie 
na obiektywną, spokojną i merytorycz
ną ocenę tegorocznej oferty.

A przecież nie istnieje idealna propo
zycja (no może tylko w filmach). Nikt 
nie jest w stanie zapewnić sukcesu ab
solutnego, wziąć na barki odpowiedzial
ności za zapewnienia, że „tym razem 
na pewno się uda”, dzielić przedwcze
śnie skórę na przysłowiowym niedźwie
dziu. Można tylko próbować, na podsta
wie wieloletniego doświadczenia, wnikli
wej obserwacji rynku, ogromnych nakła
dów związanych z promocją koni, żela
znej konsekwencji w doborze i milio
na innych czynników, zbliżyć się 
do oczekiwań. I czekać... czekać...

Każda z trzech stadnin ANR przygo
towała „danie główne” - bardzo specjal
ne i szereg znakomitych „przekąsek”. 
Całość okraszona jest niezwykle cieka
wymi propozycjami hodowców prywat
nych. Oferta aukcyjna to 36 precyzyjnie 
wybranych klaczy Pride of Poland i 22 
klacze oraz 12 ogierów Selection Sale - 
nowej formuły dawnej cichej sprzedaży.

W tym roku numer jeden katalogowy 
wylosowała egzotyczna, kara Wróśfca ze 
Stadniny Koni Michałów. Córka ślicznej 
Wipery (po Fawor), wiceczempionki 
Polski, niezwykle cennej matki, repre
zentującej linię samych znakomitości 
począwszy od Wadery, poprzez Wenerę, 
Wenedę i Wendetę. Jeśli dołożymy do te
go fantastycznego ojca Wróżki, Gange- 
sa, z jego niepowtarzalnym ruchem, 
charyzmą i niezaprzeczalną urodą, 
otrzymamy mieszankę wybuchową 
godną nazwy. Bo nazwa zobowiązuje, 
nawet w bajkach wróżki były dobre, 
piękne i zawsze dobrze się kojarzyły. 
Wróżka pozostawiła w macierzystej 
stadninie trzy źrebięta: dwie klaczki 
WiKżrę (po Wachlarz) i Wahidę (po Al 
Maraam) oraz tegorocznego ogierka 
w wyniku powtórzonego kojarzenia 
z Al. Maraamem. Na aukcję oferowa
na jest żrebna ogierem Eryks.

Zmianę klimatu zapowiada umiesz
czenie z numerem drugim w katalogu 

janowskiej Cefeidy (Metropolis NA 
- Celna I Alegro) i zaraz po niej Wałec
kiej Calineczki. Jeszcze mamy 
w uszach ostanie akordy Mazurka Dą
browskiego, granego przy okazji deko
rowania Celsjusza - Narodowego 
Czempiona Polski Ogierów Młod
szych 2007, jej pólbrata (po Ekster
nie), a tymczasem starsza o rok Cali- 
neczka (Metropolis NA - Carina I Pe- 
sal) szykuje się do odlotu. Bez wątpie
nia należy do czołówki młodego poko
lenia klaczy w Bialce i jej sprzedaż jest 
dużym wyrzeczeniem ze strony stad
niny. Fantastycznie żeńska, o pięk
nych, ciemnych, tak charakterystycz
nych dla potomstwa Metropolisa 
oczach, eleganckiej głowie, długiej, 
rzeźbionej szyi i elastycznym, wydaj
nym ruchu. Jeszcze, wydawałoby się 
przed chwilą, taka dziecinna, zeszło
roczna pierwiastka, teraz dojrzała, 
w pełni rozwinięta klacz, żrebna Naro
dowym Czempionem Polski 2005 - 
ogierem Piaff.

Sympatycy koni arabskich pamięta
jący jej matkę - Egnę, zjawiskowo pięk
ną córkę Eukaliptusa, będą w pełni 
usatysfakcjonowani oglądając Egeę 
(po Laheeb). Kapitalna, o wyjątkowej 
urodzie klacz, po każdym względem 
wyjątkowa. Szlachetność, doskonały 
typ, niespotykana charyzma stawiają

Lot. 19- Emegna

A Magnet
With the beginning of July, as always at 
that time of the year, the Sale Catalogue 
is brought to life. Awaited with eager
ness, though mainly in terms of aesthetic 
and publishing impressions rather than 
cognitive, because the line-up of the Pri
de of Poland Sale has been functioning 
on the official website for a couple of 
months now. During that time the emo
tions have settled down a bit, the most 
fervent discussions have burned out and 
there is a chance that during the last 
month preceding the most important 
breeding and business event of the year 
the lovers of the Arabian horse will be 
able to evaluate this year’s offer in an ob
jective, calm and substantial way.
Yet an ideal offer doesn’t exist (well, may
be only in the movies). No one can ensu
re absolute success, take responsibility 
for saying „this time we will surely succe
ed”, count one chicken’s before they are 
hatched. One can only try, based on ma
ny years of experience, a thorough obse
rvation of the market, huge expenses 
spent on horse promotion, an unshake
able consistency in selection and a mil
lion of other factors, to get closer to the 
expectations. And wait... simply wait...
Each of the three State Studs, owned by 
the Agricultural Property Agency, prepa
red a delicious meal: a main course, 
a spécialité de la maison and a number of 
appetizers. All this is seasoned with 
extremely interesting propositions from 
the private breeders. The auction offer 
consists of 36 precisely chosen Pride of 
Poland mares, as well as 22 mares and 12 
stallions in the Selection Sale - a new for
mula of the old Silent Sale.
This year Lot 1 was awarded to the exo
tic, black Wróżka from Michałów Stud. 
Daughter of the lovely Wipera by Fawor,
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Polish National Reserve Champion, an 
extremely valuable broodmare, repre
senting a dam line of eminencies - begin
ning with Wadera, through Wenera, We- 
neda and Wendeta. If we add to that 
Wrózka’s exquisite sire, Ganges, with his 
inimitable movement, charisma and rm- 
deniable beauty the result is an explosi
ve combination worth every inch her na
me. Because a name obliges, even in chil
dren’s tales fairies were kind, beautiful 
and associated with good. Wróżka leaves 
in her maternal stud three foals: two fil
lies Wazira by Wachlarz and Wahida by Al 
Maraam and this year’s colt - a result of 
a repeated mating with Al Maraam. She 

Egeę w szeregu najcenniejszych klaczy 
tegorocznej aukcji. Wyjątkowe połącze
nie poprawnej, dobrze zbudowanej kło
dy, która poprzez łabędzią, długą szyję 
przechodzi w małą śliczną główkę. Deli
katne chrapy, ogromne ciemne oczy, 
małe, kształtne uszy - jednym słowem 
najwyższej jakości klacz arabska mogą
ca stanowić podstawę nawet najpoważ
niejszych hodowli. A przy tym spraw
dzona matka stadna, w tym roku źreb- 
na ogierem Gaspar.

Karę konie arabskie zawsze budzą 
mnóstwo emocji, może dlatego, że jest 
to maść niezwykle rzadka, a już dobry 
koń tej maści uchodzi za prawdziwy 
rarytas. W końcu czarny kolor docenia
ją również projektanci mody, jak wia
domo „każdy kolor jest modny pod wa
runkiem, że jest to czarny”. Elwinga 
jest takim rarytasem, o egzotycznej 
maści i urodzie. Porażająco żeńska, 
efektowna, o kształtnej, suchej głowie, 
pięknym, ciemnym, wypukłym oku, ro
bi wrażenie od pierwszego wejrzenia 
i to wrażenie utrzymuje się niezmien
nie przez cały czas. Docenili ją również 
sędziowie przyznąjąc tytuł Czempion- 
ki Klaczy Młodszych pokazu w Bełży
cach w 2006 roku. Ojcem Elwingi jest 
HS Pirandello, wyhodowany wpraw
dzie w Halsdon Arabians - stadninie 
Shirley i Charliego Wattsów w Anglii, 
ale o czysto polskim pochodzeniu (Pi
lot - Pikieta), matką - kasztanowata 
córka słynnej Europy - Elekcja po Eto- 
gram. Ewentualni nabywcy Elwingi 
mają szansę stać się szczęśliwymi po
siadaczami karego źrebięcia, ponieważ 
klacz w tym roku jest źrebna gniadym 
ogierem Ganges.

W pierwszej aukcyjnej dziesiątce 
znajdą się również: wyhodowana w SO 
Białka i pamiętana z licznych pokazów 
Ekina (Ekstern - Eklera / Ecaho) - 
m.in. Top Five Czempionatu w Vil- 
helmsborgu (Dania), poważna, solid
na Peczora (Emigrant - Premiera I Pie
chur) z Michałowa i wreszcie Andro
meda (Eldon - Aneksja / Balon). Na
zwa zobowiązuje, ta klacz jest praw
dziwą gwiazdą, którą Janów zdecydo
wał się ofiarować, aby uświetnić tego
roczną aukcję. Klacz o przepięknej gło
wie, typie który zachwyca nawet naj
bardziej wybrednych hodowców, do
skonalej, dobrze związanej kłodzie, 
głębokiej klatce piersiowej, mocnych, 
poprawnych kończynach, solidnych 
kopytach, dających doskonale oparcie 
i rewelacyjnym ruchu. W świetnych 
proporcjach, robi wrażenie kompletnej 
całości, w której nic nie należy zmie
niać. Wyhodowanie klaczy takiej jako-

Lot. 4 - Egea
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ści to wydarzenie, zjawisko, prawdziwy 
dar a jej posiadanie to prawdziwe 
szczęście. Tym bardziej, że źrebna jest 
Narodowym Czempionem Polski 2007 

-P05Cini”em'
Dla miłośników koni w zupełnie in

nym typie, atrakcję powinna stanowić 
wiśniowogniada Cirsza (Gazal Al Sha- 
qab - Cirka I Borek) wyhodowa
na w Stadzie Ogierów Białka. Stanowi 
doskonale połączenie najlepszych cech 
swoich znakomitych rodziców. Z kapi
talną. długą, pięknie wykrojoną szyją, 
osadzoną na niej śliczną, suchą głową 
i z dużym ciemnym okiem, po matce, 
najlepszej w polskiej hodowli córce 
ogiera Borek, odziedziczyła żeńskość, 
delikatność i pewną finezję, charakte
rystyczną dla klaczy naprawdę wyjąt
kowych. Świetna, dobrze związana, 
bardzo harmonijna kłoda, doskonała 
linia góry, którą spotkać można u po
tomstwa Gazala, wydajny i efektowny 
ruch oraz oryginalna maść, czynią z tej 
klaczy bardzo obiecującego konia po
kazowego. O tym, że potrafi i lubi 
błyszczeć, mogliśmy się przekonać 
oglądając ją niejednokrotnie na czem- 
pionatach krajowych. Podobnie jak ko
lejną niezwykłą klacz wyhodowaną 
w Janowie Podlaskim - Amrę (Euka
liptus - Albigowo / Fawor), to Czem- 
pionka i Najlepszy Koń Pokazu Letnie
go Warszawskiego Czempionatu Koni 
Arabskich 2001 oraz Narodowa Czem- 
pionka Polski i Najlepszy Koń Pokazu 
2002. Czego chcieć więcej?

powyżej / abowe Lot. 9 - Ekina 

z lewej / left Lot. 5 - Elwinga

Obok tej klaczy nikt nie przejdzie 
obojętnie. Kwintesencja arabskiego 
piękna przekazana przez fantastycz
nych rodziców. W niej wszystko robi 
wrażenie: ogromne, ciemne, bardzo 
piękne oczy i szerokie czoło, nieduże ru
chliwe uszy, jedwabiste, ciemne chrapy. 
Noszona dumnie głowa osadzona jest 
na niewiarygodnie długiej, szlachetnie 
ustawionej szyi. Patrząc na Amrę w ru
chu ma się wrażenie, że klacz płynie 

is offered for sale in foal to the stallion 
Eryks.
A change of climate in the sale catalogue 
will be brought courtesy of Lot 2., Ja- 
now’s Cefeida by Metropolis NA out of 
Celna by Alegro and right after her - 
Biaika’s Calineczka. We can still hear the 
last notes of the national anthem, played 
during the decoration of Celsjusz - Polish 
National Champion Colt of 2007 (by Eks- 
tem), while his half-sister, the year older 
Calineczka by Metropolis NA out of Cari
na by Pesal, is getting ready to depart. 
Without question she belongs to the eli
te of the young mare herd in Bialka and 
her selling is a huge sacrifice for the stud. 
Fantastically feminine, with large, dark 
eyes so characteristic for Metropolis pro
geny, an elegant head, carved neck and
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1
elastic, efficient movement. So childlike 
just awhile ago, today a mature, fully de
veloped mare, selling in foal to Polish Na
tional Champion of 2005 - Piaff.
Arabian horse passionates, who remem
ber Egna, a phenomenally beautiful dau
ghter of Eukaliptus, will be fully satisfied 
seeing her daughter Egea (by Laheeb). 
A superb mare of extraordinary beauty, 
exceptional in every inch. Refined, with 
excellent type and unparalleled chari
sma poise Egea among the most valu
able mares of this year’s auction. An 
exquisite combination of a correct, well 
built body, which through a swan-like, 
long neck passes into a small, pretty he
ad. A delicate muzzle, large dark eyes, 
small, shapely ears - in short an Arabian 
mare of the highest quality who could 
easily be the pillar of the most serious 
breeding programs. Additionally a pro
ven broodmare, this year in foal to Ga
spar.
Black Arabian horses always stir a lot of 
emotion, perhaps because it is an extre
mely rare coat color, while a good black 
horse is a true rarity. After all, black is al
so appreciated by fashion enthusiasts, as 
it is generally known that „any color is 
good, as long as its black”. Elwinga is 
exactly such a rarity, of an exotic coat co
lor and beauty. Strikingly feminine, effec
tive, with a shapely, dry head and a beau
tiful, dark, prominent eye, she makes 
a great first impression and that impres
sion lasts. She was also appreciated by 
the judges, who awarded her with the ti
tle of Champion Filly at the Bełżyce 
show in 2006. Elwinga’s sire is HS Piran- 
delo, who although bred at Halsdon Ara
bians of Mr. and Mrs. Watts, England, be
ars a pure Polish pedigree (Pilot - Pikie
ta) , while her dam is a chestnut daughter 
of the famous Europa - Elekcja by Eto- 
gram. Possible buyers of Elwinga have 
a chance of becoming the lucky owners 
of a black foal, as the mare is in foal to 
Ganges this year.
The Top Ten of the Sale list also includes: 
the Białka bred and well-remembered 
from numerous shows Ekina by Ekstern 
out of Eklera by Ecaho - a Top Five 
Champion Filly from Vilhelmsborg, Den
mark; the substantial, solid Peczora by 
Emigrant out of Premiera by Piechur 
from Michałów; and finally Andromeda by 
Eldon out of Aneksja by Balon, living up 
to her name, this mare is a true stai; with 
whom Janów decided to part with to add 
splendor to this year’s Sale. With a beau
tiful head, a type which enraptures even 
the most choosy breeders, a superb, well- 
-coupled body, deep chest, strong, correct 
legs, solid feet ensuring a stable support 
and fantastic movement and great pro
portions - she is absolutely complete and 
demands no changes. Breeding such 
a mare is festive occasion, a true gift, and 
possessing her - a real happiness. The 
more so as she is bred to 2007 Polish Na
tional Champion - Poganin.
For enthusiasts of Arabian horses in 
a completely different type we present 
the cherry-bay Cirsza by Gazal Al Sha- 
qab out of Cirka by Borek, bred by Biał
ka Stud. She is a superb combination of 
the best traits of her splendid parents. 

With a fantastic, long, beautifully carved 
neck, a base for a pretty, dry head and 
large dark eye. From her dam, the best 
Borek daughter in Polish breeding, she 
inherited femininity, subtleness and a fi
nesse typical for great mares. A well co
upled, very harmonious body, an excel
lent topline, which can be seen in Gazal’s 
progeny, an effective and purposeful mo
vement with an original coat color make 
this mare an interesting show prospect. 
That she can and likes to dazzle we have 
already learned at more than one dome
stic show.
Similar to another extraordinary mare 
bred in Janow Podlaski - Amara by Eu- 
kaliptus out of Albigowa by Fawor. 2001 
Polish National and 2002 Warsaw Sum
mer Show Champion Filly, as well as 
Best in Show twice. What more could 
you want? Nobody can remain indiffe
rent in her presence. The quintessence of 
Arabian beauty inherited from incredible 
parents. Everything is impressive in her - 
large, dark, extremely beautiful eyes, 
a wide forehead, small, lively ears, a ve
lvety, dark muzzle. A proudly carried he
ad is set upon an incredibly long, nobly 
set neck. Looking at Amra in movement 
you might think that she flies in the air, 
with a proudly set tail. She has mainta
ined the unearthly femininity of her dam, 
her inimitable style and class. Bred this 
year to Ganges she can accomplish any
thing: gain another show trophy or raise 
a new champion.
Three private bred mares, who add 
splendor to this year’s Pride of Poland 
list, confirm its exceptional quality. 
Among the offer we find the two year old, 
but already well known Garuna by Gra- 
fik out of Gwarka by Monogramm of 
Agnieszka Wojtowicz. A young mare, but 
with a well established position and rich 
show career. A class win in Weis in 2007, 
a Champion title from St. Petersburg 
and again a successful performance in 
Weis in 2008 allow to predict a successful 
future and more than one win. An intere
sting pedigree blend of the most famous 
American sires with the Polish bloodli
nes can be found in Emegna by Magnum 
Psyche out of Embola by Balon, bred by 
Stanislaw Redestowicz and owned by 
Tomasz Tarczynski. A beautiful mare, in 
proportional large frames, an endlessly 
long, very elegantly carried neck, a dry, 
feminine head and large, prominent eyes. 
Above that a fantastic mover and in foal 
to Ekstem make Emegna a truly explosi
ve mixture. And finally Bellissima by 
Ekstem out of Bellona by Czako of Pawel 
Redestowicz, in foal to a Padrons Psyche 
son - the young, coming out well Etno- 
drons Psyche. A very promising young 
mare, with an expression typical for Eks
tem progeny, show charisma, excellent 
movement and a short, coupled body. 
Extremely feminine and typey - which is 
not a surprise for those who remember 
her beautiful, dry, exotic dam, from 
whom Bellissima inherited wonderful, 
doe-like eyes and a pretty, dry head with 
delicate, lively nostrils.
And so on and so on... The Sale catalo
gue is sprinkled with interesting horses 
like a good cake with raisins. But a tasty

powyżej / above Lot. 3 - Caline czka

poniżej / below Lot. 8 - Andromeda

nast. str. / next page Lot. 6 - Cirsza
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w powietrzu, z dumnie odsądzonym 
ogonem. Zachowała przy tym niesamo
witą żeńskość swojej matki, jej niepo
wtarzalny styl i klasę. Pokryta w tym ro
ku Gangesem może wszystko: zdobyć 
kolejny puchar na pokazie i wydać no
wego czempiona.

Trzy klacze hodowli prywatnej, które 
uświetniły tegoroczną listę Pride of Po- 
land potwierdzają jej wyjątkową ja
kość. Znalazła się na niej dwuletnia, ale 
już doskonale znana Garuna (Grafik 
- Gwarka / Monogramm), Agnieszki

Wójtowicz. To młoda klacz, ale z ugrun
towaną już pozycją i bogatą karierą po
kazową. Zwycięstwo w klasie pokazu 
w Weis w 2007 roku, tytuł Czempionki 
pokazu w Sankt Petersburgu i udany 
występ ponownie w Weis w 2008 roku, 
pozwalają prognozować pełną sukce
sów przyszłość i niejedną wygraną. Cie
kawą kombinację rodowodową naj
słynniejszych amerykańskich repro
duktorów z polskimi liniami stanowi 
Emegna (Magnum Psyche - Embola 
I Balon), hodowli Stanisława Redesto
wicza, należąca do Tomasza Tarczyń
skiego. Piękna klacz, w regularnych du
żych ramach, o nieskończenie długiej, 
bardzo elegancko noszonej szyi, suchej, 
żeńskiej głowie i dużych, wypukłych 
oczach. Przy tym świetnie się ruszają

ca. Do tego żrebna Eksternem - mie
szanka iście wybuchowa. I wreszcie 
Bellissima (Ekstern - Bellona I Czako) 
Pawła Redestowicza, żrebna dla od
miany synem Padronsa Psyche - mło
dym, świetnie się zapowiadającym 
ogierem Etnodrons Psyche. Bardzo 
obiecująca młoda klacz, o charaktery
stycznym dla potomstwa Eksterna wy
razie, prezencji pokazowej, doskona
łym ruchu i krótkiej, zwartej kłodzie. 
Niezwykle żeńska, gatunkowa - co nie 
jest zaskoczeniem dla wszystkich któ

rzy pamiętają jej piękną, suchą, egzo
tyczną matkę. Bellissima odziedziczyła 
po niej wspaniale, samie oczy, piękną, 
suchą głowę o delikatnych, ruchliwych 
nozdrzach.

I tak dalej, i tak dalej... Ciekawymi 
końmi katalog aukcyjny upstrzony jest 
jak dobry tort rodzynkami. Ale na tor
cie powinna być jeszcze wisienka. Ma
rek Trela zapytany nie tak dawno temu 
o sposób na konstruowanie listy sprze
dażnej, długo opowiadał o różnorodno
ści, jakości i pomysłach na jej ostatecz
ny kształt. - Ważne jest jednak - dodał - 
żeby do zwartej oferty dołączony byt 
jeszcze „magnes”, który przyciągnie 
klientów. W tym roku taki „magnes” 
dołączyła Stadnina Koni Michałów 
przeznacząjąc na sprzedaż Kwesturę. 

cake requires a cherry on top. Director 
Marek Treia, asked some time ago about 
a method of constructing the sale list, 
spoke long about the versatility, quality 
and ideas about its final shape. „Howe
ver it is important”, he added „that the 
offer had a magnet which draws the 
clients”. This year such a „magnet" has 
been put out by Michałów Stud in the 
form of Kwestura.
When such a horse is bom, it is called 
a revelation and looked upon as the most 
valuable work of art. The most famous 
horsemen, creating the model of the Ara
bian horses, describing the refined, dry 
head, a dished profile and beautiful, dark 
prominent eyes, wide forehead, lively, ve
lvety nostrils, a swan-like neck and flo
wing movement surely must have seen 
horses resembling Kwestura. She was 
bom in 1995 and just a year later gained 
her first show trophy, as well as the title 
of Polish National Junior Champion. 
Over the next years the list of Kwestura’s 
successes grew, just as her popularity 
and sympathy which she stirs in people. 
In 1997 came time for another champion 
title, this time at the Junior Spring Show 
in Michałów. 1999 marked a win at the All 
Nations Cup. The millennium year 2000 
brought her a title of Polish National Re
serve Champion Mare, European Cham
pion Mare and World Reserve Champion 
Mare. And another Polish National Rese
rve Champion title in 2001. Her trip 
across the pond brought another stream 
of successes - the two year lease in Ame
rica gave her the title of US National 
Champion Mare. After a break, filled 
with foaling progeny, in 2007 Kwestura 
returned to the show arena in great sty
le. As befits a great diva, her entrance on
to the arena at the World Championships 
in Paris was worth every penny. Both the 
judges and public likewise could not 
draw their eyes away from her. She had 
to win. On the 10th of August she will 
probably perform under the white-red 
colors for the last time, as Lot A at the 
Pride of Poland Sale.
Next year the Janów Sale will celebrate 
its 40th anniversary. It is the only event if 
its kind, lasting in nearly unchanged 
form for four decades. The great Ameri
can sales have ceased to be, the last 
stronghold of the European auctions in 
the form of the German Elit has died out 
a couple of years ago. Only Janów Podla
ski in August, though at times crude, de
spite the power plant explosion in Cher
nobyl, martial law and terrorist attacks, 
draws clients from all over the world. The 
auction made it through the golden 80s 
and the rough 90s, when every horse sold 
was a success. And finally came the 21st 
century, which - touch wood - abounds 
in successes. But we must always re
member that the recent outcomes are 
a result of decades of hard work of pe
ople and the horses. The immeasurable 
hours spent in the stables during the 
past 190,55 and 27 years, the taste of vic
tory and of numerous defeats, millions of 
made mistakes and just decisions. It is 
a complicated structure created and la
sting under the name of „Arabians of the 
State Studs”, /transí. J.K./
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Kiedy rodzi się taki koń, mówi się 
o nim „zjawisko” i ogląda niczym naj
cenniejsze dzieło sztuki. Najsłynniejsi 
hipolodzy, tworząc wzorzec konia arab
skiego, opisując szlachetną, suchą gło
wę, o wklęsłym profilu i pięknych, ciem
nych, wypukłych oczach, szerokim czo
le, ruchliwych, jedwabistych nozdrzach, 
łabędziej szyi i płynnym ruchu, z pew
nością widzieli konie przypominające 
Kwesturę. Przyszła na świat w 1995 ro

ku i zaledwie rok później zdobyła swój 
pierwszy pokazowy puchar oraz tytuł 
Młodzieżowej Czempionki Klaczy. 
Przez kolejne lata lista zwycięstw Kwe
stury rosła, tak jak jej popularność 
i sympatia, którą budzi. W 1997 roku 
przyszedł czas na kolejny tytuł Czem
pionki, tym razem Młodzieżowego Po
kazu w Bialce. Rok 1999 to wygra
na w Pucharze Narodów - Ali Nations 
Cup. Milenijny rok 2000 i Wiceczempio- 

nat Polski Klaczy, Czempionat Europy 
Klaczy Starszych i Wiceczempionat 
Świata Klaczy Starszych. I kolejny tytuj 
Wiceczempionki Polski w 2001 roku. 
Wyjazd za ocean to kolejne pasmo suk
cesów. Dwuletnia dzierżawa w USA 
przyniosła jej tytuł Narodowej Czem
pionki tego kraju. Po przerwie, wypeł
nionej rodzeniem dzieci, w 2007 roku 
Kwestura powróciła na arenę pokazową 
w wielkim stylu. Jak przystało na wielką 
„divę”, na Czempionacie Świata w Pary

Lot. A - Kwestura

żu miała wejście wszechczasów. Zarów
no sędziowie, jak i publiczność nie mo
gli oderwać od niej oczu. Musiaia wy
grać. Dziesiątego sierpnia prawdopo
dobnie wystąpi po raz ostatni w bialo- 
-czerwonych barwach, wystawiona 
na Aukcję jako Lot. A.

W przyszłym roku janowska aukcja 
będzie obchodzić jubileusz czterdzie
stolecia. Jest to jedyna tego rodzaju im
preza, trwająca w prawie niezmienio
nym kształcie przez cztery dekady. 
Przestały istnieć wielkie amerykańskie 
sprzedaże, ostatni bastion europejskich 
aukcji, w postaci German Elit, padi kil
ka lat temu. Tylko sierpniowy, bywało 
siermiężny, Janów Podlaski, mimo wy
buchu elektrowni w Czarnobylu, stanu 
wojennego i zamachów terrorystycz
nych, co roku przyciąga klientów z całe

go świata. Bywały osiemdziesiąte lata 
złote i bardzo trudne dziewięćdzie

siąte, kiedy należało przetrwać bo 
każdy sprzedany koń był sukce
sem. I nastał wreszcie, odpukać, 
pełen sukcesów XXI wiek, 

jednak pamiętać, że na 
wyniki aukcja i związa

ni z nią ludzie oraz konie praco
wali dziesięciolecia. To niezliczone 

ilości godzin spędzonych w staj
niach przez minione 190, 55 i 27 lat, 

smak zwycięstw i gorycz niezliczonych 
porażek, miliony popełnionych błędów 
i słusznych decyzji. To budowla, skom
plikowana konstrukcja, stworzo
na i trwająca pod szyldem „Arabians of 
the State Studs”. •



I ichalôw, means:
55 years of purebred arabian horse 
breeding
132 purebred arabian mares 
(one of the largest stud in the world) 
numerous national and international show 
champion titles - Poland, Europe 
and the World 
co-organizer of Pride of Poland auction - 
Janow 2008 
gorgeous location and friendly atmosphere

ichalów to:
?5 lat hodowli koni czystej krwi arabskiej 
132 klacze czystej krwi arabskiej 
(jedno z większych stad na świecie) 
liczne championaty Polski, Europy 
i Świata
Europejskie Centrum Rozrodu Koni 
współorganizator aukcji Pride of Poland 
■Janów 2008
przepiękna okolica i przyjazny klimat
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WYŚCIGI

Wywiad z Feliksem Klimczakiem, prezesem Polskiego Klubu Wyścigów Konnych

„Araby”: 30 kwietnia, podpisał Pan 
z Totalizatorem Sportowym umowę 
na dzierżawę na okres 30 lat 137 ha 
gruntu ,na którym znajduje się tor wy
ścigów konnych na Służewcu wraz 
z przyłegłościami (stajnie, zasoby 
mieszkaniowe, tor treningowy) i co 
do którego Polski Klub Wyścigów Kon
nych ma ustawowe, niezbywalne pra
wo własności. Czy jest Pan usatysfak
cjonowany z takiego rozwiązania 
i w jakim stopniu umowa ta gwarantu
je ciągłość i rozwój wyścigów konnych?

Feliks Klimczak: Umowa z Totaliza
torem nie gwarantuje, ale stwarza real
ne szanse na ciągłość i rozwój wyści
gów konnych. Warunkiem wykorzysta
nia tej szansy jest, moim zdaniem, nie 
tylko wzrost puli nagród w gonitwach, 
poprawa infrastruktury na torze, re
monty obiektów, ale także umiejętność 
organizatora wyścigów i PKWK pozy
skiwania sponsorów, a przede wszyst
kim rozwój sieci zakładów wzajemnych 
albo przez rozbudowanie sieci własnej 
Totalizatora Sportowego albo przez 
szeroką sprzedaż wyników gonitw 
do istniejącej sieci bukmacherskiej, 
a najlepiej jedno i drugie. Te szanse po
winny być wykorzystane w ciągu 
pierwszych trzech lat działalności To
talizatora Sportowego. Innymi słowy, 
nie sama umowa jest gwarancją roz
woju wyścigów, lecz wyniki finansowe 
z tej działalności.

28 czerwca rozpoczął się 
sezon wyścigów konnych 

na torze slużewieckim 
w Warszawie. Środowisko 

hodowców koni arabskich nie 
bez emocji śledziło zmagania 

Polskiego Jockey Clubu 
w celu znalezienia rozwiązań, 

które gwarantowałyby nie 
tylko utrzymanie wyścigów 

konnych na jednym 
z najpiękniejszych torów 

świata, jakim jest warszawski 
Służewiec, ale przede 

wszystkim zapewniły dalszy ich 
rozwój, a co za tym idzie 

wzrost poziomu hodowli koni 
ras czystych w Polsce.

A: Czy Pana zdaniem układ z Totali
zatorem Sportowym jest sposobem 
na przywrócenie wyścigom konnym 
w Polsce właściwej rangi? Jakie są Pa
na w tym względzie oczekiwania i ja
ką Pan ma wizję?

FK: Umowa z Totalizatorem, poza 
tym, o czym powiedziałem wcześniej 
o perspektywie i gwarancjach rozwoju, 
tworzy mechanizmy wzrostu puli na
gród w kolejnych latach oraz pozwala 
zwiększać tę pulę o środki pozyskane 
przez PKWK. Rolą PKWK będzie tu, 

oprócz współpracy z organizatorami 
wyścigów, szersza działalność dla pro
mocji wyścigów, wspieranie rozwoju 
pozostałych torów, dbanie o coraz lep
sze kwalifikacje sędziów, trenerów, 
jeźdźców. Kluczem do wzrostu rangi 
wyścigów i ich dalszego rozwoju może 
także stać się popularyzacja wyścigów 
w mediach, szczególnie przez przekaz 
obrazu telewizyjnego zarówno do sieci 
zakładów wzajemnych, jak i przez po
kazywanie najważniejszych wyścigów 
w powszechnie dostępnych kanałach 
telewizyjnych. Mam także nadzieję, że 
uda się PKWK stworzyć bardziej 
sprzyjający klimat wokół wyścigów 
w dziennikach tradycyjnie komentują
cych wydarzenia wyścigowe.

A: Kto będzie organizatorem wyści
gów w bieżącym sezonie i latach na
stępnych, skąd będą pochodziły środ
ki na nagrody, w jakiej wysokości 
przewidziana jest pula nagród w bie
żącym sezonie i następnych, i w jakich 
proporcjach w rasach koni pełnej 
krwi angielskiej i czystej krwi arab
skiej?

FK: Odpowiedź jest zawarta 
w pierwszym pytaniu - organizatorem 
jest i będzie Totalizator Sportowy i to 
z tej firmy będą pochodziły środki 
na nagrody. Zgodnie z ogłoszonym pla
nem, który można znaleźć w intemecie 
na stronie organizatora (www.torslu-
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zewiec.pl), jak również na stronie Klu
bu (www.pkwk.pl) planowana pula na
gród w sezonie 2008 wyniesie w War
szawie 3 990 875 złotych, w tym 1 289 
750 zl dla koni arabskich, czyli 32.3% 
całości. Podczas 46 dni wyścigowych 
zaplanowano rozegranie 400 gonitw, 
w tym 140 dla koni czystej krwi. Sezon 
ruszył 28 czerwca i ma zakończyć się 
w ostatnią niedzielę listopada (30). Dla 
przykładu procentowy udział koni 
arabskich w puli rozegranych nagród 
przedstawiał się w ostatnich latach na
stępująco: w 2001 roku - 33,6%; 2002 - 
36,2%; 2003 - 35,6%; 2004 - 34,1%; 2005 
- 34,1%; 2006 - 34,1%, 2007 - 33,2%.

A: Ile koni pełnej krwi angielskiej 
i czystej krwi arabskiej zostało zgło
szonych do biegania w 2008 roku i jak 

liczby te mają się do liczby koni zgła
szanych w latach ubiegłych?

FK: Do sezonu zgłoszono 769 koni 
pełnej krwi i 329 koni arabskich. Dla 
porównania, w 2001 roku zgłoszono 
398 koni czystej krwi, w 2002 - 396, 
w 2003 - 437, w 2004 - 434, w 2005 - 363, 
w 2006 - 354. w 2007 - 321, a w 2008 - 
329. Przy tym od 2003 roku część zgło
szonych koni arabskich trenuje we 
Wrocławiu, gdzie bierze udział w goni
twach i tylko w sporadycznych wypad
kach uczestniczy w wyścigach organi
zowanych w Warszawie. W poszczegól
nych latach we Wrocławiu było zgło
szonych: w 2003 roku - 43 konie, w 2004 
- 41, w 2005 - 67, w 2006 - 59, w 2007 - 
62 i w 2008 - 69. Koni pełnej krwi zgła
szano odpowiednio: w 2001 roku - 742, 
w 2002 - 670, w 2003 - 661, w 2004 - 728, 

An interview with Feliks Klimczak, Pre
sident of the Polish Jockey Club.

They’re Off!!’

On the 28th of June, 2008, the racing se
ason at the Służewiec Racetrack in War
saw began. Arabian horse breeders close
ly monitored the struggles of the Polish 
Jockey Club to find solutions which wo
uld guarantee not only the preservation 
of horse racing at one of the world’s most 
beautiful tracks, but above all would en
sure their further development - and in 
the long run - cause a growth in the qu
ality of breeding Arabians and Thoro
ughbreds in Poland.

Araby: On April 30th, 2008, you signed an 
agreement with Totalizator Sportowy 
(a pari-mutuel betting company) for the 
lease of 147 hectares of land, which inclu
des the racetrack at Służewiec together
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Feliks Klimczak, prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych /president of the Polish Jockey Club

23



with its appurtenances (stables, housing 
facilities, training track) for a period of 30 
years, to which the Polish Jockey Club 
possesses statutory, inalienable owner
ship rights. Are you satisfied with such 
a solution and to what degree will this 
agreement guarantee the continuity and 
development of horse racing?
Feliks Klimczak: The agreement with 
Totalizator does not guarantee, but cre
ates a realistic chance for the continuity 
and development of horse racing. In my 
opinion the condition for realizing this 
chance is not only the growth of prize 
money per race, the improvement of in
frastructure at the track, a renovation of 
the facilities, but first of all the organi
zer’s and the Jockey Club’s efforts to ga
in sponsors, as well as the development 
of a chain of pari-mutuel betting - either 
by expanding Totalizator's own chain or 
the selling of racing results to an already 
existing bookie chain, or even better - 
both. These opportunities should be re
alized during the first three years of the 
Totalizator’s activity. In other words the 
agreement itself is not a guarantee for 
the development of racing - the financial 
results of their activity are.
A: In your opinion is the arrangement 
with Totalizator Sportowy a way of re
storing importance to horse racing in Po
land? What are your expectations in this 
matter and what is your vision?
FK: The agreement with Totalizator, 
apart from what I have already said ear
lier about the views and guarantees for 
the development, creates mechanisms 
for the growth of prize money in succes
sive years and allows for the enlarging of 
this amount with means gained by the 
Jockey Club. The role of the Jockey Club, 
apart from cooperating with the organi
zer of the races, is to be more active in 
promoting the races, supporting the de
velopment of other tracks, caring about 
the improvement of the qualifications of 
judges, trainers, riders. The key to the 
growth of the importance of racing and 
their further development may also be 
the popularization of racing in the me
dia, especially by broadcasting the 
events to a chain of pari-mutuels, as well 
as airing the most significant races on ge
neral mainstream TV channels. I also ho
pe that the Jockey Club will succeed in 
creating a more favorable atmosphere 
around racing in newspapers traditional
ly commenting racing events.
A: Who will be the organizer of the races 
in the current season and in the future 
years, from where will the prize money 
come from, what is the overall prize mo
ney for this season and the next ones, 
and in how will it be divided between the 
Thoroughbreds and Arabians?
FK: The answer is contained in the first 
question - the organizer is and will be To
talizator Sportowy and it is from there 
that the prize money will come from. In 
accordance with the announced racing 

w 2005 - 721, w 2006 - 782 i w 2007 - 758. 
Zatem, porównując na przykład rok 
2001 z sezonem 2008 mamy aktualnie 
zgłoszonych o 16 koni pełnej krwi wię
cej i o 69 koni arabskich mniej. Jeśli 
jednak uwzględnimy konie trenowane 
na Partynicach, także te pełnej krwi, 
a jest ich tam zgłoszonych 5, to „w fol- 
blutach” przybyło 11, a „w arabach” 
ubyło aż 138. Tymczasem procentowy 
udział „najpiękniejszej rasy” w puli na
gród spadl nieznacznie, bo z 33,6 
do 32,3.

A: Hodowców koni czystej krwi 
arabskiej interesuje, czy odbędzie się 
w tym sezonie tzw. Dzień Arabski to
warzyszący Narodowemu Pokazowi 
Koni Arabskich Czystej Krwi i aukcji 
w Janowie Podlaskim, które w tym ro
ku odbędą się w dniach 9 i 10 sierpnia?

FK: Międzynarodowy Dzień Arabski 
odbędzie się w piątek 8 sierpnia.

A: Jakie i ile gonitw przewidzianych 
jest w tym dniu?

FK: W planie jest 9 gonitw, w tym 
cztery dla koni pełnej krwi. Dla koni 
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Francuskiego pochodzenia og. Nasch finiszuje w Nagr. Skowronka, pierwszej 
imiennej gonitwie dla koni arabskich w sezonie 2008 / French-connected colt 

Nasch IDE] finishing easy at Skowronek Stake on opening day

arabskich zaplanowano Nagrody Eu- 
ropy i Sabelliny, bieg pierwszej grupy 
dla trzylatków oraz dwie gonitwy 
II grupy - jedną dla młodzieży i jedną 
dla koni starszych roczników.

A: W jaki sposób hodowcy koni czy
stej krwi arabskiej mogą pomóc 
w utrzymaniu i rozwoju tradycyjnej 
próby selekcyjnej, jaką są wyścigi 
konne i czego Polski Klub Wyścigów 
Konnych oczekuje od hodowców?

FK: Przede wszystkim sprawdzając 
swoje konie na torze, dbając o ich pra
widłowy wychów, oddając je do trenin
gu jesienią, gdy mają dwa i pól roku, 
wreszcie interesując się ich postępami 
w treningu, kontrolując trenerów, któ
rym płacą za przygotowanie koni 
do startów, menażowanie nimi itd. 
Trening oczywiście kosztuje, ale prze
cież nie ma nic za darmo. Nie ma lep
szego sposobu sprawdzenia zdrowia, 
charakteru, odporności psychicznej 
i skali talentu wyścigowego młodego 
konia arabskiego. Szerzenie takiej po
stawy to chyba najlepszy sposób 
na zwiększenie grona sympatyków wy
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ścigów konnych wśród hodowców 
i właścicieli koni arabskich, bo chociaż 
zdecydowanie rośnie liczba arabskich 
klaczy matek w Polsce, to jednocześnie 
spada liczba koni w treningu. A to zda- 
je się świadczyć o malejącym zaintere
sowaniu hodowców i właścicieli wyści
gową próbą dzielności. Jeśli w tym ro
ku zgłoszono tylko 67 koni czterolet
nich, czyli tych, które rozgrywają naj
ważniejsze próby selekcyjne (Derby, 
Oaks, Janowa) i w tej liczbie jest led
wie 25 klaczy hodowli krajowej, a rocz
nik 2004 liczył ponad 500 źrebiąt, to 
wychodzi na to, że tylko około 10 pro
cent koni legitymuje się dwuletnią ka
rierą wyścigową. Kłopoty organizato
rów warszawskich wyścigów na pewno 
dotknęły też hodowców i właścicieli 
koni arabskich, ale mam nadzieję, że 
Totalizator Sportowy zapewni stabili
zację tej dziedziny. Jednak bez więk
szej liczby koni w treningu trudno 
o atrakcyjne, dobrze i licznie obsadzo
ne wyścigi, a bez tego trudno o duże 
obroty w zakładach wzajemnych i co 
za tym idzie o wzrost nagród, który po
strzegany jest jako podstawowy waru
nek rozwoju dyscypliny.

A: Czy lubi Pan konie arabskie? sam 
Pan hoduje konie pełnej krwi angiel
skiej a mówią, że jak większość „fol- 
bluciarzy” nie uważa Pan koni arab
skich za rasę biegającą i traktuje je 
trochę „z przymrużeniem oka”. Czy to 
prawda?

FK: Wyścigi koni czystej krwi stano
wią w naszych warunkach istotny ele
ment programu wyścigowego - są waż
ną częścią w selekcji tej rasy i pozwala
ją wypełnić sezon wyścigowy 
na wszystkich naszych torach. Ponad
to widać już specjalizację niektórych 
hodowców pod kątem przydatności 
koni czystej krwi do wyścigów. W mojej 
ocenie, o roli koni arabskich w polskich 
wyścigach zdecydują sami hodowcy 
i właściciele tych koni, bo od ich decy
zji zależy liczba i obsada gonitw, pula 
nagród i poziom wyścigów. A czy lubię 
konie arabskie? Po prostu lubię konie.

A: Dziękuję bardzo!

Rozmawiała:
Izabella Pawelec-Zawadzka 

plan, which can be found on the internet 
on the organizer’s website (www. torslu- 
zewiec. pl), as well as on the Jockey 
Club’s website (www. pkwk. pl), the 
planned prize money for the 2008 season 
is 3 990 875 PLN in Warsaw, including 1 
289 750 PLN for Arabian horses, which is 
32.3% of the total. During 46 sport days 
400 races have been planned, including 
140 for Arabian horses. The season be
gan on the 28th of June and is to end on 
the last Sunday of November (30th). As 
a comparison the participation (in per
centage) of Arabian horses in the total 
prize money was the following: in 2001 - 
33.6%; 2002 - 36.2%; 2003 - 35.6%; 2004 - 
34.1%; 2005 - 34.1%; 2006 - 34.1%, 2007 - 
33.2%.
A How many Thoroughbreds and pure 
bred Arabians were entered for the 2008 
racing season and how to these numbers 
compare to previous years?
FK: 769 Thoroughbreds and 329 Arabian 
horses were entered this season. As 
a comparison in 2001 there were 398 Ara
bian horses entered, in 2002 - 396, in 2003 
- 437, in 2004 - 434, in 2005 - 363, in 2006 - 
354, in 2007 - 321, and in 2008 - 329. Since
2003 part of these train in Wroclaw, whe
re they also race and only occasionally 
do they perform in Warsaw also. In parti
cular years Wroclaw had the following 
number of Arabian horses: in 2003 - 43 
horses, in 2004 - 41, in 2005 - 67, in 2006 - 
59, in 2007 - 62 and in 2008 - 69. The num
bers of entered Thoroughbreds were: in 
2001 - 742, in 2002 - 670, in 2003 - 661, in
2004 - 728, in 2005 - 721, in 2006 - 782 and 
in 2007 - 758. So, comparing for example 
2001 with the 2008 season, we currently 
have 16 Thoroughbreds more and 69 
Arabians less. However if we take into 
consideration the horses trained at Par- 
tynice in Wroclaw, including the Thoro
ughbreds, which there are 5, then there 
is an increase in Thoroughbreds by 11, 
and a decline in Arabians by as much as 
138. While the percentage share in the 
prize money of the most beautiful equine 
breed declined just slightly - from 33.6 to 
32.3.
A The Arabian horse breeders are inte
rested whether the International Ara
bian Racing Day, accompanying the Ara
bian Horse Days on the 9-10th of August, 
will take place this season?
FK: The International Arabian Horse 
Racing Day will take place on Friday, Au
gust 8th.
A How many races and what kind are 
scheduled for this day?
FK: There are 9 races scheduled, inclu
ding four for Thoroughbreds. The plan
ned Arabian stake races are the Europa 
Cup and Sabellina St., a first group race 
for 3 year olds and two second group ra
ces - one for youngsters and the other for 
older horses.
A How can Arabian horse breeders help 
preserve and develop this traditional se
lection trial? And what are the Polish 

Jockey Club’s expectations of the bre
eders?
FK: First and foremost by testing then- 
horses at the track, caring about then- 
proper keep, sending them to training in 
the autumn when they are 2.5 years old 
and finally having interest in their pro
gress by controlling the trainers, whom 
they pay for preparing their horses to the 
races etc. Training of course costs, but 
then nothing is free. There is no better 
way to check the health, character, psy
chical strength and scale of racing talent 
of a young Arabian horse. The spreading 
of such an attitude is perhaps the best 
way to increase the group of horse racing 
supporters among breeders and Arabian 
horse owners, because although the 
number of Arabian broodmares in Po
land is significantly rising, at the same ti
me the number of horses in training is 
falling. This seems to attest to the decre
asing interest of breeders and owners in 
the racing trial for stamina. If this year 
only 67 four year old horses were entered, 
a crop which is eligible to race in the 
most important selection trials (Derby, 
Oaks, Janów Podlaski St.), and among 
this group are only 25 Polish-bred fillies, 
while the 2005 crop consisted of more 
than 500 foals, then it turns out that on
ly about 10% of the horses can boast 
a two season racing career. The problems 
of the organizers of the Warsaw races left 
their mark also on the breeders and Ara
bian horse owners, but I hope that Tota
lizator Sportowy will ensure a stabiliza
tion in this matter. However without 
a larger number of horses in training it is 
hard to have attractive, interesting and 
numerously cast races, and without that 
it is hard to have a large turnover in the 
pari-mutuel betting and in turn - an in
crease in the prize money, which is consi
dered the primary requirement for the 
development of this discipline.
A Do you like Arabian horses? You bre
ed Thoroughbreds yourself and they say 
that like most passionates of the „En
glish equine” you do not consider the 
Arabian breed a racing one and treat 
them with a smile. Is this true?
FK: Arabians are a significant element of 
the racing program - their racing is an 
important part in the selection of this 
breed and allows to fill the racing season 
on all our tracks. Moreover you can alre
ady see the specialization of some of the 
breeders in creating horses with racing 
abilities. In my opinion the role of the 
Arabian horses will be decided by their 
breeders and owners, because the num
ber, line-up, prize money and quality of 
racing depends on their decisions. And 
do I like Arabian horses? I simply like 
horses.
A Thank you very much.
/transl. J.K./
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ZE ŚWIATA

Rozmowa z Shirley Watts, właścicielką stadniny Halsdon Arabians

Spełnione
fot. z archiwum stadniny

IzabellaPawelec-Zawadzka: Hals
don Arabians jest znaną w świecie 
stadniną, ale za każdą koncepcją ho
dowlaną stoją ludzie, dzięki którym 
rodzą się wybitne konie. Mogłaby 
więc Pani opowiedzieć nam, jak to 
się zaczęło? Wiem przecież, jak Pani 
kocha zwierzęta i jak reaguje na ich 
krzywdę, a z miłością do innych 
zwierząt łączy się zwykle również mi
łość do koni.
Shirley Watts: Tak, u mnie zaczęło 
się to, kiedy miałam 7 czy 8, lat albo 
jeszcze mniej. Pamiętam na przy
kład, że znaną angielską powieść An
ny Sewell „Czarny Książę” przeczy
tałam tylko raz. Drugi raz nie mo
głam się zmusić, aby wrócić do roz
dzierających serce opisów doli koni, 
które przestały być ludziom potrzeb
ne i stopniowo trafiały w coraz to 
gorsze warunki. Zresztą nadal mnie 
to porusza, bo wydaje mi się, że tą 
sprawą należałoby się zająć. Jako 
ośmiolatka nie wiedziałam jeszcze, 
co można zrobić, ale w rezultacie 
do dziś utrzymuję konie, które praw- 
dopodonie mogłabym sprzedać. 
Trudno mi jednak pogodzić się z my
ślą, że mogłyby trafić w nieodpo
wiednie ręce, a ja straciłabym je 
z oczu. Ratuję również charty, które 
zakończyły karierę wyścigową, a tak
że staram się pomagać innym psom. 
W chwili obecnej mam pod swoją 
opieką 14 psów i 200 koni.
IPZ: Cóż za ogromna liczba!

SW: (śmiech)
IPZ: Rozumiem, że wszystkie one ma
ją doskonalą opiekę i są szczęśliwe?
SW: Oczywiście, przecież to widać. 
Jasne, że możliwości każdego z nas 
są ograniczone, ale dobrze, że można 
uratować przynajmniej kilka psów, 
zawsze to coś!
IPZ: Słyszałam, że charty mają bar
dzo ciekawą osobowość, ale może 
dziś nie mówmy o psach? Porozma
wiamy o nich kiedy indziej.
SW: Jeśli chodzi o konie, to jako 
dziecko nie miałam z nimi żadnego 
kontaktu. Dopiero kiedy miałam 16 
lat, podjęłam swoją pierwszą pracę, 
a zarobione pieniądze przeznaczy
łam w całości na lekcje jazdy konnej. 
W Londynie, na przełomie lat 50. i 60. 
można było spotkać jeszcze wiele 
pracujących koni, np. wielkie Shire’y 
ciągnące wozy ze śmieciami czy 
beczki piwa. Zapamiętałam małego, 
karego, grubiutkiego kucyka, który 
ciągnął wózek kominiarza, więc 

do dziś nie jestem pewna, czy był na
prawdę kary, czy tylko czarny od sa
dzy (śmiech). Gdziekolwiek zoba
czyłam konie w zaprzęgu, szłam 
za nimi tak długo, dopóki nie spraw
dziłam, w jakich stoją warunkach. 
Mogłam tak stać i przyglądać się im 
przez cały dzień, nawet moja matka 
nie wiedziała, gdzie mnie szukać. 
Tak zrodziła się moja miłość do koni. 
IPZ: Zaczęła Pani jeździć konno ma
jąc 16 lat, a czy brała Pani udział 
w zawodach?
SW: Przez jeden sezon. Startowałam 
w konkursach wysokiej rangi, co by
ło błędem, bo powinnam była zacząć 
od mniejszych. Paraliżowała mnie 
trema, nie mogłam znieść uporczy
wych spojrzeń tylu gapiów i najchęt
niej uciekłabym stamtąd. Najwięk
szym sukcesem było zajęcie drugie
go miejsca.
IPZ: Na takich konkursach w Anglii 
zwykle startują setki koni, więc dru
gie miejsce w tak licznej konkurencji 
to zupełnie niezły wynik.
SW: Tak, ale kiedy inni zawodnicy 
widzieli, że się denerwuję, umyślnie 
podjeżdżali blisko, aby straszyć mo
jego konia. Do dziś wspominam to 
jako koszmar, więc dałam sobie spo
kój z konkursami. Wystarczyły mi 
polowania i jazda rekreacyjna.
IPZ: Słyszałam, że Pani dużo i z po
wodzeniem polowała.
SW: To świetne ćwiczenia na wyro
bienie mocnego dosiadu.



IPZ: Na jakich koniach Pani prze
ważnie wtedy jeździła?
gW Na rosłych, irlandzkich hunte
rach, one naprawdę dobrze noszą, 
podczas polowań widywałam często 
Patricię Lindsay na swoim starym 
ogierze Legend of Europę.
IPZ: To syn Gerwazego?
SW Tak, miał już wtedy ze dwadzie
ścia lat, ale znakomicie zachowywał 
się w terenie. Potrafił stać spokojnie 
i nie zwracać uwagi na skaczące wo

kół konie.
IPZ: Na pewno to Panią dziwiło, zwa
żywszy, że to był ogier czystej krwi 
arabskiej. Czy Pani nadal poluje?
SW: Nie, bo nie mam czasu, Najwięk
szą przyjemność sprawiało mi, kiedy 
mogłam sama sobie przygotować 
konia.
IPZ: W Anglii konne polowania to 
sport narodowy.
SW: Tak, kiedyś nawet prowadziłam 
sama koniowóz, to był wspaniały 
okres w moim życiu. Ale dałam sobie 
spokój, kiedy straciłam mojego uko
chanego huntera. Na polowaniu nie 
interesowało mnie nigdy, co się dzie
je z lisem, lubiłam tylko galopować 
na przełaj (śmiech).
IPZ: Czy Legend był pierwszym ara
bem, jakiego Pani widziała w życiu? 
SW: W życiu nie, ale na polowaniu - 
tak. Później kiedy zabierałam na po
lowania moje araby, zachowywały się 
okropnie. Od razu udzielała się im 
gorączka polowania, próbowały wy
przedzać mastra, jakby chciaiy same 
złapać dla mnie lisa! Wprawiało mnie 
to w zakłopotanie, bo uczestnicy po
lowań w Anglii na ogól traktują ara
by z przymrużeniem oka. Co innego 
ten stary ogier Patrycji, on był do
skonały.
IPZ: Czy teraz częściej używa się 
arabów do polowań?
SW: Tak, ale one są zanadto pobudli
we. Przez pierwsze dwadzieścia mi
nut na początku sezonu trudno opa
nować nawet dobrze wyszkolonego 
huntera, a co dopiero araba. Pędziły 
jak do pożaru.
IPZ: Araby mają gorący tempera- 
ment. A wracając do naszej rozmo
wy, kiedy naprawdę zainteresowała 
się Pani hodowlą koni arabskich?

SW: Kiedy mieszkałam w południo
wej Francji, wybrałam się jednego 
dnia nad morze do Les Deux Sts Ma
ries. Byli tam Cyganie, akurat han
dlowali końmi na plaży. Wygrodzili 
tam wybieg, a na nim trzymali kasz
tanowatego ogiera. Popisywał się tak 
paradnym ruchem, że straciłam gło
wę dla niego i poprosiłam koleżankę, 
żeby postarała się dla mnie o araba. 
Zrobiła to, ale potem okazało się, że 
nie był czystym arabem, miał 1/3 
krwi berberyjskiej.
IPZ: Na południu Francji hoduje się 
wiele koni z krwią berberyjską, praw
da?
SW: Tak, mnóstwo. Podejrzewam, że 
ten ogier miał przodka pochodzące
go z państwowej stadniny, bo oni 
tam hodują konie wszystkich możli
wych ras. Lekarz weterynarii, który 
przyjechał go zbadać, służył w woj
sku w Algerii i opowiadał mi, że mie
li tam szwadron kawalerii, w którym 
pod siodłem chodziło 200 takich ara- 
bo-berberów. Twierdził, że to cu
downy widok! Ten mój był siwy 
w jabłkach, piękny, a zarazem łagod
ny, choć z temperamentem. Tym ujął 
mnie od razu.
IPZ: Proszę mi powiedzieć, czy róż
nił się znacznie od obecnie hodowa
nych koni arabskich w Europie?
SW: Owszem, nawet bardzo, miał 
charakterystyczną głowę berbera, 
ale przy tym duże oczy, obfitą grzywę 
i arabską sylwetkę.
IPZ: Jak długo Pani go miała?
SW: Zaledwie osiem lat. Zabrałam 
go ze sobą do Anglii, ale podczas 
przejażdżki na szosie potrącił go sa
mochód.
IPZ: A Pani nic się nie stało?
SW: Mnie nic, ale koń odniósł tak 
ciężkie obrażenia, że musieliśmy go 
uśpić. Było mi wtedy bardzo smutno. 
IPZ: Wyobrażam sobie. Jakiego Pani 
miała następnego konia?
SW: Zna Pani panią Murray?
IPZ: Tak.
SW: No więc następnego konia kupi
łam od niej. To był chyba syn ogiera 
Dargeel. Kupiłam wówczas jeszcze 
jednego od kogoś innego.
IPZ: To był koń angielskiej hodowli, 
wywodzący się ze stadniny Crabbet?

A Dream Come True
- interview with Shirley Watts

IPZ: Halsdon Arabians is a famous stud, 
but behind every breeding operation 
there is a person or people, who create 
the great horses. So could you tell us 
how everything began in your case? 
I know you love animals dearly and you 
are very sensitive to their adversity. And 
I say this because I think that love for 
horses generally comes from love to
wards animals.
SW: Yes, I think so. It started I think 
when I was 7 or 8 years old, or probably 
even before that. The first thing I re
member was that I read a book, a very fa
mous English book called „Black Beau
ty” by Anna Sewell and I read it just on
ce. And I could never bring myself to re
ad it again, because I found it so hear
trending - what happens to horses once 
they weren’t useful anymore or once they 
changed homes and they went to a lower 
class of home. In fact I still think of it 
now, it still affects me because I think 
this is something which ought to be ad
dressed in some way. At that time I had 
no idea what to do with it, I was only 8 
years old, but it stayed with me. This re
sulted in me keeping horses, which I sho
uld probably sell on, but I can’t bear to 
think of them going where I can’t look 
after them anymore, make sure that 
they’re okay. I also rescue greyhounds, 
retired racing greyhounds, and other 
sorts of dogs. And this way I’ve landed 
with 14 dogs and 200 horses.
IPZ: An unbelievable number!
SW: (laughter)
IPZ: I understand they are very carefully 
taken care of, with love and emotion and 
they surely feel happy.
SW: Yes and it shows, it does show. You 
can only do what’s possible, rescue just 
a few dogs, but at least you’ve done so
mething.
IPZ: I think that maybe next time I’ll ask 
you more about dogs, because I know 
that greyhounds have a very special per
sonality. They would be very interesting 
to talk about, but I think that we will 
abandon them this time.
SW: When it comes to horses, I had no
thing to do with them as a child, nothing 
at all. Not until I was 16 and I had my 
first job and enough money, which 
I spent all on riding lessons. The only 
horses I saw where on the streets of Lon
don at that time, they had quite a lot of 
working horses, which brought the mil
kvan for example. In the 50s and right 
until the 60s you saw big Shire horses 
horses pulling the big rubbish carts, be
erwagons and just about everything 
back then. The first one I remember se
eing was a little black pony which was 
pulling the chimney sweep cart and 
I don’t know if he really was black or if it 
was all the soot on him. (laughter) A lit
tle fat pony. And then I used to just fo - 
low them, my mother never knew where 
I went, I would follow them all day to find 
out where they were stabled_Then I 
just stand and stare at them. That s how 

IPZ: And then... When did you start to ride?
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I
SW: I started to ride when I was 16. 
IPZ: Did you ride as a competitor?
SW: One season I rode as a competitor. 
I was in a couple of big shows, which was 
a mistake, I should’ve started smaller, 
and I just froze, I couldn’t bear people lo
oking at me. I just flew, I used to come 
around on the runway. But my greatest 
success was being second.
IPZ: I know that usually in England at 
a show or event there are hundreds of 
horses, so to be second is really some
thing.
SW: But if they see you are nervous they 
ride up behind you to frighten your hor
se. It was a nightmare for me. And I deci
ded that’s all. But I did a lot of hunting 
and just riding for pleasure.
IPZ: I've heard that you were a really go
od hunter and hunted with pleasure.
SW: That’s so good at teaching you to sit 
on a horse.
IPZ: What kind of horses did you ride 
when hunting?
SW: They were big Irish horses, really big 
ones, the best to carry you through real
ly. I used to see Miss Lindsay out hun
ting, when I moved to Devon, and she 
used to take her old stallion, Legend of 
Europe
IPZ: Legend of Europe? He was a Ger
wazy son?
SW: Yes, he was about 20 then I think, 
and he was the best behaved horse in the 
field. He used to just stand and take no 
notice of anybody, while everybody else 
was leaping about.
IPZ: He must have impressed you. as he 
was an Arabian, a pure bred Arabian. 
Do you still hunt now?
SW: No, I don’t, I don’t really have time 
now, because I used to take a lot of ple
asure in preparing the horse myself.
IPZ: Hunting is like a national sport in 
England. Everybody does it.
SW: I used to drive the lorry myself, it 
was a wonderful time of my life. But once 
I lost my beloved hunter, I decided that 
that was it. I loved it so much - people 
used to ask what about the fox, and I sa
id I don’t know where the foxes are, I’m 
just galloping across the field (laughter). 
That’s all I really cared about.
IPZ: The Legend was the first Arabian 
which you saw?
SW: No, he wasn't. But he was the first 
Arabian I saw at hunting. I took several 
of mine hunting and they were terrible, 
they got so excited. They tried to race in 
front of the master, chase the fox them
selves, as if saying „there it is, I’ll catch it 
for you”. It was very embarrassing, be
cause people in England sort of sneer at 
an Arabian out hunting, but the Lind
says” old stallion was perfect.
IPZ: Are a lot of Arabians used for hun
ting now?
SW: Oh yes, they are, I just found it too 
hair raising. It’s bad enough for the first 
20 minutes on a hunter, a trained hunter, 
because they get so excited. They get on 
the first grass and they go like a cavalry 
charge. But with an Arabian it’s even 
more so, like all hands are in the air at 
the same time, it’s a bit nightmarish 
(laughter).
IPZ: They’re very temperamental. Which

klacze I mares ofHalsdon Arabians:
Emilda, Waleria, Ekologia, Gai Radiant Hope, Gai Radiant Dream

SW: Tak, one były wspaniale do jaz
dy. Nie trzeba byio ich najpierw lon- 
żować, wystarczyło je przyprowa
dzić, wsiadać i jechać.
IPZ: Tak, słyszałam, że konie wywo
dzące się z Crabbet Park mają cu
downy charakter i nadzwyczajny 
kontakt z człowiekiem. Zawsze po
dziwiałam Anglików, że potrafią je 
tak układać.
SW: A ja jestem chyba typową An
gielką. Ten drugi koń nazywał się 
Friday the Fourth, objeżdżał go za
wodowy jeździec i przygotowywał 
do Czempionatu Europy. Wtedy 

Piechur i / and Pilot 1987 (Fawor - Pipi), hod. / bred by Janów Podlaski

po raz pierwszy zobaczyłam polskie 
araby, Pilarkę i Penitenta. Nigdy nie 
zapomnę, jak ta śnieżnobiała klacz 
wprost fruwała, przy aplauzie pu
bliczności. I proszę popatrzeć, jak 
dziwnie się kręci ten świat - kto by 
wtedy przypuszczał, że pod koniec 
życia ona trafi do mnie?
IPZ: Tak, dziwne są losy koni i ludzi. 
Czy już wtedy miał ją Paolo Gucci?
SW: Nie, wtedy jeszcze należała 
do Polski. Pamiętam aukcję, na któ
rej ją sprzedawano. Gucci kupił ją ra
zem z Pikietą. Chciaiam mieć je obie 
i proszę - same do mnie przyszły!
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Pilarka 1975 (Palas [SU] - Pierzga), hod. / bred by Janów Podlaski 
ze swoim ostatnim źrebięciem - klaczką po Pilot, 2000 r. / 

with her last foal - a filly by Pilot, 2000

IPZ: Czy wtedy, kiedy Pani po raz 
pierwszy ujrzała Pilarkę, powzięła 
Pani decyzje o posiadaniu tak pięk
nych klaczy?
SW: Nie, wtedy jeszcze nie wiedzia
łam, co to za klacz ani nie myślaiam 
o podjęciu hodowli, bo wydawało mi 
się to bardzo trudne, co się okazało 
prawdą Dopiero Paul Atkinson zagad
ną! mnie kiedyś, czy myślaiam o ho
dowli koni, a kiedy wyznałam, że nie, 
podsunął, że powinnam bardziej się 
w to zaangażować. Mój mąż również 
zachęcał mnie, abym poszła dalej 
w tym kierunku. Pierwszymi końmi, 

HS Etiquette 1998 (Simeon Sadik - Etenta)

jakie sprowadziłam z Polski, były Far
ma i Ceratonia. Pamiętam, jak Cer ato
nia przyjechała w wielkim koniowozie 
i w transporcie otarta sobie ogon, więc 
była zdenerwowana i nie chciala wyjść. 
IPZ: A gdzie te konie stacjonowały, 
dopóki nie postawiła Pani stajni?
SW: U Paula Atkinsona, który został 
potem pierwszym kierownikiem na
szej stadniny. Dopóki się nie pobu
dowaliśmy, pracował u kogoś 
w Yorkshire. Kiedy zdecydowaliśmy 
się na założenie stadniny, dokupili
śmy tyle ziemi, ile tylko się dało i po
stawiliśmy budynki. 

brings us to this question - when did you 
really get involved in Arabian horses?
SW: When I was living in the South of 
France, and I went to Les Deux Sts Ma
ries sur mer just a day at the beach. The
re were a lot of gypsies there, they were 
having a horse sale. They had a big pen 
on the beach, with a chestnut Arab stal
lion, and he was sort of trotting around, 
showing off, and I lost my heart to him. 
So I went to a friend and said „could you 
find me an Arab horse?”, and he did. It 
was in fact 2/3 Arabian and the other 
part was Barb.
IPZ: In the South of France there were 
a lot of Barb horses, I suppose.
SW: Yes, an awful lot. And I think one of 
his ancestors was bred at the national 
stud, because they breed all sorts of hor
ses in France at their national stud. I re
member when the vet came to check him 
for me, who had done his military service 
in Algeria, he said there they would have 
a squadron of 200 hundred of these 
Barb/Arab stallions in the army, and he 
said it was a wonderful sight. The horse 
was dapple grey, he was so beautiful and 
kind and he had a real Arabian spirit, 
and I think although I loved that beauty 
immediately, it was the temperament 
and the relationship that won me over.
IPZ: Tell me - was he different than to
day’s standard of type and beauty in Eu
rope?
SW: Yes, extremely. And he had a Barb 
head anyway, but he had the big eyes, 
a very luxuriant Barb mane and an Ara
bian outline.
IPZ: The tail carriage, the tempera
ment... How long did you have him?
SW: I only had him about 8 years, becau
se I took him back to England with me 
and we were hit by a car when I was ri
ding him on the road.
IPZ: Did you have an accident yourself?
SW: No, I was okay, I just came off, but 
the horse was badly injured, we had to 
put him down, it was very sad.
IPZ: Yes, it is. What was your next horse? 
SW: My next horse was... Did you know 
Mrs. Murray
IPZ: Yes.
SW: I bought a horse from her, I think he 
was a Dargeel son, and I also bought 
another one elsewhere.
IPZ: He was an English Arabian, a Crab
bet horse.
SW: Yes, they were wonderful for riding. 
You usually keep your horse going, bring 
it in, lunge it before riding, but with all 
the Arabians you just bring them in, and 
say „come on, let’s go”.
IPZ: The temperament of English Ara
bians, the Crabbet Arabian, was espe
cially kind. I was absolutely impressed 
how the English breed their horses. They 
have a very nice attitude and contact 
with them, I love it.
SW: The other horse was Friday the Fo
urth and he had a professional rider who 
rode him in the European champion
ships - that’s where I first saw Polish 
Arabians - Pilarka and Penitent. I heard 
all this cheering, I looked around and 
there was a white mare flying past and it 
was Pilarka, looking up at the crowd. 
I could never forget it. And to think that
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Egna 1992 (Eukaliptus - Egzotyka), hod. / bred by Michałów

she came to me near the end of her life, 
it’s a funny way how things turn out.
IPZ: Yes, strange stories of horses and 
people, but it was when Mr. Gucci had 
her?
SW: No, Poland had her, because I re
member I was there the day when she 
was auctioned, with Pikieta. and Mr. 
Gucci bought both, I wanted both, but 
there you are, she came to me herself - 
she and Pikieta.
IPZ: Did your decision to have such be
autiful mares came at that time when 
you first saw Pilarka?
SW: No, because at that time I didn’t re
ally understand who she was, it was just 
a vision. I never wanted to breed horses, 
because I thought I’d find it very hard, 
which proved to be true of course. It was 
meeting Paul Atkinson, who asked: „ha
ve you ever thought of breeding horses?” 
and I said: „No, I haven’t” and he said:”It 
would be quite interesting for you, to be
come more involved”, and I wasn’t sure 
and I asked my husband about it, and he 
said: „Yes, why don’t you go ahead”. And 
that’s how the breeding started. My first 
two Polish horses were Farma from your 
sale and Ceratonia. I think she was 
a Partner daughter, but I remember 
when she came over, in the big Polish lor
ry, she was in the middle of the other hor
ses and got very upset, and rubbed her

IPZ: I tak powstało obecne Hals- 
don?
SW: Tak, na początku mieliśmy 20 
koni, więc dla tylu postawiliśmy staj
nie, ale w następnych latach wykupi
liśmy kilka okolicznych gospodarstw. 
IPZ: Ile tam teraz jest ziemi?
SW: Myślę, że około 500-600 akrów.
IPZ: To znaczy około 250 ha. Jak 
na 20 koni, to rzeczywiście dużo 
przestrzeni!
SW: Musieliśmy sprzedać część łąk, 
bo w tych okolicach hoduje się bydło 
mleczne, więc ruń pastwiskowa za
wiera za dużo białka.
IPZ: Rzeczywiście, konie arabskie 
nie potrzebują aż tyle białka.
SW: Wszyscy, którzy nas odwiedzają, 
mówią: „Ależ te wasze roczniaki du- 
uuuże!”
IPZ: Dlatego Anglia tak świetnie na- 
daje się do hodowli koni pełnej krwi 
angielskiej. A zatem pierwszymi Pani 
klaczami były...

SW: Farma, Ceratonia, Finta i Wiole- 
ta. Potem sprowadzaliśmy coraz 
więcej i więcej, aż weszliśmy w posia
danie tych koni, które zawsze chcie- 
liśmy mieć: Pilarki, Pikiety i Pilota. 
IPZ: To one miały szczęście, że 
do was trafiły.
SW: To chyba Judith Forbis zauwa
żyła, że Pilarka zawsze wyglądała 
jak królowa, nawet kiedy była w bar
dzo kiepskiej kondycji. Początkowo 
przykrywaliśmy ją derką, żeby goście 
nie widzieli wystających żeber, ale 
ona i tak zdawała się mówić: „No, co 
się tak gapicie? Jestem królową!” 
(śmiech)
IPZ: Czy ona była wtedy jeszcze 
w USA? Nie, chyba już w Anglii.
SW: Widziałam ją na narodowym po
kazie w Malvern, gdzie zdobyła 
czempionat klaczy, chociaż nie była 
nawet doczyszczona, ale miała w so
bie coś magicznego i w końcu trafiła 
do mnie!

32



powyżej I above Piechur 1979 (Banał - Pierzeja), hod. I bred by Janów 
Podlaski

poniżej / below SHF Pearlie Mae 1990 (SHF Southern Whiz - Citona)

IPZ: Po śmierci Paolo Gucciego 
stadninę prowadziła dalej taka mło
da osoba - Penny, ale chyba nie da
wała sobie rady.
SW: Było jej bardzo ciężko.
IPZ: Na pewno.
SW: Mam klacz do jazdy, czystej 
krwi, Melisha, po Melchior, z krwią 
egipską i Crabbet. Teraz ma 26 lat, 
ale jeździłam na niej od niepamięt
nych czasów i dla mnie była idealna. 
Ma to wszystko, co powinna mieć 
klacz arabska - osobowość, której 
nie widać na pierwszy rzut oka, ale 
araby potrafią w jakiś sposób prze
kazać nam, co mają do powiedzenia. 
To się czuje w końcach palców.
IPZ: Rozumiem to doskonale, bo też 
mam podobne doświadczenia. A po
trafiłaby Pani określić, co najbardziej 
kocha w koniach arabskich i co one 
potrafią Pani dać?
SW: One dają mi wszystko, co mogą. 
Potrafią wybaczyć, okazać wielko
duszność lub podporządkowanie 
tak, jak żadna inna rasa.
IPZ: To prawda, one wymagają tak 
mało!
SW: Melisha nie tylko jest stara, ale 
ma potężny guz nowotworowy. Mimo 
to nie poddaje się, więc dopóki wal
czy, dopóty żyje. Kiedy nie ma mnie 
Przy niej, cichutko rży i stęka, a odży
wa, kiedy do niej wrócę. Wtedy nie 

czuje bólu, jakby wcale nie było żad
nego guza. Wystarczy, że do niej wej
dę, ona natychmiast wstaje, podcho
dzi i przywołuje mnie takimi dźwięka
mi, jakbym była jej źrebięciem. Wtedy 
obejmuję ją ramionami, a jej nie trze
ba więcej do szczęścia. Wiem, że jest 
umierająca, mam tylko nadzieję, że 
nie cierpi bardzo i że miała u mnie do
bre życie, nawet jeśli leki trochę je 
skracąją. Wyprowadzam ją na pastwi
sko i przyprowadzam z powrotem, 
a ona sama daje mi do zrozumienia, 
co mam zrobić, jakby nawiązywała ze 
mną kontakt duchowy. Moje życie 
bez niej nie byłoby tym samym.
IPZ: To naprawdę ogromnie wzru
szające.
SW: Dużo mi łatwiej rozmawiać o ta
kich sprawach z osobami, które ko
chają to samo, co ja.
IPZ: Miło mi to słyszeć.
SW: Poznać to po Pani mowie.
IPZ: Może dlatego, że to samo czuję 
i doskonale Panią rozumiem.
SW: Mówię o tym z takim entuzja
zmem, bo to cudowne wychodzić co
dziennie z domu i widzieć te piękne 
konie.
IPZ: Zdaję sobie sprawę, jak wielkim 
przeżyciem jest dla Pani koniecz
ność ich sprzedaży i rozstania się. 
Przypuszczam, że Pani starannie wy
biera dla nich nowe domy. 

taH and damaged it and they couldn’t get 
her off.
IPZ: Until you had the breeding facility 
where did the horses stay?
SW: They stayed with Paul Atkinson, he 
was our first manager, and he was up in 
Yorkshire, working for somebody else 
and then we decided we’d better build. 
So we bought up as much land as we co
uld around, we built everything.
IPZ: And that was the present Halsdon? 
SW: Yes. And we only had about 20 hor
ses, so we only built for 20 horses, and 
then we bought up a couple more farms 
over the years.
IPZ: How much is there land altogether? 
SW: I think 500-600 acres.
IPZ: Approximately 250 hectares, for 20 
horses, they had a lot of space (laugh
ter).
SW: We have to sell off quite a bit of 
grass, because it is dairy farming country 
and it’s full of so much protein. We have 
a lot of problems, you have to manage it 
quite well. So we sell off quite a bit of 
grass.
IPZ: Yes, Arabian horses don’t like as 
much protein.
SW: People come and say: you’re year
lings are so huuuge.
IPZ: They eat grass, nothing more, that’s 
why England is such a fantastic Thoro
ughbred country. So your first mares we
re...
SW: Farma and Ceratonia, Finta and 
Wioleta, and then on and on and on and 
one day we managed to get the three 
horses we wanted originally - Pilarka, Pi- 
kieta and Pilot.
IPZ: I think, we all believe that they had 
luck.
SW: Well I think it was Judith Forbis that 
said that with Pilarka, even when she 
was in a very bad way, you could tell even 
when she looked like that, she still knew
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Egina 1984 (Palas - Estrada) hod. / bred by Michałów

she was a queen. And that’s what we fo
und. We had to cover her up when people 
came, because of her ribs, but she was 
still: „I’m sorry, but what you looking at, 
I’m the queen”, (laughter)
IPZ: Was she at that time in the United 
States? No, she was already in England.
SW: When she went to the national show 
at Malvern and she won the mares cham
pionship, she wasn’t even clean, and 
I was like „how can they do it, with such 
magical mare”, and finally she came to 
me.
IPZ: There was a girl managing the stud, 
Penny, it was too much for her.
SW: It’s hard work, isn’t it?
IPZ: Certainly
SW: I have a riding mare, she’s 26 now, 
a pure bred Arabian - Melisha. I rode her 
always, the best mare in the world. She’s 
by Melchior, he was half Straight Egyp
tian out of a Crabbet mare. She was eve
rything that an Arabian mare should be, 
in fact it’s the personality even more 
than the looks, because I found out that 
the Arabians talk to you, something goes 
from them through your fingers to your 
thoughts. It probably sounds crazy, but 
that’s what I found, you’re just at one 
with them.
IPZ: I understand it so very well, I had 
a similar story. I will tell you another time 
-1 experienced magic, I can’t explain it. 

SW: Oczywiście, najlepiej trafiają te, 
które mają pełnić rolę koni familij
nych, rekreacyjnych lub rajdowych. 
Tacy nabywcy nie rozstąją się ze 
swoimi końmi do końca ich dni i są 
one tam naprawdę szczęśliwe. 
IPZ: To ważne, w jakie ręce pójdą.
SW: Zauważyłam, że konie po przej
ściu do nowych domów jakby roz
kwitają, bo na początku poświęca się 
im dużo uwagi. To tak, jakby pocho
dziły z dużej rodziny, a po jej opusz
czeniu starały się, aby w nowej zo
stać zauważone.
IPZ: No tak, dzieci opuszczają domy, 
ptaki wylatują z gniazda...
SW: Jednak większość utrzymuje 
kontakt z rodziną.
IPZ: Czy na początku miała pani ja
kieś pojęcie o hodowli?
SW: Absolutnie żadnego i nie wydaje 
mi się, abym teraz miała dużo więk
sze (śmiech).
IPZ: A więc hoduje pani na wyczu
cie?

SW: Tak, głównie na wyczucie, cho
ciaż studiowałam trochę rodowo
dów, ale te wszystkie imiona szybko 
wylatywały mi z pamięci. Poza tym 
nie lubię wszystkiego z góry plano
wać. Lubię natomiast wieczorami 
czytywać taką grubą, zieloną książ
kę: „Linie genealogiczne polskich ko
ni arabskich”. To bardzo zajmująca 
lektura, ale szybko zapominam, co 
tam przeczytałam i muszę zaczynać 
od początku (śmiech). Ale tak na
prawdę przede wszystkim kieruję się 
wyczuciem. Nieraz w rozmowie 
z Dannym (Rendersem - przyp. re
dakcji) wspominałam, że dla mnie 
najważniejsze to równowaga i har
monia leżące u podstaw wszystkie
go. Koń musi stanowić całość. Gło
wa nie ma dla mnie większego zna
czenia, bo u araba zawsze jest ona 
piękna. Dlatego tak wysoko cenię 
polskie konie jako fundament ho
dowli, gdyż one same są fundamen
tem, jako, że mają doskonale propor
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cje i wszystko takie, jakie być powin
no Jeżeli ogólna sylwetka jest 
harmonijna, dopiero wtedy możemy 
zacząć doszukiwać się szczegółów.
IPZ: Rzeczywiście, można powie
dzieć, że polskie konie są „komplet
ne”, złożyła się na to praca wielu po
koleń i skrupulatnej selekcji, aby 
osiągnąć ten efekt.
SW: Czasem nawet źrebięta mają już 
proporcje koni dorosłych.
IPZ: Ale Pani ma przecież wspaniałe 

stado.
SW: Bo wykupiłam, co mieliście naj
lepszego! (śmiech).
IPZ: Czy dobiera pani ogiera do kla
czy biorąc pod uwagę typ, urodę, 
eksterier i genetyczne założenia jej 
linii żeńskiej, gdyż prawie wszystkie 
klacze, jakie Pani sprowadziła z Pol
ski, pochodzą z najlepszych rodzin 
żeńskich.
SW: Tak, właśnie dlatego zaintereso
wałam się tymi rodzinami. Kiedy 
przyjeżdżałam na pierwsze aukcje, 
początkowo zachwycałam się poje
dynczymi końmi i wykrzykiwałam, że 
tę muszę mieć, bo mi się podoba, 
a potem zdałam sobie sprawę, że 
można inaczej. Moją uwagę zwróciły 
charakterystyczne cechy pewnych 
rodzin. Pod tym względem polegam 
na Dannym, bo on ma dobrą pamięć 
do imion.
IPZ: Rzeczywiście nadzwyczajną. 
Wiem, że przykłada Pani dużą wagę 
do użytkowości kom, Pani konie bie
gają również na wyścigach. Wiem, że 
osiągają one sukcesy. Proszę powie
dzieć nam o tym coś więcej.
SW: Pilot i Endel miały dobre wyniki 
w rajdach, ale w tej dyscyplinie 
strasznie długo czeka się na efekty, 
6-7 lat od rozpoczęcia startów. Dużo 
lepiej, jeśli owoce swojej pracy zbiera 
się co tydzień, jak na wyścigach.
IPZ: Z pewnością, daje to dużą sa
tysfakcję. Czy uważa Pani, że współ
czesny koń arabski powinien być 
także koniem użytkowym, że powi
nien cokolwiek robić?
SW: Osobiście uważam, że tak, po
nieważ wyhodowano je na pustyni, 
gdzie wszystko musialo służyć okre
ślonemu celowi, także rozdęte noz
drza, krótka głowa, sposób noszenia 

So what do you particularly love about 
Arabian horses, what do they give you... 
SW:... they give me everything, every
thing they can. They’re forgiving, they’re 
generous, they just give in a way that no 
other horse can.
IPZ: They ask only for so little.
SW: Melisha herself is old with an enor
mous tumor, but she won’t give in, so 
until she gives in, she stays alive. When 
I’m away, she pines, because she can’t 
see me, but when I come back, she revi
ves. It’s as though the tumor isn’t there, 
she doesn’t ache, nothing aches. I just go 
into her and she’ll get up, come over and 
just stand, and she calls to me as if I’m 
her foal. And I put my arms around her, 
and that’s what she wants, that little 
thing that makes her satisfied. She’s dy
ing but she has a good life, because I ma
ke sure even if the life is shortened by the 
drugs we give her, she has a wonderful ti
me out in the field. I take her out and 
I bring her back, she tells me what to 
do - you enter almost a spiritual cont- 
cact with them, it’s not a case of „you 
do this”, but „let’s do this”. Do you think 
this is a good way of describing the rela
tionship with Arabs? I think so. My life 
wouldn’t be the same without them.
IPZ: It’s wonderful what you said, I un
derstand that very well.
SW: I find it much easier to tell this to pe
ople who also love what I’m talking abo
ut.
IPZ: I love to hear it.
SW: Yes, because you talk like that!
IPZ: Yes, I perfectly understand what 
you mean.
SW: When I talk about it, I get all excited, 
because I think „ooh, it’s wonderful to go 
out every day and see those horses every 
time”.
IPZ: But you keep all of them, I think it’s 
very difficult for you to sell them. I under
stand you carefully choose new homes 
for them.
SW: I do, the best home they go to in fact 
is of course to people who want to buy 
them for a family horse, hacking and en
durance, which is what most people 
do and probably for family riding. 
They’re such nice people, who will have 
them forever, and I think they’re the luc
kiest horses. You can only do the best 
you can with teaching them manners to 
go out into the big wide world, and then 
it’s out of your hands.
IPZ: It’s important where they go.
SW: As long as they know how to behave 
themselves. But I always found that hor
ses, once they get to their new home, 
they flourish, because they’ve got all the 
attention, haven’t they? It’s like coming 
from a large family, when suddenly you 
leave them and go somewhere, and pe
ople they notice of you.
IPZ: Yes, the children leave home, like 
a bird leaving the nest...
SW: Exactly, but a lot of people keep in 
touch.
IPZ: How much did you know about bre
eding when started?
SW: I had no clue, no idea - actually 
I don’t think I know much more now 
(laughter).
IPZ: You bred them by feeling?

SW: Yes, by feeling, I studied a little bit, 
but I can’t keep the names in my head. 
And I can’t work like that, from a plan or 
anything like that. I read a lot, still every 
evening I read that great green book. 
„The horse families of Poland”, and it’s 
fascinating. Then I forget about it and 
I have to read it again, (laughter). No, 
I do most of it by feeling and looking. 
I was talking to Danny Renders about it 
earlier and I said probably right from the 
very beginning the basis of it all was the 
foundation of balance. A horse has to be 
complete. The head didn’t matter to me 
too much, because for me the head is 
either way beautiful, although there are 
extreme heads. But this is why I thought 
Polish horses make such a wonderful fo
undation, they’re balanced, they’re pro
per and they’re right. The overall pictu
res has to be right and then you can go 
and look at the details.
IPZ: I feel that the Polish bred horses ha
ve something complete in them. It took 
a long, long time and careful selection to 
achieve the balance in everything and 
that’s why the picture which is standing 
in front of you is so complete and ple
asing. But of course you have great hor
ses, of all kind.
SW: I think that often babies look balan
ced too, they look like little adults.
IPZ: But you have wonderful horses, 
I mean it.
SW: I bought some of your best (laugh
ter).
IPZ: You collect mares, stallions and 
then you breed on the type, quality, the 
genetic power of the female bloodlines, 
because as far as I know nearly every ma
re you acquired from Poland you got 
from an excellent family.
SW: That’s when I became interested, in 
the families. I used to come to the early 
sales, and go „ooh I like that one, that lo
oks good”. And then gradually I realized 
that there has to be a better way of doing 
this, because I recognized certain cha
racteristics of given families, that really 
got me hooked. But I rely on Danny a lot, 
because he can remember all the names. 
IPZ: I agree, he has a wonderful memory, 
he can remember everything You like 
horses to perform, you like that they 
do something - you put them into racing. 
Your horses were very successful in those 
kind of events, tell us something about 
that.
SW: Pilot, Piechur and Endel - they’ve 
been so successful in breeding enduran
ce horses and it takes so long, doesn’t it, 
6 or 7 years before they start to achieve 
something. It’s really exciting to see the 
results every week, it’s really nice.
IPZ: Yes, great satisfaction. Do you think 
that nowadays the Arabian horse should 
perform, should do something?
SW: It’s a very personal thing, isn’t it? 
I think that yes, because they were in the 
desert and everything about them is de
signed for a purpose. People find it hard 
to believe. The large nostrils, the short 
head, the tail, the large flat feet - it’s got 
to perform, and these horses can do a bit 
of everything really, can’t they?
IPZ: They can certainly do anything. 
What achievement are you most proud
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Albula 1994 (Fawor - Algeria), hod. I bred by Janów Podlaski 
z ogierkiem po Eukaliptus / with a colt by Eukaliptys, 2000

of, which horse gave you the most of sa
tisfaction, in regard to show, racing or 
performance, which horse do you spe
cially value?
SW: Piechur, when he won the All Na
tions Cup championship. I think Piechur 
above all.
IPZ: Endel was such a great racer.
SW: I have such respect and admiration 
for him. I think he was a great horse, 
a phenomenally good sire of broodmares. 
I’m going to have to start using another 
stallion soon in my breeding program, 
it’s really time for us to go back and see 
what Poland’s got. What I would love is 
a horse with the qualities of Piechur - he 
had that wonderful neck, and really 
handsome head, a beautiful expression 
in his eyes, very masculine, but extreme
ly kind. I used to ride him. when he first 
came. When I first sat on him I was a bit 
frightened, as I had never sat on a stal
lion before. And he just stood there, thin
king, and I just thought he was sizing me 
up, and then he decided „she’s all right”, 
and then he looked after me. He could be 
a little naughty sometimes, but just ha
ving fun, which is what Arabian do. My 
daughter thinks I’m crazy to ride them, 
but I say „they’re having just a little bit of 
fun and they don’t mean anything”. 
That's what lovely about Arabian horses. 
IPZ: I perfectly understand, Mares, stal

lions - which ones do you love and which 
ones do you value for quality, reproduc
tion. Which horses did you love, not for 
what they did?
SW: Ceratonia, Piechur certainly - loved 
him, everything about him, Pikieta, Finta 
and Wioleta, an absolute angel. I love so 
many, I could go on, you know this one is 
better than the other, but when it comes 
to Polish mares, though I have Egyptian 
mares as well, there is something so spe
cial about them, we all know they get 
more and more beautiful, more and mo
re dry, but there’s just this quality about 
them, they improve and improve, and 
they’re real heart stoppers for me, even 
now.
IPZ: A wonderful expression. Would it be 
possible for you to make a register of all 
the successes of your horses at the 
shows? I was so impressed with Shadra, 
a magnificent mare - what are your fe
elings about her?
SW: She’s very temperamental, she 
either shows or not. And she’s very sensi
tive, it took a long time to persuade her 
that life is okay after Brasil. They’re par
ticularly difficult from Brasil, from Ame
rica, too. She also found the climate very 
difficult. I would’ve liked to see her out 
more, to show her more. I think she suf
fered from nerves a bit, she gets put off 
very easily. But she has a very beautiful 2 

ogona czy duże, płaskie kopyta, 
chociaż niektórym trudno w to 
uwierzyć. Konie arabskie powinny 
umieć robić wszystko po trochu, 
prawda?
IPZ: Oczywiście, mają różnorodne 
uzdolnienia, ale z jakiego osiągnięcia 
jest Pani najbardziej dumna i które
go konia Pani najwyżej ceni, jeśli 
chodzi o sport, wyścigi czy inne ro
dzaje użytkowości?
SW: Myślę, że Piechura, za jego 
wszechstronność, zdobył przecież 
również tytuł Czempiona Pucharu 
Narodów.
IPZ: Endel także bardzo dobrze bie
gał.
SW: Owszem, podziwiam go i sza
nuję, szczególnie jako ojca matek, 
ale mam zamiar zacząć używać in
nego ogiera w swoim programie ho
dowlanym. Czas sprawdzić, co tym
czasem urodziło się w Polsce. Marzy 
mi się ogier o podobnych cechach 
jak Piechur, z taką samą długą szy
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ją, ładną głową i wspaniałym spoj
rzeniem, bardzo męski, lecz przy
jemny do jazdy. Piechura dosiada
łam, ledwo do mnie przyjechał, cho
ciaż nigdy przedtem nie jeździłam 
na ogierze, więc trochę się bałam. 
On jednak stał spokojnie, jakby 
mnie szacował, ale widocznie ocena 
wypadła pozytywnie, gdyż zachowy
wał się bardzo grzecznie. Czasem 
brykał, ale tylko dla zabawy, jak to 
robi większość arabów. Moja córka 
uważa, że trzeba mieć nie po kolei 
w głowie, aby na nich jeździć, a ja jej 
tłumaczę, że one tylko lubią figlo
wać, ale nie mają złych zamiarów. 
To właśnie mi się w arabach najbar
dziej podoba!
IPZ: Które z klaczy i ogierów najwy
żej Pani ceni za ich walory pokrojowe 
i rozpłodowe, a które Pani po prostu 
kocha, nie za ich osiągnięcia, tylko 
za to, że są?
SW: Cer atonię, oczywiście Piechu
ra, bo w nim wszystko mi się podo
bało, Pikietę, Fintę i Wiole tę, która 
była prawdziwym aniołem... Mogła
bym tak wyliczać w nieskończo
ność, tyle ich kochałam. To znaczy, 
wiem oczywiście, że jeden jest lep
szy od drugiego, ale jeśli chodzi 
o polskie klacze (bo mam także 
egipskie), one mają w sobie coś ta
kiego, że z wiekiem stają się coraz 
suchsze i piękniejsze - coś zapiera
jącego dech!
IPZ: Wspaniałe określenie! A czy po
trafiłaby Pani wyliczyć wszystkie 
sukcesy pokazowe swoich koni? Pa
miętam Shadrę zrobiła na mnie duże 
wrażenie, co Pani o niej sądzi?
SW: Jest strasznie humorzasta, raz 
się pokaże, a raz nie. I bardzo wrażli
wa, trudno jej wytłumaczyć, że 
P° przyjeździe z Brazylii życie może 
być piękne. Zwykle konie przycho
dzące z Brazylii i Stanów Zjednoczo
nych są bardzo trudne. Klimat tutaj 
też nie bardzo jej odpowiada. Chcia- 
iabym pokazywać ją więcej, ale sta
nowczo jest zanadto nerwowa. Mam 
°d niej piękną dwuletnią klaczkę 
Po Lotharze.
IPZ: Chyba zwolniła Pani trochę 
tempo jeśli chodzi o pokazy, praw
da?

SW: Tak, bo nie podobało mi się, jak 
trenerzy traktowali moje konie. 
IPZ: To przecież jest takie ważne.
SW: Dlatego zawsze zatrudniałam 
trenera u siebie, a kiedy ostatni od
szedł, nie znalazłam dotąd nikogo, 
kto by mi odpowiadał. Nie lubię wy
syłać koni do ośrodków treningo
wych. U Johanny jest tylko jedna 
moja młoda klacz, a Etiquette’a po
wierzę Erikowi, bo mu ufam. Jednak 
straciłam złudzenia co do pokazów, 
bo właściwie nie chodzi tam o konie, 
tylko o politykę, w której ważne jest, 
kto wygra, a nie - jakim koniem. Dla
tego wolę raczej zapraszać gości, aby 
oglądali moje konie na miejscu i je
stem szczęśliwa, że nigdzie z nimi nie 
jeżdżę.
IPZ: Niektórym, zwłaszcza takim, 
którzy, jak ja, brali udział w tworze
niu ECAHO, wydaje się, że zmiany 
zachodzą w niepożądanym kierunku. 
SW: Nie rozumiem na przykład, dla
czego araby, jako jedyna rasa 
na świecie, nie miały przeprowadza
nych testów dopingowych. Przecież 
to bardzo ważne aby konie nie były 
pod wpływem niedozwolonych środ
ków.
IPZ: Są ludzie, którzy zajmują się 
tym dla zaspokojenia ambicji, dla 
władzy lub pieniędzy, nie myśląc 
o koniach.
SW: Nieraz klienci chcący kupić ko
nia pytają o jego zdolności pokazo
we, a ja wtedy pytam: „A co to jest 
takiego?” Przecież te zdolności zale
żą od wielu czynników!
IPZ: Dlatego właśnie powstało ECA
HO, aby chronić konie przed nad
mierną ingerencją ludzką.
SW: Właśnie!
IPZ: Ale obecnie wydaje się że sytu
acja wygląda jeszcze gorzej niż na po
czątku. A co pani sądzi o sytuacji 
na Bliskim Wschodzie, gdzie zaanga
żowane są tak ogromne pieniądze?
SW: Tak, ale każdy ulega pokusie 
aby spróbować zdobyć te sumy w ja
kiś sposób. Wydaje mi się jednak, że 
trzeba dużej odwagi, aby przeciwsta
wić się tej sile.
IPZ: Próbowano, ale nie udało się.
SW: Prawdę mówiąc, nie bardzo rozu
miem, dlaczego. Może jestem naiwna, 

year old daughter by Lothar.
IPZ: You’ve slowed down with showing 
the horses, haven’t you?
SW: Yes, because, I didn’t like the way 
people were treating my horses, the way 
they trained them.
IPZ: I think that’s very important.
SW: That’s why I always had a trainer 
and since the last one went, I didn’t find 
anyone I liked. And I don’t like sending 
away. Johanna has one young mare of 
mine, and Etiquette will go to Eric, be
cause I trust him. But I just felt very di
sillusioned about the shows, because it’s 
not so much about horses, but about 
who won what - show politics. I sudden
ly wondered where the horse was in the
se politics. So I decided I’d rather adver
tise and try to get people to come over 
and see the horses, I’m quite happy with 
not showing them.
IPZ: Some people have a feeling, espe
cially those that attended the creation of 
ECAHO as I did, that things are chan
ging, of course not in a very desirable di
rection.
SW: Actually what I couldn’t see the po
int of, was that it was the only breed in 
the world that would not have doping te
sts. I couldn’t understand that, because 
when you get doping, you get it at the hi
ghest level. I really thought that it was 
more important to make sure that the 
horse wasn’t abused.
IPZ: There is a group of people who do it 
for ambition, power, money and not for 
the horses.
SW: People often ask when they want to 
buy a horse if its show quality, and I say 
„what is that?”. That depends on many 
things.
IPZ That’s why ECAHO was created, to 
avoid the excessive human intervention 
SW: Exactly.
IPZ: But now it’s more than ever, even 
than in the beginning.
IPZ: What do you think about the money 
involved in Arabia and the Middle East, 
a lot of money is involved.
SW: Yes, I think it’s such a temptation 
for anybody to do anything to win that 
sort of money. I think it probably has to 
be a very brave person to go up against 
it.
IPZ: I think that one tries, but does’t 
succeed very much.
SW: I don’t understand why really, I’m 
a bit naive, but i still believe in good over 
evil. If you don’t make a stand against 
what you think to be wrong, it will never 
be put right.
IPZ: That’s very personal, very wonder
ful. What would you like to do next - just 
keep it all that way, have some new idea? 
SW: No idea, when I was younger I tried 
to have an idea, think of something, but 
I found that what happens in life sud
denly presents itself to you. I think you 
have to have the openness of mind to re
cognize an opportunity or an idea when 
you see it, suddenly something turns up. 
It’s easy to make all these plans, but 
often they don’t work out.
IPZ: When you look at all your mares, 
what do you think?
SW: I think it’s the most beautiful sight 
in the world (laughter). And even if

37



they’re not all of the best quality, they’re 
all treated the same, they all cost the sa
me to feed.
IPZ: A perfect ending!
SW: For me they give me what I want 
and more, I couldn’t want more, how co
uld I ask for more?
IPZ: They are a part of you, yes?
SW: Yes, they are the core of my life. For 
me they are particular creatures which 
came down from heaven, and the angels 
sent them down and they’re here for us 
and they should be recognized and tre
ated like angels and cherished. They re
ally are creatures to be cherished.
IPZ: How much of your own time do you 
offer them?
SW: All my time, I don’t go to my studio 
anymore, it’s as I didn't need to draw 
them or paint them once they were mine, 
now I just feel like I’m the luckiest per
son in the world, to have them, to be able 
to touch them, work with them.
IPZ: Do you find pleasure, because I al
ways did, just cleaning stables?
SW: Yes, right back at the beginnings. 
You know the pleasure you get when you 
smell the saddle, the bridle, clean and 
smell the oil, and then you just go and 
stand next to the horses, clean them - oh 
it’s wonderful.
IPZ: We have 5 minutes, tell me whatever 
you like, because I hate asking questions 
(laughter), it’s nice when somebody says 
something personally.
SW: It’s strange, my great aunt -1 never 
knew her. I found this out from my mo
ther - she owned an enormous livery sta
ble in London. And once I found it and 
went to look at it and in fact all the outli
nes had been turned into a big builders 
yard. Obviously it’s there in my genes 
that I’ve inherited from her, but no one 
else in the family has. I didn’t have a hor
sey background, but they was always 
there, it was just the beauty of the hor
ses.
IPZ: Sometime it comes from the second 
generation or third generation.
SW: Yes.
IPZ: What you said at the beginning - 
when you hear the hoof beats on the 
street it gives you a certain heartbeat, 
doesn’t it?
SW: Yes, it’s like no other feeling because 
it is part of your horse, part of your being, 
and as I say, they are wonderful creatu
res.
IPZ: When visiting your farm, I was so 
much impressed with Charlie being in 
the stable with the horses.
SW: Oh yes, he adored Endel, he was 
such a gentleman of a horse.
IPZ: Yes, I always remember his hand so 
delicate towards the horses, he supports 
them and loves them.
SW: Yes, he likes to be involved with 
them.
IPZ: He also sees the aesthetics, the Ara
bian horse answers to artists’ feelings 
SW: Yes, I think so.
IPZ: Shirley, thank you so much.
SW: It’s been a pleasure. 

ale ciągle wierzę w tryumf dobra 
nad ziem. Jeżeli nikt nie będzie miał 
odwagi przeciwstawić się ziu, któż je 
pokona? I któż chcialby podejmować 
bezowocne wysiłki, które do niczego 
nie prowadzą?
IPZ: To piękne, że Pani tak emocjo
nalnie do tego podchodzi. A ma Pani 
jakieś pomysły, co robić dalej?
SW: Teraz nie, pomysły miałam, 
kiedy byłam młodsza. Doszłam jed
nak do wniosku, że one przychodzą 
same, kiedy tylko człowiek ma 
otwartą głowę i umie poznać, kiedy 
nadarza się sposobność zrobienia 
czegoś. Łatwo jest planować, ale 
z takich planów często nic nie wy
chodzi.
IPZ: A co Pani myśli, kiedy patrzy 
na swoje klacze?
SW: Myślę, że to najpiękniejszy wi
dok na świecie (śmiech). Zresztą na
wet jeśli nie są najpiękniejsze, trak
tuję wszystkie tak samo i tyle samo 
kosztuje ich utrzymanie.
IPZ: Bardzo trafna konkluzja!
SW: Dają mi to, czego pragnę i jesz
cze więcej. A jak mogłabym żądać 
czegoś ponadto, jeśli niczego więcej 
nie pragnę?
IPZ: Są dla Pani częścią Jej samej, 
prawda?
SW: Och, są istotą mego życia. Dla 
mnie to szczególne stworzenia Boże, 
które zostały nam dane z nieba, 
przez anioły. Tak też powinniśmy je 
traktować i otaczać czcią.
IPZ: Jaką część swego czasu Pani im 
poświęca?
SW: Cały czas! Teraz nie mam po co 
chodzić do pracowni, bo nie muszę 
ich rysować ani malować, kiedy mam 
je żywe. Czuję się, jakbym była naj
szczęśliwszą osobą na świecie, bo 
mogę ich dotykać i pracować z nimi. 
IPZ: Czy praca w stajni sprawia Pani 
przyjemność, tak jak zawsze mnie 
sprawiała?
SW: Na początku tak. Oczywiście, 
uwielbiam wdychać zapach siodeł, 
rzędu, oleju do konserwacji skóry, lu
bię stać obok koni, czyścić je... To 
naprawdę cudowne!
IPZ: Zostało nam jeszcze pięć minut, 
więc może powie nam Pani coś 
od siebie, bo w gruncie rzeczy nie 

cierpię zadawać pytań, a milo jest 
usłyszeć coś osobistego.
SW: Ciekawe, że moja cioteczną 
babka była właścicielką pensjonatu 
dla koni w Londynie, prowadzonego 
z dużym rozmachem. Nie znałam już 
jej, ale dowiedziałam się o tym 
od mojej matki i od razu odszukałam 
to miejsce. Niestety, po stajni nie zo
stało ani śladu, działało tam teraz 
wielkie przedsiębiorstwo budowla
ne. Najwyraźniej jednak miłość 
do koni odziedziczyłam właśnie 
po niej, bo mam to w genach, mimo 
ze nikt inny z mojej rodziny nie był 
koniarzem. Tym natomiast, co za
wsze towarzyszyło mi w życiu, było 
piękno koni.
IPZ: Czasem takie zamiłowanie po
jawia się co drugie lub co trzecie po
kolenie.
SW: Owszem.
IPZ: Jak Pani powiedziała na po
czątku, tętent kopyt na bruku wywo
łuje u Pani przyspieszone bicie ser
ca?
SW: Tak, tego uczucia nie da się z ni
czym porównać. Konie są tak cu
downymi istotami, że są częścią nas 
samych.
IPZ: Kiedy odwiedziłam Państwa 
stadninę, zauważyłam, że Charlie 
przebywał w stajni z końmi. Bardzo 
mi się to podobało.
SW: Tak, szczególnie polubił Endela, 
bo on zachowywał się jak prawdziwy 
dżentelmen wśród koni.
IPZ: Rzeczywiście, pamiętam, z jaką 
delikatnością Charlie dotykał koni 
i z jaką miłością się nimi zajmował.
SW: Tak, on bardzo lubi przebywać 
wśród koni.
IPZ: No tak, jak każdy prawdziwy ar
tysta jest równocześnie estetą.
SW: Też tak sądzę.
IPZ: Shirley, doprawdy bardzo dzię
kuję za rozmowę.
SW: Cała przyjemność po mojej 
stronie.

Rozmowę z Shirley Watts przepro
wadziła Izabella Pawelec-Zawadz- 
ka w piękny, czerwcowy wieczór 
(10.06.2008), w patio hotelu Bristol 
w Warszawie.
/tłum. K. Ch./
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W centralnej PolsceŁ w sercu sosnowych lasów,'w przestronnej 
i nowoczesnej stajni będącej dziś architektonicznym wzorem 
dla wielu, hodowane są jedyne w swoim rodzaju korne arabskie. 
Jedyne, bo tylko tutaj - $7 Silvática Black Arabians, wszystkie są karę 
Maść ta u koni czystej krwi jest rzadka, niezwykle ceniona 
i uważana przez wielu za najpiękniejszą.



W
szystko zaczęło się 15 lat te
mu, od startów Alicji Napió- 
ra w dyscyplinie długody
stansowych rajdów konnych...

W pierwszej, małej, wybudowanej 
w stylu angielskim stajni w 1999 roku 
stanął walach arabski - wnuk legen
darnego Baska - Baskerville (Bomarc 
- Kamelia), który w barwach klubu 
jeździeckiego Hurtap - Łęczyca, zało
żonego przez rodzinę Napióra, startu
jąc pod właścicielką przez wiele lat od
nosił znaczące sukcesy sportowe. Rok 
później Alicja Napióra rozpoczęła star
ty na wybitnym, kurozwęckim wałachu 
Wariant (Wermut - Wiorsta). Para ta 
reprezentowała Polskę m.in. na mi
strzostwach świata we francuskim 
Compiegne w 2000 roku. Obydwa za
służone konie rajdowe - Baskerville 
i Wariant zajmują dziś honorowe bok
sy w stajni Silvatiki.

W 2001 roku powstał pomysł 
na spróbowanie własnych sil w hodow
li koni arabskich. Jak na rodzinę lubią
cą podejmować trudne wyzwania pań
stwo Napióra wybrali hodowlę koni 
nąjrzadszej maści wśród koni czystej 
krwi... Jeszcze w tym samym roku, jako 
pierwsza klacz hodowlana, do stadni
ny przybyła jedna z nielicznych wtedy 
w Polsce karych klaczy - zasłużona 
córka czempiona Polski, Europy 
i Świata - Silvática (Fawor - Sawina 
po Wagram), od której imienia posta
nowiono nazwać nowo powstającą 
stadninę. Poszukując odpowiedniego 
dla pierwszej klaczy ogiera, który niósł
by w sobie karą maść, urodę, arabską 
ekspresję i ruch, hodowcy zdecydowali 
się na zdobywcę tytułów Czempiona 
Pucharu Narodów, Europy i Świata - 
ogiera Taladinn (DWD Tabasco - Win
netka), zakupionego odsadkiem 
w USA przez Thomasa Mayera z Black 
Smoke Arabians w Niemczech. Nieste
ty, okazało się, że Taladinn, z którym 
Alicja bardzo chciaia skojarzyć Silvati- 
kę został czteiy lata wcześniej ekspor
towany do Arabii Saudyjskiej! Szczę
śliwie pozostawił jednak w Europie sy
na - BS Ddiabolo (od Ddinerka), in- 
bredowanego na zasłużonego w pol
skiej i zagranicznej hodowli Aladdina. 
Ten kary, solidnie i harmonijnie zbudo
wany ogier o przepięknym bukiecie 

i ruchu odnosił, podobnie jak ojciec, 
duże sukcesy na czempionatach mię
dzynarodowych. Nim też, w 2002 roku, 
została pokryta Silvática. Kolejnym 
zakupem była druga córka Fawora - 
gniada Forsycja (od Futura po Pesen- 
nik), która przed włączeniem do ho
dowli została sprawdzona w długody
stansowych rajdach konnych, wygry
wając w barwach Klubu Jeździeckiego 
Hurtap m.in. zawody ogólnopolskie 
i zajmując 2. miejsce w Pucharze Euro
py w Nowęcinie.

W 2003 roku z połączenia Silvatiki 
z BS Ddiabolo urodziło się w Silvática 
Black Arabians pierwsze karę źrebię - 
ogierek Sortis, który kontynuuje tra
dycje swojego ojca, mając na koncie 
start w 2006 roku w austriackim Weis 
i zdobyty tam tytuł Top Five. 
Podobny wynik osiągnął 
w 2008 roku na międzynaro
dowym pokazie St. Peters
burg Open w dalekiej Rosji. 
Ogier został również spraw
dzony pod kątem rajdów 
długodystansowych, zajmu
jąc w 2007 roku 3. miejsce 
w czempionacie koni 4-let- 
nich, przeszedł również tre
ning ujeżdżeniowy - swoje 
umiejętności prezentując 
m.in. podczas klas pod sio
dłem rozgrywanych na Je
siennym Czempionacie Koni 
Arabskich w Janowie Podla
skim. Dzisiaj Sortis oferowa
ny jest przez Silvatica Black 
Arabians jako reproduktor 
(stadnina posiada jego mro
żone nasienie). Sortis bez wątpienia 
jest również jednym z najbardziej 
efektownych, polskich koni arabskich 
wyszkolonych pod kątem ujeżdżenia 
i rajdów.

Jednak Alicja Napióra nie zaprzesta
ła starań o potomstwo karego czem
piona świata - Taladinna. Jesienią 
2003 do Silvatiki przyjechał jego syn - 
kary, o polsko-egipsko-amerykańskim 
rodowodzie BS Black Fable (od BS 
Black Fantasy po El Bahia Deamant). 
Oprócz zasłużonych, polskich linii ze 
strony ojca Black Fable, dzięki swojej 
matce wniósł do polskiej hodowli do- 
lew świeżej krwi klaczy Urfah or. ar.,

Silvatica Black Arabians 
Poland’s one and only
In central Poland, in the heart of a pine 
forest, inside a spacious and modem sta
ble, for many an exemplary architectural 
model, one of a kind Arabian horses are 
bred. One of a kind, because only here - 
at Silvatica Black Arabians - they’re all 
black. This coat color in Arabian horses 
is rare, extremely valued and considered 
by many as most beautiful. It all began 
15 years ago, with the starts of Alicja Na- 
piora in endurance riding...
The first small, English-style stable built 
in 1999 was occupied by an Arabian gel
ding - the grandson of the legendary 
Bask - Baskerville (Bomarc - Kamelia), 
who under the flag of „Hurtap-Lcczyca” 
Equestrian Club, founded by the Napio- 
ra family, competed under his owner and 
garnered quite a number of meaningful 
sport successes over the years. A year la
ter Alicja Napiora began competing atop 
the remarkable, Kurozwcki-bred gelding

powyżej / abowe: DPBlack Sheeniah 
(DP Black Dominie - Malabar Sheen)

sir. obok / previous page: od lewej / from the left. 
Silvatica, Ravenwood Nejma, DP Black Sheeniah

Wariant (Wermut - Wiorsta). This pair re
presented Poland at the World Cham
pionships in Compiegne, France in 2000, 
among others. Both meritorious endu
rance horses - Baskerville and Wariant - 
stand today in honorable boxes at the Si
lvatica stable.
In 2001 an idea was bom to try and bre
ed Arabian horses. As befits a family 
which likes undertaking demanding 
challenges, Mr. and Mrs. Napióra chose 
to breed horses of the rarest coat color 
among pure breds... Still that same year 
the first broodmare, one of the few black 
mares in Poland at that time, amved at
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the stud - a meritorious daughter of 
World, European and All Nations Cup 
Champion - Silvática (Fawor - Sawi- 
na/Wagram), from whom the newly esta
blished stud got its name. Searching for 
a suitable stallion for the first mare, one 
who would carry the black coat color, be
auty, Arabian expression and movement, 
the breeders decided on the World, Euro
pean and All Nations Cup Champion ti
tle holder - the stallion Taladinn (DWD 
Tabasco - Winnetka), purchased as a we
anling in the US by Thomas Mayer of 
Black Smoke Arabians, Germany. Unfor
tunately, it turned out that Taladinn, to 
whom Alicja wanted to breed Silvática, 
was exported to Saudi Arabia for years 
earlier! Luckily he left a son in Europe - 
BS Ddiabolo (out of Ddinerka), linebred 
to Aladdin, a stallion with large influence 
both in Polish and foreign breeding. This 
black, solid and harmoniously structu
red stallion with wonderful movement, 
just like his father, scored successes at 
international championships. And it was 
him to whom Silvática was bred to in 
2002. The next purchase was a second 
Fawor daughter - the bay Forsycja (out 
of Futura by Pesennik), who before be
ginning her stud duties was proven in en
durance riding, winning under the flag of 
Hurtap Equestrian Club an All-Polish 
event, among others, and placing second 
in the European Cup in Nowlin.
The mating of Silvática with BS Ddiabo
lo resulted in the stud’s first black foal in 
2003 - the colt Sortis, who followed in the 
tradition of his sire with a 2006 perfor
mance in Weis and a Top Five title. A si
milar success was added to his name in 
2008 at the International St. Petersburg 
Open in Russia. The stallion was also 
proven in endurance riding, placing 3rd 
in 2007 in the 4 year old championships. 
He also underwent dressage training, 
presenting his skills during the Autumn 

niosącą w prostej linii od czterech po
koleń karą maść, a także sukcesy po
kazowe: matka Black Fable, kara BS 
Black Fantasy jest córką El Bahia De- 
amant - wiceczempiona ogierów poka
zu regionalnego i wielokrotnego trium
fatora klas na pokazach w Ameryce 
Pn. „Fabi” - jak zdrobniale nazywany 
jest w nowym domu, został również 
sprawdzony przez swoich polskich 
właścicieli w sporcie - zajmując miej
sca 1., 2., 4. i 9. w rajdach długodystan
sowych. Razem z poszukiwanym długo 
synem Taladinna - Black Fable do sta
da Silvatiki dołączyła także kara klacz 
- wyhodowana w USA DP Black She- 
eniah (DP Black Dominie - Malabar
Sheen) powiększając pierwsze, polskie, 
karę stado czystej krwi arabskiej.

Oprócz szeroko użytego BS Black 
Fable, w Silvatice swoje potomstwo 
pozostawił także inny, wyhodowany 
za granicą, kary ogier o bardzo cieka
wym rodowodzie. Czysto egipski Al 
Hakim (Muhajjal - The Vision po Thee 
Desperado) poprzez matkę jest pół- 
bratem takich sław, jak użyte w Polsce 

Rascal
(BS Black Fable - Ravenwood Nejma)

Al Lahab i Al Maraam. Strona męska

wszystkich tych trzech ogierów jest 
zresztą również podobna - jako ojciec 
lub dziadek w ich rodowodach wystę
puje zasłużony dla hodowli czysto 
egipskiej ogier Imperial Imdal. W Si
lvática Black Arabians Al Hakima re
prezentują dwie klacze - BS Black Ha
kima (od Love on Fade po Bey Ofir) 
i BS Moulin Rouge (od BS Bee Mosica 
po BS Bethoven).

Dla dalszego rozwoju stadniny zo
stała również zakupiona kara klacz Ra 
venwood Nejma (Ravenwood Sihr - 
Ravenwood Masha), zinbredowana 
na cenionego w USA reproduktora 
w hodowli kaiych koni - skarogniade- 
go RG Al Monę.

Rozwijająca się prężnie hodowla wy
magała powiększenia infrastruktury, 
dlatego też w październiku 2004 za
kończono budowę 17-boksowej, nowo
czesnej stajni uważanej w tej chwil: 
za jedną z najładniejszych w Polsce - 
przestronną i pięknie wykończoną 
w drewnie, nawiązującym do pierwot
nej architektury pierwszych stajni.



Obiekt wyposażony jest w zielone, na
wadniane pastwiska z poidłami, bezu- 
wiązową, sterowaną komputerowo ka
ruzelę, system monitorujący zachowa
nie klaczy w okresie porodowym, lam
py odstraszające owady, duże zaplecze 
socjalne oraz pokoje gościnne na pod
daszu, gdzie wieczorami gościom stad
niny towarzyszy parskanie koni.

Ostatni, zagraniczny zakup hodow
ców z Silvática Black Arabians - Ra
venwood, Nejma jest matką urodzo
nego w 2006 roku syna BS Black Fa
ble - ogierka Rascal, który bardzo do
brze rozpoczął karierę pokazową 
od piątego miejsca w klasie w Naro
dowym Czempionacie Polski w Jano
wie Podlaskim w 2007 roku, a potem 
m.in. tytułu Wiceczempiona Między
narodowego pokazu w St. Petersbur
gu. Obecnie mrożone nasienie jego oj
ca - BS Black Fable, Silvática Black 
Arabians oferuje również hodowcom 
spoza stadniny.

Poza sukcesami swoich koni, Silváti
ca przyczyniła się też do sukcesów in
nych hodowców, którzy oddali konie 
w trening pokazowy trenerowi pracu
jącemu od kilku lat w stadninie - To
maszowi Jakubowskiemu. Inwestycje 
w utalentowanego trenera i wiele go
dzin spędzonych na zagranicznych wy
jazdach z końmi zaprocentowały za
ufaniem, jakim inni hodowcy obdarzyli 
stajnię treningową w Silvatice. Tutej
szemu ośrodkowi treningowemu swoje 
sukcesy zawdzięcza spora grupa koni 
z polskich stadnin prywatnych, 
ponadto w tym sezonie, jako pierwsza 
stajnia treningowa w Polsce, Silvática 
przyjęła do treningu klacz z zagranicy. 
Roczna Muranas Nada (po Dubai Pas
cha), hodowli niemieckiej, a należąca 
do słowackich właścicieli, po dwumie
sięcznym treningu w Polsce zdobyła 
wiceczempionat pokazu koni arab
skich na Słowacji.

Jest duża szansa, że w przyszłości li
sta sukcesów kaiych, polskich koni wy
hodowanych w Silvatice będzie jeszcze 
dłuższa - ostatnio, poza własnym BS 
Black Fablem stadnina użyła wiodą
cych w Europie reproduktorów, ojców 
bardzo urodziwego potomstwa - 
w tym roku klacze z Silvatiki zostały 
wysiane do Niemiec, do stanówki 

czempionem Wioch, karym Windpress 
Mirage (Thee Desperado - GL Lady 
Mirage). Z niecierpliwością oczekiwa
ny jest również potomek po utytuło
wanym i wzbudzającym duże emocje 
od czasu zakupu z USA - QR Marc 
(Marwan Al Shaqab - Swete Dreams), 
którym pokryto Ravenwood Nejmę, 
matkę już utytułowanego, młodego 
ogiera Rascal. Hodowcy z Silvática 
Black Arabians zdecydowali się rów
nież na użycie kasztanowatego ogiera 
Emo (Padrons Psyche - RD Bey 
Shahmpane), dwukrotnego czempio- 
na USA i Czempiona pokazu w Scotts
dale, po którym już w zeszłym roku 
urodziło się w Polsce bardzo urodziwe 
potomstwo. Rewelacyjnie zaczęło ono 
sezon na Wiosennym Młodzieżowym 
Pokazie Koni Czystej Krwi Arabskiej 
w Biaice, uważanym za jeden z naj
trudniejszych w Europie - córka Emo, 
janowska Palabra, zdobyła na nim ty
tuł czempionki oraz Najlepszego Ko
nia Pokazu.

Tymczasem w Silvatice, w sezonie 
2008 urodzili się dwaj przedstawiciele 
nowego rocznika - ogierek od Forsycji 
po spokrewnionym blisko z Emo ogie
rze Psytadel (Padrons Psyche - Bint 
Bey Shah) oraz kary ogierek po BS 
Black Fable od Czarnuli (Ekwipunek - 
Celimena).

Pytani o przyszłość koniunktury 
na karę konie arabskie, znawcy tematu 
twierdzą: Na dobre konie zawsze jest 
popyt, a na dobre karę - tym bardziej. 
Teorię tę w zupełności potwierdza Si
lvática Black Arabians - stadnina jest 
wśród polskich hodowców sporym 
ewenementem - w przeciwieństwie 
do wielu innych, praktycznie nie ma 
problemu ze sprzedażą koni. Karę ara
by z polskiej stadniny cieszą się dużym 
zainteresowaniem nie tylko na polskim 
rynku - tylko w tym roku ogiery z Silva
tiki wyjechały do: Iranu (Black Solfer- 
nus), Grecji (Maruk) i Wielkiej Brytanii 
(Faradis). Ten ostatni już zaczął w no
wej ojczyźnie udaną karierę pokazową, 
zajmując 2. miejsce w klasie i zdobywa
jąc kwalifikacje do czempionatów 
na prestiżowym HoCon Show w To
werlands, a tydzień później powtórzył 
to osiągnięcie na letnim pokazie We
ssex Arabians C Show w Newbury.

Sadamin (BS Black Fable - Silvática)
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Show at Janow Podlaski. Today Sortis is 
offered by Silvatica Black Arabians as 
a breeding sire (frozen semen is also ava
ilable). Sortis is also without a doubt one 
of the most effective Polish Arabian hor
ses schooled for dressage and endurance 
riding.
However Alicja Napiora did not give up 
in her efforts to gain the progeny of the 
black World Champion - Taladinn. In au
tumn of 2003 Silvatica welcomed the ar
rival of his son - black, with a Polish- 
-Egyptian-American pedigree - BS Black 
Fable (out of BS Black Fantasy by El Ba
hia Deamant). Beside the Polish, merito
rious bloodlines on the spear side of the 
pedigree, Black Fable also delivered 
a dosage of fresh genes into Polish bre
eding - those of the dam line Uriah d. b., 
bearing the black coat color over four 
successive generations, as well as succes
ses on the show arena: Black Fable’s 
dam, the black BS Black Fantasy, is the 
daughter of El Bahia Deamant - Regio
nal Show Reserve Champion and multi 
class winner of shows in North America. 
„Fabi”, as he is affectionately called in his 
new home, was also proven by his new 
owners in sport, placing 9th, 2nd, 4th and 
1st in endurance riding. Together with 
the long sought after Taladinn son, Black 
Fable, Silvatica’s herd was joined by ano
ther black mare, the US-bred DP Black 
Sheeniah (DP Black Dominic - Malabar 
Sheen), enlarging the first Polish black 
pure Arabian horse herd.
Beside the widely used BS Black Fable, 
Silvatica also possesses offspring by ano
ther foreign bred black stallion of a very 
interesting pedigree. The straight Egyp
tian Al Hakim (Muhajjal - The Vision by 
Thee Desperado) is half-brother (thro
ugh his dam) to such fames used in Po
land as Al Lahab and Al Maraam. The 
spear side of all three of these stallions is 
also similar - Imperial Imdal, a merito
rious straight Egyptian stafiion, appears 
as either sire or grandsire in their pedi
grees. In Silvatica Black Arabians Al Ha
kim is represented by two mares - BS
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Black Hakima (out of Love on Fade by 
Bey Ofir) and BS Moulin Rouge (out of 
BS Bee Mosica by BS Bethoven).
To enable further growth of the stud, the 
black mare Ravenwood Nejma (Raven
wood Sihr - Ravenwood Masha), line- 
bred to a valued sire in breeding black 
horses in the US - the brown RG Al Mo- 
ne - has also been purchased.
The buoyantly developing stud required 
the enlargement of its infrastructure, 
and so in October of 2004 the construc
tion of a 17-box stable came to an end - 
modem, considered currently as one of 
the most beautiful in Poland, spacious 
and beautifully finished off in wood, with 
reference to the original architecture of 
the first stables. The facility is equipped 
with green, irrigated pastures with drink 
troughs, a computer-steered horse wal
ker, a system monitoring the behavior of 
mares during foaling period, lamps de
terring insects, a large social base and 
guest rooms in the loft, where in the eve
nings the guests are accompanied by 
horse neighs.
The last foreign purchase by the Silváti
ca Black Arabian breeders - Ravenwood 
Nejma - is the dam of the 2006 son of BS 
Black Fable - the colt Rascal, who began 
his show career very well with a 5th pla
ce in class at the Polish National Show in 
2007 and later with the title of Internatio
nal Reserve Champion at the St. Peters
burg show. Currently the frozen semen of 
his sire, BS Black Fable, is offered by Si
lvática Black Arabians to breeders from 
outside the stud also.
Apart from the successes of their own 
horses, Silvática has contributed to the 
successes of other breeders, who placed 
their horses in the capable hands of pre
senter Tomasz Jakubowski for show tra
ining. Investments in the talented trainer 
and many hours spent on travelling abro
ad with horses resulted in confidence, 
which other breeders bestowed upon the 
training stable at Silvática. A large group 
of horses from Polish private studs owe 
their successes to this training facility, 
while this season, as the first training sta
ble in Poland, Silvática welcomed a fore
ign mare. The yearling Muranas Nada (by 
Dubai Pascha), German bred and Slovak 
owned, after two months” training in Po
land gained the Reserve Championship 
title at a show in Slovakia.
There is a large chance that in the future 
the list of successes of black, Polish hor
ses bred at Silvática will be even longer - 
lately, beside their own BS Black Fable, 
the stud used leading stallions in Euro
pe, sires of very handsome progeny. This 
year the Silvática mares were sent to 
Germany to be covered by black Italian 
Champion Windpress Mirage (Thee De
sperado - GL Lady Mirage). They are 
currently impatiently waiting for the of
fspring by the titled and sensation-stir
ring since being purchased from the US 
QR Marc (Marwan Al Shaqab - Swete 
Dreams), who was bred to Ravenwood 
Nejma, dam of the already titled young
ster Rascal. Breeders from Silvática have 
also decided to use the chestnut Enzo 
(Padrons Psyche - RD Bey Shahmpane), 
twice US and Scottsdale Champion, who

powyżej I abowe: BS Black Fable (Taladinn - BS Black Fantasy)

ponizej / below: stado na pastwisku / herd at the pasture
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Nowi właściciele Faradisa bardzo 
w niego wierzą, tak więc ogierek ma już 
zapełniony kalendarz pokazów na Wy
spach Brytyjskich w bieżącym sezonie. 
Do Niemiec wyjechał również Raven 
(Al Hakim - Ravenwood Nejma), 
a do Zjednoczonych Emiratów Arab
skich - zasłużony rajdowiec Gont (Wa
chlarz Gruda po Fawor), sprzedany 
po udanym starcie na mistrzostwach 
Europy koni 7-8-letnich w 2005 roku. 
Na początku tego roku do stada Silva- 
tiki dołączyła jego matka - michaiow- 
ska Gruda, pokryta na przyszły sezon 
ogierem BS Black Fable, który być mo
że będzie następcą swojego póibrata, 
ponieważ właściciele stadniny, mimo 
obranego kierunku pokazowego w ho
dowli, nie zrezygnowali z tradycji raj
dowych i czynnie uczestniczą w rozwo
ju tej dyscypliny. W bieżącym sezonie 
Silvática Black Arabians uzyskała 
od Polskiego Związku Jeździeckiego 
status Oficjalnego Sponsora Dyscypli
ny długodystansowych rajdów kon
nych w Polsce, fundując Puchar Silva- 
tica Black Arabians - nagrody w cyklu 
zawodów rajdowych, który zakończo
ny będzie finałem - wręczeniem głów
nego trofeum dla zwycięzcy w rankin
gu rozgrywek pucharowych.

Stadninę Silvática Black Arabians 
stworzyli ludzie z pasją i wiedzą. Od
wiedzający ją hodowcy z kraju, a coraz 
częściej również z zagranicy, chwalą 
przede wszystkim elegancję architek
tury dopracowanej w każdym calu i ko
nie, których hodowla prowadzona jest 
według określonego i ściśle przestrze
ganego planu, mąjącego zrealizować 
założenie właścicieli - hodowlę nowo
czesnego w typie, urodziwego, karego 
araba. Piękne, karę araby, które zaled
wie po kilku latach hodowli osiągają już 
pierwsze sukcesy pokazowe, 
sprawdzane są także w sporcie - konse
kwentnie kontynuowana pierwsza pa
sja nie pozostaje w cieniu. To ważne dla 
ich przyszłego rozwoju i kariery hodow
lanej ale również doceniane przez kup
ców często witanych w progach Silvati- 
ki, a także przez tych, którzy po prostu 
chcą usiąść w siodle i galopując na ka- 
rym> pięknym rumaku stać się chociaż 
na chwilę częścią legendy o „Czarnym 
Księciu”. •
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already has handsome offspring in Po
land, which sensationally began the se
ason at the Junior Spring Show in Bial- 
ka, considered one of the toughest in Eu
rope, where Enzo’s daughter, Janow- 
-bred Palabra, won the title of Champion 
and Best in Show.
Meanwhile this year Silvática saw the fo
aling of two representatives of the 2008 
crop - a colt out of Forsycja by the close
ly related to Enzo stallion Psytadel (Pa- 
drons Psyche - Bint Bey Shah) and 
a black colt by BS Black Fable out of 
Czamula (Ekwipunek - Celimena).
Asked about the future of economic de
mand for black Arabian horses, experts 
on the subject state: „There is always de
mand for good horses, and even more - 
for good black ones.” This theory is com
pletely confirmed by Silvática Black Ara
bians - the stud is a huge sensation 
among Polish breeders - opposed to ma
ny others, there is practically no problem 
with selling horses. Black Arabians from 
a Polish stud enjoy large interest not on
ly on the Polish market - just this year 
stallions from Silvática were exported to: 
Iran (Black Solfemus), Greece (Maruk) 
and Great Britain (Faradis). The latter 
already began a successful show career 
in his new homeland, placing 2nd in class 
and qualifying to the Championships in 
the prestigious HoCon show in Tower
lands, while a week later he repeated this 
feat at the Wessex C Summer Show in 
Newbury. Faradis” new owners have 
much faith in him, so the colt already has 
his UK show calendar filled this season. 
Exported to Germany was also Raven 
(Al Hakim - Ravenwood Nejma), while 
to the United Arab Emirates - the meri
torious endurance horse Gont (Wachlarz 
- Gruda by Fawor), sold after a success

ful start in the European Championships 
for 7-8 year olds in 2005. At the beginning 
of this year the Silvatica broodmare herd 
was joined by his dam, Michaiow’s Gru
da, bred to BS Black Fable, who might 
become the successor of his half-brother, 
because the owners of the stud, despite 
the taking on show breeding, did not re
sign from endurance traditions and acti
vely participate in the development of 
this discipline. This season Silvatica 
Black Arabians received the status of Of
ficial Sponsor of endurance riding in Po
land from the Polish Equestrian Federa
tion, funding the Silvatica Black Ara
bians Cup - a trophy in a series of endu
rance events, which will end with a finale
- the awarding of the main prize to the 
winner of the competition ranking.
Silvatica Black Arabians stud was cre
ated by people who possess passion and 
knowledge. Polish breeders, and lately 
more and more from abroad, praise the 
elegant architecture, elaborate finish 
and horses, Their breeding is carried out 
according to a strict breeding program, 
which aims at realizing the owners” goal
- to achieve a modem type, handsome 
black Arabian. The result: horses, who 
after just a couple of years of breeding 
achieve their first show successes. The 
initial passion of endurance riding is not 
overshadowed, but consistently continu
ed, as the beautiful, black Arabians are 
proven in sport, which is important for 
their future development and breeding 
career, as well as appreciated by buyers, 
who frequently visit Silvatica. And also 
by those that just want to sit in the sad
dle and while galloping atop a black, be
autiful steed, for a moment become part 
of the legend of „Black Beauty”.
/transl. J. K./
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HISTORIA

Janów Podlaski 1944-1961

fot. z arch. SK Janów Podlaski

W
 związku z zaistniałą sytu
acją, niezwykłym wydaje

się, że na rozkaz niemiec
kich władz wojskowych o ewakuacji, 
16 lipca załadowane zostały do 34 wa
gonów podstawionych na stacji kole
jowej w Białej Podlaskiej 244 konie 
Stadniny, z masztalerzami i inż. An
drzejem Krzyształowiczem z rodziną. 
Świadczyć to musi o ogromnej wadze, 
jaką władze okupacyjne przywiązy
wały do zabezpieczenia janowskich 
koni przed zagarnięciem przez Ro
sjan. Transport ten, przejeżdżając 
przez Gostyń, Poznań, Żagań, Zgo
rzelec, szczęśliwie unikając bombar
dowań, dotarł ostatecznie do nie
mieckiego zakładu treningowego 
w Sohland w Saksonii. 12 sierpnia do
łączyły do koni Stadniny, ogiery ja
nowskiego Stada Ogierów przybyłe 
z Łącka, gdzie ewakuowano je z Jano
wa 13 lipca. Konie umieszczone w ka
waleryjskich stajniach miały co praw
da dach nad głową, jednak cierpiały 
znaczne niedostatki paszy. Komen
dant F. von Bonnet próbował tym 
problemom zaradzić budując bieżnię 
do ruszania klaczy i 27 boksów oraz 
gromadząc pożywienie dla koni i łu
dzi, lecz zaspokajało to tylko najpil
niejsze potrzeby.

W związku z postępami Armii Ra
dzieckiej masy uciekinierów zaczęły 
zalewać Sohland i wzrastało zagroże
nie ogarnięcia tych terenów przez dzia
łania wojenne. Dnia 8 lutego 1945 r. 58 

Zbliżanie się Armii Czerwonej 
do linii Bugu w połowie 

1944 roku, wywołało ogromny 
popłoch wśród wojsk 

niemieckich i gwałtowny, 
a chwilami bezładny odwrót 
ich oddziałów frontowych, 
komplikowany dodatkowo 

atakami radzieckich oddziałów 
partyzanckich. Towarzyszyło 

temu całkowite zablokowanie 
dróg poprzez wycofujące się 

tabory, wiozące rannych 
i niezbędne zapasy.

Tabory w ogromnej większości 
składały się z wozów 

zaprzężonych 
w zarekwirowane 

na wschodzie konie.

sztuk młodzieży i 5 klaczy wysoko 
źrebnych załadowano do wagonów 
i skierowano do Drezna, gdzie również 
udać się miała pieszo reszta stadniny.

Rozkaz pik. Gustava Raua, odpo
wiedzialnego za hodowlę koni w Gene
ralnej Guberni, i organizującego ich 
ewakuację, wyznaczał termin dalszej 
podróży na poranek 13 lutego 1945 r. 
Wszystkie 150 koni Stadniny i 140 ogie

rów Stada z wozami taborowymi wyru
szyło tego dnia marszem pieszym 
w dalszą podróż prowadzone przez 55 
polskich pracowników i uzbrojonych 
konwojentów którymi byli jeńcy wo
jenni i przymusowi robotnicy. Celem 
podróży były koszary kawaleryjskie 
w Dreźnie. Noc z 13 na 14 lutego 1945 
była chyba najtragiczniejszą w historii 
Drezna. Tej nocy miał miejsce dywano
wy nalot bombowców alianckich, który 
zniósł z powierzchni ziemi większość 
miasta. Stado Ogierów poprzedzało 
w marszu wolniej poruszające się kla
cze i młodzież, nieszczęśliwie znajdu 
jąc się w strefie nalotu.

Dwadzieścia jeden ogierów zostało 
bezpowrotnie utraconych, część zginę
ła, część rannych leczono w lazaretach, 
wiele po prostu rozbiegło się w terenie 
i nie zostały odnalezione. Z relacji 
uczestnika tych zdarzeń, słynnego 
jeźdźca i trenera naszej ekipy olimpij
skiej Mariana Kowalczyka dowiaduje
my się, że ogiery, które z czasem stały 
się odnowicielami polskiej hodowli 
uratowały się dzięki masztalerzowi, 
któremu je powierzono na czas prze
marszu.

Jan Ziniewicz w czasie nalotu nie 
zsiadł z konia i nie schronił się, lecz sie
dząc na jednym z ogierów i trzymając 
przy boku drugiego nie stracił nad ni
mi kontroli ratując w ten sposób Wi
traża i Wielkiego Szlema. Trudno było
by wyobrazić sobie współczesną ho
dowlę bez tych dwóch reproduktorów.
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Witraż i / and Wielki Szlem w płonącym Dreźnie / in burning Dresden, 1945. 
Obraz autorstwa / painting by Julie A. Wear, 

podarowany przez Jima Browna Jr. / courtesy of Jim Brown Jr.

Wyczerpane konie i prowadzący je 
ludzie dotarli 23 lutego 1945 r. do Tor- 
gau, skąd transportem kolejowym 
stadnina przewieziona została już bez 
większych komplikacji na północ Nie
miec, do Schónbócken - młodzież, 
a klacze i ogiery do małego folwarku 
Nettelau nieopodal Kilonii.

Tam po okresie odpoczynku wzno
wione zostały normalne czynności 
hodowlane. Odpoczynek był okre
sem, kiedy pozbawione stresu organi
zmy klaczy zareagowały paradoksal
nie, masowo roniąc ciąże z takim tru
dem zachowywane w czasie przemar

Tab. 1
Klacz (pochodzenie)
Mare (sire - dam)

W 1944 kryta og.
In 1944 bred to:

W 1945 kryta og.
In 1945 bred to:

1. Vuneris (Amurath S. - Elsissa) Witraż 26.06. por. / aborted 25.03. Witraż 29.04
2. ajadera (Morocz - Elsissa) Amurath S. 14.04 Landsknecht 25.03
3. ialajka (Amurath S. - Iwonka III) Trypolis 15.04. Witraż 28.04
4. 11 îaria ( Trypolis - Saga) pierwiastka / maiden W. Szlem 03.06
5. irmen (Trypolis - Wilga) pierwiastka / maiden Witraż 02.06
6. irdoba (Trypolis - Norma) pierwiastka / maiden Witraż 25.05
1. Isissa (Floks - Arabja) Amurath S. 16.04. Witraż 29.05
8 ala (Amurath Sahib - Elsissa) Trypolis 10.06. Witraż 08.05
' ijada (Fetysz - Gazella II) nie kryta / not bred W. Szlem 22.04

10 orma (Hardy - Feija) Amurath S. 10.06 Witraż 18.05
1 kupacja (Fetysz - Federacja) Amurath S. 24 03. jai. / barren Amurath S. 31.03
12. ieszczota (Hardy -Huryska) Amurath S. 10.06 Amurath S. 08.05
13 Saga (Hardy - Jaga II) Trypolis 06.07 W. Szlem 30.04
14. ilga (Ofir - Jaskółka) Trypolis 11.05 Amurath S. 22.04

szów. Stan działu czystej krwi arab
skiej najlepiej przedstawia plan wy- 
źrebień i stanowienia klaczy w 1945 
roku (tab. 1).

W Nettelau stadnina doczekała osta
tecznego upadku Niemiec i wkroczenia 
aliantów. Już w mąju 1945 roku powstał 
Zarząd Polskich Stadnin w Niemczech, 
którego pierwszym komendantem zo
stał ppłk. Władysław Rozwadowski. 
Zarządowi temu podlegały wszystkie 
stadniny i stada ogierów znajdujące się 
na terenie Niemiec. Jesienią 1945 roku 
następuje reorganizacja stadnin 
na wzór angielskich depots i janowska

Exodus - In Exile
The nearing of the Red Army to the line 
of the Bug River in the middle of 1944 
caused huge panic among the German 
army and a violent, at times chaotic re
treat of their front-line units, additional
ly complicated by attacks of Russian gu
erilla units. This was accompanied by 
a complete blockade or roads by the re
treating army columns, carrying the wo
unded and essential stocks. The co
lumns on the most part consisted of hor
se wagons pulled by horses commande
ered in the East. Considering all this it 
seems remarkable that on July 16th, 244 
horses of the Stud, together with the 
grooms, as well as Andrzej Krzysztalo- 
wicz and his family, were loaded into 34 
wagons at the station at Biala Podlaska, 
as a result of an evacuation order given 
by German military authorities. This is 
evidence of how important the Janów 
horses were to the occupation officials, 
which wanted to secure them from being 
seized by the Russians. This transport, 
travelling through Gostyń, Poznań, Ża
gań and Zgorzelec fortunately avoiding 
bombardment, arrived finally at the Ger
man training center in Sohland, Saxony. 
On August 12th it was joined by stallions 
from the Janów Stallion Depot, which 
came from Łąck, where they were evacu
ated to on July 13th from Janów. The 
horses, placed in cavalry stables, had 
a roof over their heads, however they suf
fered greatly from shortage of feed. Com
mander F. von Bonnet tried to do some
thing about this, building a track to pro
vide movement for the mares and 27 
stalls, as well as gathered feed for both 
horses and people, yet it was enough for 
only the most urgent of needs.
Due to the progress of the Soviet Army 
large numbers of fugitives began to flood 
Sohland and there was an increasing 
danger of these lands being overtaken by 
military actions. On February 8th, 1945, 
58 youngsters and 5 highly pregnant ma
res were loaded onto train wagons and 
made their way to Dresden, where the 
rest of the stud was to also go there by 
foot.
An order given by colonel Gustav Rau, 
responsible for horse breeding in the Ge
neral Government and organizing their 
evacuation, set the date for a further jo
urney for the morning of February 13th, 
1945. All 150 horses of the Stud and 140 
stallions from the Depot together with 
column wagons started off that day by 
foot, led by 55 Polish workers and armed 
escorts consisting of prisoners of war and 
involuntary workmen. The journey’s de
stination were cavalry barracks in Dres
den. The night of February 13th, 1945, 
was perhaps the most tragic in the histo
ry of Dresden. An ally carpet air raid to
ok place that night, which wiped most of 
the city off the ground. The Stallion De
pot preceded the slower moving mares 
and youngsters, at the same time being 
unfortunately in the raid zone.
21 stallions were irretrievably lost, some 
went missing, others wounded were tre
ated in field hospitals, while many simply 
scattered and were not found. From the
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account of a participant of these events, 
a famous rider and trainer of the Polish 
Olympic team, Marian Kowalczyk, we le
arn that stallions, which with time beca
me the restorers of Polish breeding, were 
saved thanks to the groom who was ta
king care of them during the march. 
During the raid Jan Ziniewicz did not di
smount his horse and seek refuge, but 
sitting atop one of the stallions held ano
ther at his side, keeping control over 
both. In such a way were rescued Witraż 
and Wielki Szlem. It would be hard to 
imagine modem breeding without these 
two sires.
The exhausted horses and people le
ading them arrived on February 23rd, 
1945 at Torgau, from where the stud was 
transported by train without any larger 
complications to the North of Germany - 
to Schónbócken (the youngsters) and to 
a small farm Nettelau, near Kiel (mares 
and stallions).
There after a rest regular breeding activi
ties were resumed. The rest was a period 
when the stress-relieved organisms of 
the mares reacted paradoxically, abor
ting in large numbers the pregnancies 
maintained with such difficulty during 
the marches.
The condition of the Arabian breeding 
section is best presented by the foaling 
and breeding plan of the mares in 1945 
(see „tab 1.”).
In Nettelau the stud saw the final down
fall of the German Reich and the ente
ring of the allies. Already in May of 1945 
the Polish Stud Directorate was establi
shed in Germany, whose first comman
ding officer was lieutenant colonel Wła
dysław Rozwadowski. This Directorate 
supervised all studs and stallion depots 
located in Germany. In autumn of 1945 
the reorganization of studs took place, 
similar to the English ones and the Ja
nów stud became a part of the Polish 
Horses Depot No 2, as a unit in Nettelau. 
The commanding officer of the Polish 
Studs in Germany became lieutenant co
lonel Stefan Zamoyski, while major dr 
Henryk Harland became his deputy.
The winter of 1945/46 turned out to be 

stadnina wchodzi w skład Depots Koni 
Polskich Nr. 2 jako oddział Nettelau. 
Komendantem Stadnin Polskich 
w Niemczech został ppłk. Stefan Za
moyski, a jego zastępcą mjr. dr. Henryk 
Harland.

Zima z 1945 na 1946 okazała się dla 
stadniny bardzo trudna z powodu nie
wystarczających ilości paszy i zachoro
wań na tzw. anginę, opanowaną dzięki 
użyciu preparatu Neo-Salvarsan.

Pomimo tych wszystkich proble
mów wyźrebienia przebiegały zadzi
wiająco szczęśliwie, a do krycia w sezo
nie 1946, w dziale czystej krwi użyto 
ogiery Witraż, Wielki Szlem i Amurath 
Sahib. Kondycja koni poprawiła się 
wraz z rozpoczęciem sezonu pastwi
skowego i latem nic już nie wskazywa
ło na przebyte trudności. W sierpniu 
rozpoczął się powrót koni do kraju i ja
ko pierwsze wracały Stada Ogierów. 
W pierwszych dniach września wycho
dzą z Nettelau pierwsze transporty 
klaczy półkrwi arabskiej, po nich kla
cze angloarabskie i wreszcie jako 
ostatnie klacze czystej krwi arabskiej. 
Małe, zupełnie do tego nie przystoso
wane stateczki żeglugi przybrzeżnej 
„Helgoland” i „Askania” przywiozły 
do portu w Gdyni janowską stadninę, 
która skierowana została do Posado
wa. Inżynier Tadeusz Rudzki przeby
wający w Posadowię w latach 1947- 
1948 w swoim sprawozdaniu następu
jąco ten fakt komentuje:

Tak więc dzięki polskiemu persone
lowi stadninowemu, Kierownikom ze

pchniętym do podrzędnych stanowisk, 
masztalerzom, którzy opuścili swoje 
domy udając się na ciężką tułaczkę 
w nieznane, byleby tylko z umilowane- 
mi przez nich końmi, Państwo Polskie 
a z nim i hodowla odzyskały ten cenny 
materiał, bez którego po obecnych 
zniszczeniach wojennych sytuacja ho
dowli koni w Polsce byłaby bardzo 
krytyczną.

Inżynier Andrzej Krzysztaiowicz 
przywiózł z Nettelau następujące kla
cze czystej krwi arabskiej:

Hodowli Stadniny Koni Janów 
Podlaski: Amneris, Bajadera, Bała
łajka, Canaria, Carmen, Najada, 
Norma, Ofirka, Pieszczota, Saga, So- 
kora, Wilga.

Zakupione w czasie okupacji i ewa
kuowane z Janowa: Elsissa hod. Broni- 
ce pow. Puławy i Lala hod. Wodzisław 
pow. Jędrzejów.

Hodowli stadniny Ujazd pow. Ko
ścian: Abaza, Elza, El Zabibe, Zeda.

Hodowli Stadniny Dobużek pow. To
maszów: Karmen II oraz Orda.

Wraz z klaczami arabskimi z Nette
lau przywiezione zostały do Posadowa 
klacze ze Stadniny w Babolnej na Wę
grzech, uratowane z niemieckiego in
stytutu serologicznego i podstępem, 
wbrew amerykańskim władzom oku
pacyjnym, dzięki pik. Zamoyskiemu 
i mjr. Harlandowi wysiane do Polski.

Były to klacze czystej krwi arabskiej: 
Balja, Baśń, Bona, Baza, Blaga, Bo- 
jaźń, Bomba, Bryła, Bulwa - wszystkie 
po og. Kuhailan Zaid oraz Bajadera 
II po og. Koheilan 1 (VIII), Baszta 
po og. Koheilan VI, Branka po og. Lar- 
tur, Bruzda po og. Ajeeb, Brda po og. 
Mersuch II, Brzytwa po og. Mersuch I.

Zaraz po przybyciu do Posadowa 
z Niemiec wszystkich 392 koni 
w dniach 11-15 listopada odbył się 
przegląd koni, w którym - jak relacjo
nował inż. Tadeusz Rudzki - uczestni
czyli: Główny Inspektor Stadnin Pań
stwowych inż. Witold Pruski, Inspek
tor Okręgu Poznańskiego inż. Stani-

Amurath Sahib
pod Witalisem Bieleckim / ridden 
by Witalis Bielecki, Nettelau 1946
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siaw Hay, Kierownik PSO Gniezno inż. 
Bronisław Walicki, Kierownik PSK Po- 
sadowo inż. Czesław Hincz i nieopusz- 
czający swoich koni inż. Andrzej 
grzysztaiowicz

Stadnina janowska przyprowadzona 
została do Polski przez inż. Andrzeja 
Krzyształowicza, hodowcę kontynu
ującego hodowlaną filozofię Stanisła
wa Pohoskiego, twórcy jej przedwojen
nych sukcesów i konsultanta restaura
cji janowskiego stada w czasie okupa
cji. Opinie Pohoskiego na temat koni 
traktowane były przez okupacyjnego 
komendanta jak biblia, a jego sugestie 
hodowlane natychmiast wcielane w ży
cie. Nowa rzeczywistość, kierująca się 
innymi wartościami, przyniosła ze so
bą decyzje, które na długie lata zmieni
ły hodowlaną pozycję Janowa, usuwa
jąc w cień tę tak zasłużoną dla kraju 
stadninę.

Poszukując w materiałach źródło
wych merytorycznych powodów pod
jęcia decyzji o rozdzieleniu stada arab
skiego na trzy odrębne stadniny, trud
no jest doszukać się jednoznacznych 
uzasadnień i wątpliwa staje się opinia 
o próbie uchronienia hodowli arabskiej 
przed likwidacyjnymi zakusami komu
nistów. Niestety, jawi nam się rzeczywi
stość, w której zwyciężają poglądy 
ignorujące przedwojenne dokonania 
Janowa, na rzecz podważanych zarów
no przez ówczesne autorytety (Witold 
Pruski, Michał Jankowski), jak i współ
czesnych nam badaczy z krajów ojczy
stych dla tej rasy, a dotyczących dok
tryny Karla Raswana (Karla Schulza) 
o hodowli w czystości rodów.

Obiektywny zapewne obserwator, 
cytowany już inż. Tadeusz Rudzki za
notował:

Nie wiem czy przy ostatnim roz
dziale czystej krwi arabskiej przewa
żyło zdanie dr. Skorkowskiego, czy 
też konieczność (z braku obiektu 
na ulokowanie większej grupy koni 
w rejonie arabskim). Rozbicie czystej 
krwi na mniejsze grupy sprzyjało 
koncepcji dr. Skorkowskiego dość, że 
powstały trzy stadniny arabskie, 
2 których dwie w miarę możności ma-

Stadnina janowska w Posadowię / Janów Podlaski Stud at Posadowo, 1947

- - _ _ GuteJ/fo

Droga ewakuacji polskch stadnin / 
the route of the evacuation 
of Polish State Studs, 1944

ją konie w typie Kuhailan, trzecia 
w typie Saklawi.

Brak obiektu na ulokowanie stada 
arabskiego nie mógł być racjonalnym 
argumentem, gdyż co prawda stajnie 
janowskie były częściowo zniszczone, 
lecz zostały szybko naprawione i już 
30.10.1950 roku powróciły do domu ko
nie półkrwi arabskiej i angloaraby. 
Wcześniej już działał w Janowie Za
kład Treningowy dla młodych ogierów, 
a w stajniach trzymano mierzyny i kop
czyki podlaskie.

Stan budynków w Janowie przed
stawiony został w protokóle sporzą
dzonym dnia 25.09.1944 r. przez obej
mującego zarząd majątku Rafała Ka- 
jetanowicza. Wynika z niego, że poza 
innymi budynkami w dużej części 
zniszczonymi, także obiekty stajenne 
w znacznym stopniu ucierpiały w cza
sie działań wojennych. Ocalały i były 
w stanie nieuszkodzonym jedynie staj
nie Czołowa, Zegarowa, stajnia w Po
żarach i w Pieczyskach. Stajnie 1, 2, 3 
i 4 tzw. Prywatne ocalały, jednak we
wnątrz częściowo uszkodzone. Całko
wicie spalone były stajnie: Wyścigowa 
i Woroncowska z łączącym je mane- 
żem, stajnie Nr. 5 i 6, stajnia Rozjazdo
wa (nie odbudowana) i duża Stada 
Ogierów (nie odbudowana). Kierow
nik Rafał Kajetanowicz natychmiast 

extremely tough for the stud due to in
sufficient feed and angina inflammation 
luckily controlled with Neo-Salvarsan. 
Despite all these problems the foalings 
were surprisingly successful and in the 
1946 breeding season used in the Ara
bian department were stallions Witraż, 
Wielki Szlem and Amurath Sahib. The 
condition of the horses improved with 
the beginning of the grazing season and 
in the summer there was no sign of pro
blems that the horses had gone through. 
The return of the horses to Poland began 
in August and the first to do so were the 
Stallion Depots. In the beginning of Sep
tember the first transports of half-bred 
Arabian mares left Nettelau, after them - 
Anglo-Arabian mares and finally as last - 
pure bred Arabian mares. Small, totally 
unadapted cabotage ships „Helgoland” 
and „Askania” brought the Janów Stud 
to a harbor in Gdynia, directed next to 
Posadowo. Tadeusz Rudzki abiding in 
Posadowo during 1947-1948 comments 
this fact in his report so:
And so thanks to the Polish stud person
nel, Directors pushed to second-rate posi
tions, grooms who left their homes for an 
unknown exile just to be with their belo
ved horses, the Polish State - and with it 
breeding itself - recovered this valuable 
material, without whom after current 
war damages the situation of horse bre
eding in Poland would be very critical. 
Andrzej Krzysztalowicz brought from 
Nettelau the following pure-bred Ara
bian mares:
bred by Janów Podlaski Stud: Amneris, 
Bajadera, Bałałajka, Canaria, Carmen, 
Najada, Norma, Ofirka, Pieszczota, Saga, 
Sokora, Wilga;
bought during the occupation and eva
cuated from Janów: Elsissa, bred in Bro- 
nice, Puławy district, Lala, bred in Wodzi
sław, Jędrzejów district;
bred by Ujazd Stud, Kościan district: 
Abaza, Elza, El Zabibe, Zeda;
bred by Dobużek Stud, Tomaszów di
strict: Karmen II, Orda
Together with the Arabian mares from 
Nettelau, Posadowo also welcomed ma-
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res from the stud in Babolna, Hungary, 
rescued from a serologic institute usmg 
a trick, against the American occupation 
authorities. Thanks to colonel Zamoyski 
and major Harland they were sent to Po
land.
They were pure-bred Arabian mares: 
Daughters of Kuhailan Zaid:
Balja, Baśń, Bona, Baza, Blaga, Bojaźń, 
Bomba, Bryla, Bulwa and Bąjadera II by 
Koheilan I (VHI), Baszta by Koheilan VI, 
Branka by Lartur, Bruzda by Ajeeb, Brda 
by Mersuch H, Brzytwa by Mersuch I.
Right after the arrival of all 392 horses at 
Posadowo from Germany an inspection 
took place during the llth-15th of No
vember in which, as Taduesz Rudzki re
ports, participated: the Chief State Stud 
Inspector Witold Pruski, Inspector of the 
Poznań Region Stanislaw Hay, Director 
of Gniezno Stallion Depot Bronislaw Wa
licki, Director of Posadowo State Stud 
Czeslaw Hincz and - never leaving his 
horses - Andrzej Krzysztalowicz.
The Janów Stud was brought to Poland 
by Andrzej Krzysztalowicz, a breeder 
continuing the breeding philosophy of 
Stanislaw Pohoski, the creator of its pre- 
-war successes and a restoring adviser of 
the Janów herd during occupation. The 
opinions of Pohoski on the subject of 
horses were treated by the occupational 
commander like the Bible and his bre
eding suggestions were immediately bro
ught to life. The new reality, which gu
ided itself by other values, brought with 
it decisions which for many years chan
ged the breeding position of Janów, re
moving this meritorious stud into the 
shadows.
Searching for substantial reasons among 
first-hand materials for the division of 
the Arabian herd into three separate 
studs it is difficult to find a straightfor
ward justification and the opinion about 
protecting Arabian breeding from the li
quidation attempts of the communists 
seems dubious. Unfortunately we face 
a reality, which ignored the pre-war 
achievements of Janów and not favoring 
Karl Raswan’s (Karl Schulz) doctrine of 
breeding within strains - a thing questio
ned by experts of that time (Witold Pru
ski, Michal Jankowski), as well as mo
dem researchers from countries being 
home to the breed.
A surely objective observer, the already 
quoted Tadeusz Rudzki, noted:
- I don’t know whether during the final 
dividing of the pure bred Arabians pre
vailed dr Skorkowski’s opinion or the 
necessity (due to the lack of a facility to 
locate a larger group of horses). The se
paration of the pure breds into smaller 
groups favored the concept of dr Skor- 
kowski - it was enough that 3 Arabian 
studs were created, out of which two ha
ve horses of the Kuhailan type, while the 
third in the Saklavi type.
A lack of facility to stable the Arabian 
herd could not be a rational reason, as al
though the Janów stables were partially 
damaged, they were quickly restored 
and already on October 30th, 1950 half- 
-bred Arabians and Anglo-Arabians re
turned home. The Training Center for 
young stallions was already active in Ja- 

i z wielką energią przystąpi! do zabez
pieczenia pogorzelisk i odbudowy 
zniszczonych budynków, aby jak naj
szybciej stadnina mogła wznowić 
działalność.

Brak fachowej obsługi również nie 
mógł być powodem decyzji o rozdzie
leniu stada, ponieważ po powrocie 
z ewakuacji załoga janowskiej stadni
ny mniej lub bardzie ochotniczo sta
nowiła trzon nowo powstającej ho
dowli w stadninach państwowych. 
Masztalerzy janowskich spotkać 
można było w Łobzie, Nowej Wiosce, 
Kwidzyniu, Bialce, gdzie pełnili role 
koniuszych, a czasem dyrektorów. 
Zawsze niezwykle cenieni za swoją fa
chowość i oddanie koniom, odbudo
wywali hodowlę koni na ziemiach od
zyskanych.

Realizując polecenie władz hodow
lanych, w ciągu zaledwie dwóch tygo
dni Inż. Krzysztaiowicz rozesłał swoje 
konie do trzech stadnin (tab. 2).

W ten sposób w ciągu zaledwie kil
kunastu dni pozostał w Posadowię je
den tylko koń arabski, gniady ogierek 

Tab. 2
31. 10. 1947 12.11.1947 13.11.1947 odeszły
odeszły do Nowego Dworu odeszły do Albigowej do Klemensowa (Michałowa)
sent to Nowy Dwór sent to Albigowa sent to Klemensów (Michałów)
1. og. Wielki Szlem 1. og. Witraż 1. kl. Amneris
2. kl. Carmen 2. kl. Abaza 2. kl. Bajadera
3. kl. Najada 3. kl. Bałałajka 3. kl. Damba
4. kl. Baśń 4. kl. Canaria 4. kl. Elsissa
5. kl. Baza 5. kl. Elza 5. kl. El Zabibe
6. kl. Bojaźń 6. kl. Karmen II 6. kl. Laguna
7. kl. Bomba 7. kl. Norma 7. kl. Lala
8. og. Anarchista 8. kl. Ofirka 8. kl. Orda
9. kl. Ariadnę 9. kl. Rabda 9. kl. Pieszczota

■4:

10. og. Glejt 10. kl. Sokora 10. kl. Saga
11. og. Gadir 11. kl. Wilga 11. kl. Zeda
12. og. Gazda 12. kl. Bona 12. kl. Bąjadera II
13. og. Gedymin 13. kl. Balja 13. kl. Blaga
14. kl. Gruzinka 14. kl. Bryła 14. kl. Baszta »'V-

15. kl. Gonitwa 15. kl. Bulwa 15. kl. Branka »kL

16. kl. Gondola 16. kl. Katona 16. kl. Bruzda B

17. kl. Gazella 17. kl. Rasima 17. kl. Brda
18. kl. Gastronomia 18. og. Atut 18. kl. Brzytwa *

19. kl. Gałka 19. kl. Arwila 19. og. Ali Baba
20. kl. Gloria 20. kl. Altówka 20. og. Ali Bej
21. kl. Gwara 21. kl. Anomalia 21. kl. Arabka •

22. kl. Aleksandria 22. kl. Angara ■*

23. kl. Adis Abeba 23. kl. Amba
24. kl. Albula 24. kl. Armenia *

o nazwie Adolf. Nietrudno jest wyobrą. 
zić sobie uczucia ludzi, którzy urato
wane przez siebie konie ładowali 
do wagonów wysyłając je w nieznane. 
Było to osobistą tragedią inż. Krzysz- 
tałowicza, poddającą w wątpliwość ce
lowość jego wysiłków mających na celu 
uratowanie stada Janowskiego oraz 
klęską hodowlanej filozofii jego i jego 
mistrza, zmarłego w 1944 roku Stani
sława Pohoskiego.

Starania dyrektora Andrzeja 
Krzysztaiowicza o powrót koni arab
skich do Janowa zaowocowały osta
tecznie decyzjami władz hodowlanych 
o przeniesieniu stad z Albigowej i No
wego Dworu do Janowa i wznowieniu 
tam hodowli koni czystej krwi.

Konie arabskie zaczęły przyjeżdżać 
do Janowa od 1959 roku, kiedy to 8 
stycznia przyszły z Nowego Dworu kla
cze Arkadia i Ellenai.

Następny transport koni z tej stad
niny trafił do Janowa dnia 5.10.1960 ro
ku i były to:

klacze stadne: Bajdara, Bint Muni- 
ra, Biruta, Canberra, Cerekiew, Dinah,
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przejażdżka I ride, Nettelau 1946

Kassala. Mimika, Mimonka, Muszka- 
tela, Pandora, Rusznica, Sabellina, 
Salome i Sierotka;

roczne klaczki: Bryzeida, Dola, Eu
nice, Gomora, Muza, Pallada, Sabena, 
Sekwana;

roczne ogierki: Braniec, Ego, Mene
laus, Parys, Wiraż, Sedan;

odsady klaczki: Bajka, Czortella, 
Engracja, Kasta, Rusałka, Salina, 
Santa, Sielanka, Wielka Kometa;

jeszcze w Posadowię... / still in Posadowo

odsady ogierki: Badr Bedur, Bilbao, 
Carrador, Czester, Palatyn.

Przejęto również 24 konie przeby
wające w treningu wyścigowym.

Konie ze stadniny w Albigowej za
częły się pojawiać w Janowie w nastę
pującej kolejności:

13.01.1959 r. klacz Dimatra
25.11.1959 r. klacz Ofelia
10.11.1960 r. klacze Abhazja i Balta 

przybyłe z toru wyścigowego 

nów and in the stables local horse breeds 
were kept (mierzyny and kopczyki pod
laskie).
The condition of the buildings in Janów 
was listed in the protocol prepared on 
September 25th, 1944, by Rafai Kajeta- 
nowicz, who took office of the directora
te of the estate. From it we learn that 
apart from other buildings, for the most 
part damaged, the stable facilities also 
suffered much damage during the war 
activities. The ones who remained in un
damaged state were only: the Chief and 
Clock Stables, a stable in Pożąry and in 
Pieczyska. The „Private” stables 1, 2, 3 
and 4 also remained, however they were 
partially damaged from the inside. Total
ly burned down were: the Racing and 
Woroncowska Stables with a manege 
connecting them, stables 5 and 6, „Roz- 
jadowa” (Junction) stable (unrestored) 
and a large stable of the Stallion Depot 
(unrestored). Director Rafai Kajetano- 
wicz immediately and with great energy 
began securing the fire sites and rebuil
ding the damaged facilities to reactivate 
the stud as quickly as possible.
The lack of skilled staff also couldn’t ha
ve been reason for the decision of separa
ting the herd, because after their return 
from the evacuation the Janów staff mo
re or less voluntarily made up the core of 
the newly established breeding in the 
state studs. Janów’s grooms could be fo
und in Łobez, Nowa Wioska, Kwidzyn, 
Białka where they performed as grooms 
and sometimes even as directors. Always 
extremely valued for their expertise and 
devotion to horses, they restored horse 
breeding on the recovered lands.
Realizing the order of the breeding au
thorities in just two weeks time, Andrzej 
Krzysztaiowicz sent his horses to three 
studs, (see „tab. 2”)
This way in just n-teen days only one 
Arabian horse remained in Posadowo, 
a bay colt named Adolf. It is not difficult 
to imagine the feelings of the people, 
who having personally saved their hor
ses, were now loading them onto wagons 
to send them into the unknown. It was 
a personal tragedy for Andrzej Krzyszta
iowicz, questioning the purpose of his ef
forts to save the Janów herd and the fa
ilure of his and his master’s breeding phi
losophy, the deceased in 1944 Stanislaw 
Pohoski.
Andrzej Krzysztalowicz’s efforts to have 
the horses return to Janów resulted 
eventually in official decisions by bre
eding authorities to transfer the herds 
from Albigowa and Nowy Dwór to Janów 
and to reactivate the breeding of Ara
bians there.
Arabian horses began arriving at Janow 
since 1959, when on January 8th came 
the mares Arkadia and Ellenai from No
wy Dwór.
The next transport of horses from that 
stud arrived at Janów on October 5th, 
1960 with: .
broodmares: Bajdara, Bint Mumra, Bini- 
ta, Canberra, Cerekiew, Dinah, Kassala. 
Mimika, Mimonka, Muszkatela Pandora. 
Rusznica, Sabellina, Salome i Sierotka: 
yearling fillies: Bryzeida Dola Eunice. C? ' 
mora Muza Pallada Sabena Sekwana.
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yearling colts: Branlec, Ego, Menelaus, 
Parys, Wiraż, Sedan;
weanling fillies: Bąjka, Czortella, Engra- 
ęja, Kasta, Rusałka, Salina, Santa, Sie
lanka, Wielka Kometa;
weanling colts: Badr Bedur. Bilbao, Car- 
rador, Czester, Palatyn;
Also 24 horses remaining in racing tra
ining were taken over.
Horses from Albigowa began appearing 
in Janów in the following order 
13.01.1959 - m. Dimatra, 25.11.1959 - m. 
Ofelia, 10.11.1960 - mares Abhazja and 
Balta from the Racetrack. 01.07.1961 - 
a large transport consisting of: 
broodmares:
Alga with filly Algonkina, Ambara with 
filly Amfibia, Arfa with colt Ariel, Arwila 
with filly Andorra, Bandola, Bulgotka 
with filly Bulla, Carissima with colt Cho
cim, Celia with filly Cela, Cerozja with fil
ly Cyneraria, Cissa with filly Cisawica, 
Eleonora with colt Elekt, Ellora with filly 
Edessa, Enorme, Ferha with colt Farurey, 
Harfa, Kochana with colt Kluszyn, Mira 
with filly Maciejka, Nitokris, Ofirka with 
filly Ofka, Piewica with filly Pieśń and 
Worskla with colt Wosk;
yearling fillies: Arnika, Busznica, Chło
sta, Elka, Miroluba;
yearling colts: Almifar, Ardan, Asmat, 
Barysz, Czebotar, Ceradz, Cibor, Egipt, 
Efez, El Azrak, Kajmak, Karman Szach, 
Ogwart, Rabad, Pireus;
and the colt Kalifat bom in 1961.
On 07.07.1961 came the mare Wama from 
the racetrack, on 18.11.1961 the mares 
Brawura, Kreolka and Wieszczka fini
shed their racing training.
Beside those mentioned the Janów Stud 
also took over 48 Albigowa horses rema
ining in racing training at the racetrack. 
For breeders from Nowy Dwór and Albi
gowa parting with their horses must ha
ve been a sorrowful experience and the 
grudge and feeling of injustice is well ju
stified, especially understood by those 
who have lost contact with something 
which they most value. Surely every hor
se breeder understands that all too well. 
The return of the Arabian horses to Ja
nów definitively closes off the period of 
post-war restoration of the Stud - not 
only the renovation of the material sub
stance, but also the re-completion of the 
breeding herd, so cruelly harmed by the 
war. These troublesome years are inse
parably connected with the person of 
Andrzej Krzysztalowicz, a man who sha
red with the horses their war exile and 
after the end of the war was the creator 
of their successes, as well as a teacher of 
generations of Polish breeders. For 60 
years he was the „Good Spirit” of the Ja
nów Stud, totally dedicated to his duty 
and the horses, whom he devoted his en
tire life to.
The 60s initiated the export of Polish 
Arabian horses, the 70s and 80s brought 
a development of the Janów Sales and 
show successes across Europe and the 
world, but these are subjects for separa
te papers...
/transl. J. K./

nareszcie w domu / finally back home, Janów Podlaski 1961

1.07.1961 r. wielki transport składają
cy się z:

klaczy stadnych:
Alga z klaczką Algonkina, Ambara 

z klaczką Amfibia, Arfa z ogierkiem 
Ariel, Arwila z klaczką Andorra, Ban
dola, Bulgotka z klaczką Bulla, Caris
sima z ogierkiem Chocim, Celia 
z klaczką Cela, Cerozja z klaczką Cyne
raria, Cissa z klaczką Cisawica, Ele
onora z ogierkiem Elekt, Ellora 
z klaczką Edessa, Enorme, Ferha 
z ogierkiem Farurey, Harfa, Kochana 
z ogierkiem Kluszyn, Mira z klaczką 
Maciejka, Nitokris, Ofirka z klaczką 
Ofka, Piewica z klaczką Pieśń i Wor
skla z ogierkiem Wosk;

rocznych klaczek: Arnika, Busznica, 
Chłosta, Elka, Miroluba;

rocznych ogierków: Almifar, Ardan, 
Asmat, Barysz, Czebotar, Ceradz, Cibor, 
Egipt, Efez, El Azrak, Kajmak, Karman 
Szach, Ogwart, Rabad, Pireus;

urodzonego w 1961 r. ogierka Kalifat.
7.07.1961 r. przyszła z toru wyścigo

wego klacz Wama
18.11.1961 r. zakończyły trening wy

ścigowy klacze Brawura, Kreolka 
i Wieszczka

Poza wymienionymi Stadnina Ja
nowska przejęła również 48 koni albi- 
gowskich przebywających w treningu 
na Torach Wyścigowych.

Dla hodowców z Nowego Dworu 
i Albigowej rozstanie się z ich końmi 
musiaio być ogromnym przeżyciem 
i jak najbardziej uzasadnionym jest żal 
i poczucie krzywdy zrozumiale dla każ
dego, kto stracił kontakt z czymś, co 
było dla niego najdroższe. Z pewnością 
każdy hodowca koni doskonale to poj
muje.

Powrót koni czystej krwi arabskiej 
do Janowa zamyka ostatecznie okres 
powojennej odbudowy Stadniny, od
nowy zniszczonej substancji material
nej, lecz również odtwarzania stada 
hodowlanego tak boleśnie dotkniętego 
przez wojnę. Te burzliwe lata nieroze
rwalnie związane są z osobą inż. An
drzeja Krzysztaiowicza - człowieka, 
który dzielił z końmi wojenną tułaczkę, 
a po zakończeniu wojny był twórcą 
sukcesów janowskiej stadniny i na
uczycielem pokoleń polskich hodow
ców. Przez 60 lat był „dobrym duchem” 
Janowskiej Stadniny, całkowicie odda
ny służbie i koniom, którym poświęcił 
całe swoje życie.

Lata sześćdziesiąte zapoczątkowały 
eksport koni arabskich, siedemdziesią
te i osiemdziesiąte przyniosły rozwój 
janowskich Aukcji oraz sukcesy na 
pokazach hodowlanych w Europie 
i na świecie, ale to są już tematy na od
rębne opracowania... •
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HODOWLA

Podpisana niedawno umowa 
między PKWK a Totalizatorem

Krystyna Chmiel
fot. Zuzanna Zajbt

W
prawdzie dla arabów wyścigi, 
w przeciwieństwie do rasy 
pełnej krwi angielskiej, nie 
stanowią jedynego kryterium selekcyj

nego, jednak w czasach, kiedy grunto
wała się mocna pozycja naszych koni 
na rynku światowym, na tor wysyłano 
średnio około 70% urodzonego przy
chówku, a określenie „piękne i dzielne” 
nie było tylko sloganem reklamowym. 
Jasne, że derbista w roczniku może 
być tylko jeden, ale jeśli koń weźmie 
udział przynajmniej w kilku gonitwach 
i zakończy karierę zdrowy „na duchu 
i ciele” - znacznie podnosi to jego war
tość. Wbrew pesymistycznym progno
zom nie każdy arab musi wracać z toru 
„urwany” na nogach i przetrącony psy
chicznie. Istnieje wiele środków zarad
czych, aby tak się nie stało.

Po pierwsze, koń powinien bez pro
blemów przyjmować siodło i jeźdźca, 
jeszcze zanim trafi do stajni treningo
wej. Najlepiej, jeśli nauczy go tego ten 
sam człowiek, który opiekował się nim 
od źrebięcia i przekazywał mu podsta
wowe umiejętności, gdyż do niego 
dwulatek ma największe zaufanie. Je
żeli bez oporów biega już pod siodłem 
na lonży, jak to było opisane w po
przedniej części, najwyższy czas przy
stąpić do następnego etapu. Oczywi
ście w trosce o zdrowie psychiczne ko
nia i późniejszą łatwość jego użytkowa
nia nie możemy zanadto z tym się spie
szyć, więc jeśli znany jest nam przybli
żony termin wysiania konia na tor, roz- 
pocznijmy oswajanie go z jeźdźcem 
z odpowiednim wyprzedzeniem.

Sportowym daje nadzieję, że 
wyścigi na torze stużewieckim 

jednak będą się odbywały.
Na szczęście, nawet 

w sezonach, o których 
do ostatniej chwili nie było 
wiadomo, czy się zaczną, 

araby miały możliwość 
treningu na torze 

wrocławskim. Jeśli więc 
planujemy poddanie naszych 

koni wyścigowym próbom 
dzielności - już teraz 

powinniśmy je do tego 
przygotowywać.

Pracować z dwulatkiem „z ziemi” 
możemy samemu, ale do pierwszych 
prób dosiadu przyda się pomocnik - 
najlepiej ktoś, kogo młodziak zna i nie 
boi się go. Zadaniem tej osoby będzie 
trzymanie konia za obie wodze na sze

rokość dłoni od kółek wędzidła jedną 
ręką, a drugą podsuwanie mu smako
łyków równocześnie ze wszystkimi na
szymi manipulacjami. My zaś stajemy 
twarzą do lewego boku dwulatka i naj
pierw kładziemy dłonie na obu lękach 
siodła (lub lewą na przednim łęku, 
a prawą na siedzisku), podskakując 
przy tym w miejscu, stopniowo coraz 
wyżej i z coraz większym naciskiem. 
Przez cały czas - tak my, jak i pomoc
nik - przemawiamy do konia łagod
nym, uspokajającym tonem, a spokoj
ne zachowanie nagradzamy.

Nasze działania stopniowo modyfi
kujemy, przy czym możemy wymyślać 
różne warianty, gdyż nie ma tu żadnej 
recepty - chodzi o to, aby odczulać ko
nia na wszystko, co przy nim robimy, 
przy pomocy pozytywnego wzmocnie
nia. Możemy np. wsadzać czubek sto
py w strzemię i łaskotać konia po boku 
noskiem buta albo podprowadzać go 
do płotu, pniaka, specjalnie sporzą
dzonego stopnia lub zwykłej skrzynki, 
na które wchodzimy, aby oswajać zwie
rzę z tym, że będziemy nad nim góro
wać. Każdą z tych czynności wykonu
jemy powoli i delikatnie, aby konia nie 
przestraszyć, a nagradzając - wytwo
rzyć skojarzenie naszych zabiegów 
z przyjemnością.

Podręczniki zalecają zwykle poprze
dzenie pierwszych dosiadów „przewie
szaniem się” jeźdźca przez siodło. Rze
czywiście w większości przypadków le
piej to robić, i to początkowo najwyżej 
na kilka sekund. Za którymś powtórze
niem, jeśli koń stoi spokojnie, można
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przerzucić prawą nogę ponad zadem, 
usiąść normalnie, przez chwilę tak po
siedzieć i zaraz zeskoczyć, a pomocnik 
niech w tym czasie poda koniowi na
grodę. Tylko konie wychowane przez 
nas od źrebięcia i mające duże zaufa
nie do człowieka nie bronią się, kiedy 
za pierwszym razem próbujemy wsia
dania po strzemieniu. Udało mi się to 
z mojej hodowli klaczą Pamela 1997 
(El Amor - Petunia), która traktowała 
mnie jak drugą matkę. Ale i ona prze
żywała dylemat, bo obecność człowie
ka na grzbiecie niewątpliwie powodo
wała stres, a zwykle na sytuacje streso
we reagowała tak, że chowała głowę 
pod pachę ukochanej Pańci. Tylko jak 
to zrobić, kiedy na grzbiecie siedzi wła
śnie Pańcia? Pamela znalazła w końcu 
takie wyjście z sytuacji, że wepchnęła 
głowę pod moją nogę!

W następnym etapie pomocnik za
czyna oprowadzać konia z nami 
na grzbiecie, a potem lonżować. Przy
pominamy sobie wtedy te same ko
mendy głosowe, których używaliśmy 
przy lonżowaniu, z tym, że teraz stosu
jemy je równocześnie z odpowiednimi 
pomocami jeździeckimi. Z czasem, 
w miarę jak koń będzie coraz lepiej poj
mował działanie wodzy i łydek, stop
niowo rezygnujemy z komend. Musimy 

naśladownictwa, jadąc na dwulatku 
„za ogonem” starszego konia, a kiedy 
jego jeździec będzie zmieniał chody 
lub kierunki - stosujemy odpowiednią 
pomoc, ewentualnie wzmacniając ją 
znaną naszemu wierzchowcowi już 
wcześniej komendą głosową. Popraw
ne wykonanie nagradzamy pochwalą 
wypowiedzianą szczególnie ciepłym, 
życzliwym tonem, taką samą, jaką sto
sowaliśmy przedtem. Podawanie z sio
dła nagrody jest ryzykowne, gdyż mo
żemy przyzwyczaić konia, że podczas 
jazdy będzie odwracał głowę do nas 
i domagał się smakołyków. Już lepiej 
pogłaskać go po szyi lub poprzebierać 
palcami w grzywie.

Pańskie oko...
Aby nie zaprzepaścić dobrze utrwa

lonych początków, niezmiernie ważne 
jest, w czyje ręce oddamy teraz nasze
go wychowanka. Na szczęście w dzi
siejszych czasach koni nie przydziela 
się wyznaczonym odgórnie bądź wylo
sowanym trenerom. Właściciel może 
dowolnie wybrać stajnię treningową, 
a ponieważ słono za to zapłaci - ma 
prawo domagać się odpowiedniej jako
ści usług. Nasz wybór powinno poprze
dzać dokładne rozeznanie, przy czym 
liczą się nie tylko kwalifikacje trenera

The Vade-Mecum 
for a Small Breeder 

(Part 4)

The recently signed agreement between 
the Polish Jockey-Club and the future 
organizer of races allows to believe, that 
there will be no break in races held at 
Służewiec. Anyway, Arabian horses can 
always be trained at Wroclaw Racecour
se, so if we plan to train our horses, we 
have to start now.
Polish Arabians gained their world re
nown partly because they combined ty
pe and beauty with racing stamina. For 
many years about 70 percent ofbom pro
geny have been submitted to performan
ce trials. Obviously there can be only one 
Derby-winner in every age-group, but if 
a horse ends his racing career remaining 
sound - his value increases a lot. More
over, the damage of tendons and nervous 
system of the Arabians returning from 
the racecourse can be easily prevented.
Above all, the horse should be broken 
trader saddle before putting into tra
ining. It is the best, if he is taught by his 
caregiver, whom he trusts. If he does not 
resist against lunging under saddle, as it 
was described in the Part 3, we can pass 
to the next stage, but well in advance, to 
prevent a harmful haste.
As long, as we train a two-year-old from 
the ground, we can make it alone, but for 
the first attempts of mounting we will 
need assistance. The most preferable is, 
when a person helping us is also familiar 
to a young horse and does not frighten 
him. The assistant is handling a horse 
with one hand by the snaffle rings, while 
the other hand is feeding him with tre
ats. At that time we stand by the horse’s

i jego stosunek do koni, ale dobór per-jednak zdawać sobie sprawę, że wyro-
bienie prawidłowej reakcji na pomoce 
jest procesem rozłożonym na lata, a je
śli nie mamy przygotowania ujeżdże- 
niowego, trudno jest samemu „zrobić 
pod siodło” młodego osobnika.

Nauka podstaw, niezbędnych dla 
umożliwienia udziału konia w wyści 
gach, pójdzie dużo łatwiej i szybciej, 
jeśli zaprzyjaźnimy się z dobrym 
jeźdżcem, dysponującym star
szym, dobrze ujeżdżonym i spo
kojnym wierzchowcem, któ
ry mógłby pełnić rolę 
„profesora”. Wtedy wy
korzystujemy instynkt 

sonelu i ogólna atmosfera panująca 
w stajni. Nawet najlepszy trener nie 
przebywa bowiem w swoim miejscu 
pracy przez 24 godziny na dobę, 
warto więc się przyjrzeć, jakim 
człowiekiem jest koniuszy,



left side, placing our left hand on the 
front arch of the saddle, and the right 
one - on the seat or on the cantie. In that 
position we start to bounce, higher and 
higher, pressing our hands stronger and 
stronger. Aft the time we speak to the 
horse with a calm, soothing tone, rewar
ding him for a gentle behavior.
We can apply many different stimuli in 
order to reduce the horse’s sensitivity for 
our actions. For example, we can tickle 
his side with a toe of our boot slipped in
to a stirrup or bring the horse closer to 
a fence, a tree stump, a wooden box or 
a mounting block, climbing on it in order 
to accustom the horse to our towering 
over him. Of course, we must act slowly 
and kindly, to prevent frightening the 
horse. Rewarding him, we try to associa
te our actions with pleasure.
In most cases before the first attempts of 
mounting it is better to hang over a sad
dle for a few seconds. After several suc
cessful repetitions, when a horse reacts 
calmly, we can try slinging our right leg 
over his croup and maintaining a normal 
riding seat for a while. Then we should 
dismount quickly and reward the animal. 
A horse must be very well humanized 
and brought up as a member of our fami
ly to let us mount directly by a stirrup. 
My favorite mare Pamela 1997 (El Amor 
- Petunia) allowed me to do it, because 
she was bom on my hands, reared from 
a foal and trusted me like her own mo
ther. Nevertheless, she must have felt 
stressed in that veiy moment. Usually in 
stressful situations she tucked her head 
into my armpit, but what to do, when her 
beloved mistress was up? She solved the 
problem, tucking her head under my leg! 
In next stages we mount a horse, who is 
first led in hand, then subsequently lun
ged by our assistant. During those first 
exercises we apply the same verbal com
mand we used during the ground work,

bo od niego dużo zależy. Wpadajmy 
od czasu do czasu do stajni z niezapo
wiedzianą wizytą, a jeśli trener lub inni 
pracownicy odnoszą się do takich od
wiedzin z wyraźną dezaprobatą bądź 
nawet próbują nam je utrudniać - za
bierajmy stamtąd swego konia jak naj
szybciej!

Pełna kontrola
Podczas „inspekcji” zwracajmy uwa

gę przede wszystkim, czy nasz koń jest 
w odpowiedniej kondycji, czy nie jest 
wystraszony, nadmiernie pobudzony 
lub - przeciwnie - apatyczny. Sprawdź
my, czy nie ma śladów bicia i jak reagu
je na swoich opiekunów, a także, czy 
nie dostaje paszy gorszej jakości niż to
warzysze stąjenni. Wybierajmy stajnie, 
gdzie każdy koń jest traktowany indy
widualnie, gdzie nie słychać hałasu 
i wyzwisk, nie widać nerwowego po
śpiechu, a w przejażdżkach bierze 
udział dużo amatorów, zwłaszcza 
dziewcząt, bo w większości przypadków 
cechuje je prawdziwa miłość do koni, 
a ich obecność łagodzi obycząje.

Jeśli mamy ku temu warunki i pewne 
doświadczenie w pracy z końmi, może
my ukończyć organizowane od czasu 
do czasu przez PKWK szkolenie dla tre
nerów, a po zdaniu egzaminu i uzyska
niu licencji - samemu zająć się trenin
giem własnych koni. Fachową pomocą 
może nam w tym służyć były dżokej lub 
koniuszy stajni wyścigowej, który prze
szedł na emeryturę lub zrezygnował 
z pracy na torze z powodu np. niskich 
zarobków czy pogorszenia stanu zdro
wia. Upewnijmy się jednak dyskretnie, 
czy upatrzony przez nas kandydat nie 
został zwolniony z poprzedniego miej
sca pracy z powodu nadużywania alko
holu, „sprzedawania gonitw”, czy nie
właściwego stosunku do zwierząt.

Jeżeli nasz koń nie osiąga dobrych 
wyników - lepiej zabierzmy go do do
mu, zanim odniesie kontuzję lub na- 
bierze niepożądanych nawyków. „Wyci
szanie” po karierze wyścigowej trwa 
dłużej lub krócej, w zależności od za
stosowanych metod treningowych 
i osobniczych cech zrównoważenia 
nerwowego konia. Ważna jest także
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zmiana żywienia, bo kiedy nie żądamy 
już od konia maksymalnego wysiłku - 
nie powinniśmy podawać mu tak dużej 
ilości pasz wysokoenergetycznych, aby 
ten nadmiar energii nie znalazł ujścia 
w niepożądanym przez nas kierunku. 
Oczywiście model żywienia zmieniamy 
stopniowo, nie gwałtownie, ale najle
piej, aby po powrocie z treningu arab 
miał możność odpoczynku na pastwi
sku. Zregeneruje się wtedy fizycznie 
i psychicznie, a potem, jeśli chcemy, że
by nam służył pod wierzch, trzeba za
cząć mu uświadamiać, że nie musi już 
ruszać z miejsca ostrym galopem, gdy 
tylko zobaczy przed sobą kawałek wol
nej przestrzeni.

Aby nie miał takiej pokusy, trenujmy 
go na małym padoku, na długich strze
mionach i w pełnym dosiadzie, działa
jąc raczej łydkami i krzyżem niż wodza
mi. Wykonujmy dużo zwrotów, zmian 
kierunku, kół i wolt, aby wyrobić w mło
dym koniu elastyczność, z czym zwrot
ne z natury araby nie mają zazwyczaj 
kłopotu. Od czasu do czasu, zamiennie 
z pracą pod siodłem, możemy wracać 

do ćwiczeń na lonży i zarzuconych już 
komend głosowych, a do jazdy w tere
nie przysposabiajmy naszego wierz
chowca „za ogonem” spokojniejszego 
osobnika, aby wyrobić w nim odruch, 
że przyspieszać tempo może tylko 
na nasze wyraźne życzenie, wsparte za
stosowaniem odpowiedniej pomocy.

Gdy poniesie
Metodą wypraktykowaną podczas 

porannych treningów koni wyścigo
wych, skuteczną wobec koni ponoszą
cych, zwłaszcza arabów, mniej więcej 
w 80% (nie w 100, bo to przecież żywe 
stworzenia, nie automaty), jest niespo
dziewane oddanie wodzy. Stosują to 
czasem nieuczciwi dżokeje na finiszu, 
aby „spuścić” faworyta, a komisja 
techniczna nie ma wtedy do czego się 
przyczepić, bo wygląda to, jakby koń 
był „wysyłany”. W rzeczywistości koń, 
który przyzwycząjony jest, że po star
cie „przyjmuje” na mocnym kontakcie, 
nagle traci oparcie na wędzidle, co wy
trąca go z rytmu, a więc musi zwolnić. 
Z przyczyn psychologicznych trudno 

supplying them gradually by normal ri
der’s aids, i. e. reins and legs. The better 
a horse understands their meaning, the 
less we use vocal commands, finally gi
ving them up. Of course, a proper re
sponse for aids needs years to be thoro
ughly taught and if we work solely - we 
can hardly break a youngster under sad
dle without a good dressage backgro
und. It helps a lot, if we make friends 
with a good rider with an experienced, 
well-schooled horse, who can play a role 
of a „professor”. Following him, our two- 
-year-old wifi easily obtain the skills re
quired to take part in races.
We must very carefully pick a trainer and 
training stable for our horse, if we do not 
want to waste all our efforts. We pay for 
a good care, so we have a right to de
mand it. Therefore we should examine 
the stable, its staff and interpersonal re
lations, but above all - the way, how the 
horses are looked after. Even the best 
trainer can’t have an eye on everything 
for 24 hours-a-day, so the duties of a he
ad groom are very important - he is re
sponsible for a daily work routine. We 
should also pay an unexpected visit from 
time to time and if we notice, that the 
trainer or other workers try to disturb 
our inspection - we should take our hor
se away from there immediately!
During the inspection we must pay at
tention, whether our horse is in a proper 
condition, if he is frightened, excessively 
excited or - on the contrary - apathetic. 
Try to check, if he neither has any marks 
from whipping, nor gets a worse fodder 
than his stablemates. Pick a stable, whe
re every horse is individually treated, 
where no nervous haste is seen, no in
sults are heard and horses are mostly 
ridden by girls-amateurs, who are more 
likely to soothe the morals.
If we do not trust trainers, we can attend 
courses organized by the Polish Jockey- 
-Club, pass the final exams, obtain a tra
iner’s license and take up training our 
horses. A former jockey or head lad from 
a racing stable can help us, if he is not fi
red from his previous work for excessive 
drinking, maltreating of horses or dirty 
tricks with races.
If our horse does not achieve good racing 
results, it is better to take him back ho
me, to prevent injuries or bad habits. Ac
cording to training methods and indivi
dual nervous balance of a horse, it will ta
ke time to calm him down. We must gra
dually change a nutrition pattern, becau
se there is no need for feeding a horse 
with fodders rich in energy, when we 
do not demand a maximum effort from 
him, because the surplus of energy may 
find an outlet in undesired direction. At 
first your Arabian should rest in the pa
sture, and afterwards we wifi have to co
nvince him, that from now on nobody is 
going to demand from him striking into 
a full pace, whenever he sees a stretch of 
free space ahead.
In order to achieve that goal, we should 
train him on a small paddock, in long 
stirrups and full seat, practising turns, 
volts and circles on long reins, to impro
ve maneuverability, frequent in Arabians, 
Riding outdoors, our mount shoul
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follow an older and calmer horse to fix 
the association, that he may accelerate 
the pace only on our clear demand.
Riders taking part in a morning exercise 
in racing stables know an effective me
thod to stop hard pulling or bolting hor
ses, especially Arabians, who have an in
born bent at the poll, so our attempts to 
rein them back are fruitless. Once I saw 
an Arabian colt in training, who mana
ged to bend the snaffle rings to an oval 
shape by leaning his chin against his bre
ast. If, however, we unexpectedly give the 
rein - a horse simply must slow down, be
cause, when suddenly deprived of sup
port in a bit, he loses his balance. Only 
beginners can hardly believe, that it is 
much safer way to stop a „rocket” than 
hanging on reins. Dishonest jockeys can 
use that method to thwart the favorite 
horse by giving him the rein on the finish 
stretch.- The stewards can not question 
this way of riding, because it looks like 
sending the horse forward, whereas in 
fact it knocks him out of the rhythm.
Even very successful racers can make 
comfortable mounts after a certain pe
riod of time, because they are intelligent 
enough for adaptation to different cir
cumstances. It does not depend on the 
race career itself, but rather on our way 
of handling the horse.
To sum up, since horses and riders differ 
from each other there are many methods 
of handling horses. Thus I wanted to 
share with the readers only my own 
experience.
/transl. K.Ch./ 

jest przekonać do tego sposobu począt
kujących amatorów, którzy nie mogą 
uwierzyć, że jeśli nie są w stanie zatrzy
mać „rakiety” wisząc na wodzach, prę
dzej osiągną cel, oddając je całkiem luź
no! Tymczasem, zwłaszcza araby, przy
zwyczajone do tego, że jeźdźcy, stojąc 
w krótkich strzemionach uwieszają się 
całym ciężarem ciała na kątach ich 
warg, często wypracowują sobie me
chanizm obronny, wykorzystując swoją 
wrodzoną zdolność ganaszowania i łu
kowate wygięcie szyi. Po prostu przega- 
naszowują się - im mocniej jeździec cią
gnie za wodze, tym bardziej koń wygi
na szyję, aż dotknie podbródkiem wła
snych wyrostków barkowych. Wtedy 
nie pomoże nawet największy nacisk 
na wędzidło - widziałam arabskiego 
ogiera w treningu, który potrafił w ten 
sposób doprowadzić do wygięcia pier
ścienia wędzidłowego w kształt elipsy! 
Wyobraźmy sobie teraz, że nagle stracił
by oparcie na „piątej nodze”. Wtedy 
straciłby także równowagę i mógłby na
wet zaryć nosem w ziemię, a jego jeź
dziec musiaiby się dobrze zaprzeć 
na złożonych w „mostek” wodzach, aby 
nie wylecieć, jak z procy...

Koń po karierze wyścigowej nie mu
si więc, a nawet nie powinien, być trak
towany jak „bomba z opóźnionym za
płonem”. Po przejściu adaptacji do no
wych wymagań będzie najmilszym 
wierzchowcem, a to, że wygrywał na to- 
rze, nie oznacza, że będzie chciai się ści
gać do końca życia, bo araby są końmi 
inteligentnymi i potrafią szybko przy
stosować się do zmienionych warun
ków. Najlepszymi dowodami na to są: 
derbista Gepard s. 1991 (Pamir-Giza) 
- niestrudzony towarzysz Beaty Błasz
kiewicz, obwołany na niedawnym „Raj
dzie Kuhailana” Najdzielniejszym Ku- 
hailanem Rajdu i nagrodzony Buławą 
Dzieduszyckiego - a także wicederbista 
El Amor gn. 1989 (Wermut - Elstema), 
dzierżawiony przeze mnie przez dwa la
ta, ojciec Pameli, „spokojny jak kot”, za
równo przy kryciu, jak i pod siodłem. 
Znaczenie ma tu nie tyle sam fakt bie
gania, ile odpowiednie postępowanie 
w trakcie treningu i po jego zakończe
niu. Oczywiście wielu z nas mogłoby tu 
przytoczyć własne doświadczenia 
z końmi i też mieliby rację, bo każdy 
przypadek jest inny - ja po prostu opi
sałam, jak to robiłam sama. •
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WYŚCIGI

Longin Błachut

Tl /F°narcfl AH został wcielony 
ll/l do hodowli w 1993 roku, 

XrX po olśniewąjącej karierze wy
ścigowej. Szybko zdobył sławę wybitne
go reproduktora, zwlazcza ojca matek, 
a że już w pierwszym sezonie użytkowa
nia trafił na odpowiednie partnerki, to
też większość przychówku z pierwszego 
rocznika była bardzo dzielna i chęt
na do pracy. W stawce tej najlepsze wy
ścigowo okazały się klaczki: Mi Way MA 
kaszt, (od Zorbada po Bandos), HF Olym- 
pia gn. (od Orgia po Krezus), Winning 
Spirit MA s. (od Espora po Pierrot) 
i Mai Tai MRV kaszt, (od Saaka 
po Samtyr), ale trafiały się też bardzo 
dzielne ogierki, jak np. Zanzibar MRV s. 
(od Suzanka po Eternit). Wysoka prze
waga pierwszego rocznika potomstwa 
ogiera Monarch AH spowodowała, że 
w rankingu reproduktorów zajął on dru
gie miejsce, zaraz za swoim ojcem, 
ogierem Wiking.

W następnym sezonie Monarch AH 
dal tak wybitne konie, jak: On De Mark 
(od Bunny po Chuzat), Storrmy We
ather (od Espolska po Probat), Genuine 
Monarch (od Cassels Genua po Brusal- 
ly Zbruenu), Darling Doraa (od Doraa 
po Probat) i najlepszą w stawce, gniadą 
klaczkę Royal Atheena (od Malabar 
Athena po Malabar Amir). Dzięki temu 
w 1998 został zaliczony do amerykań
skiego panteonu ojców koni wyścigo
wych, Racing Hall of Fame. W 1999 wy- 

W tym roku 21 lat ukończył 
niewielki, lecz zwięzły 

i atletycznie zbudowany 
ogier Monarch AH, 

fenomenalny koń wyścigowy 
i ojciec biegającego 

potomstwa. Dwa razy w życiu 
przechodził do rąk nowych 

właścicieli wraz z całym 
haremem partnerek, 

a miał zaszczyt należeć do tak 
znanych multimiliarderów, 
jak Dr Armand Hammer 

i Bob Magness. Obecnie jego 
właścicielem jest książę pustyni 

z Emiratów Arabskich, 
szejk Sułtan Bin Zayed

Al Nahyan

sforowal się na pierwsze miejsce w wy
ścigowym rankingu reproduktorów 
i utrzymał tę pozycję przez trzy kolejne 
sezony rozpłodowe, dopóki nie został 
wyeksportowany do Emiratów Arab
skich. Do chwili obecnej Monarch AH 
jest ojcem 10 roczników przychówku, 
łącznie ponad 424 źrebiąt wpisanych 
do ksiąg, z czego 206 szt. biegało na to- 
rze, 159 wygrało przynajmniej jeden wy
ścig, w tym 41 zwyciężało w nagrodach 
imiennych. Dotychczas 14 jego synów 

i 76 córek użyto w hodowli, a spośród je
go biegąjącego potomstwa najbardziej 
zaznaczyły się na amerykańskich torach 
następujące konie:
• ki. Royal Atheena 1995 (od Malabar 
Athena po Malabar Amir)
• kl. Royale Fanfarę 1996 (od Fantos 
po Bandos)
• kl. Winning Spirit MA 1994 (od Espo
ra po Pierrot)
• og. Fauoritt 1999 (od Fawora po Fa
wor)
• og. Ontario HF 1999 (od HF Orzonna 
po Pepton)
• og. Zanzibar MRV 1994 (od Suzanka 
po Eternit)
• og. Genuine Monarch 1995 (od Cassels 
Genua po Brusally Zbruenu)
• kl. In Lightning 2000 (od Sambaa 
po Sambor)
• kl. Bellaa 1997 (od Esbella po Ban
dos)

Większość wymienionych koni ma 
wspaniale, czysto polskie pochodzenie, 
a po zakończeniu kariery wyścigowej zo
stały one wcielone do hodowli. Szczu
płość miejsca na tych lamach nie po
zwala mi szerzej ich opisać, zwrócę tylko 
uwagę na szczególnie uzdolnione wyści
gowo osobniki. I tak, w 1997 nagrodę 
Darley zdobyła trzyletnia klaczka Winning 
Spińt MA, a w 2000 - kl. Bellaa. Ta 
ostatnia po zejściu z toru razem z og. 
Zanzibar MRV, została sprzedana 
na Bliski Wschód. Oddzielny artykuł zo-
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(Monarch AH - Cassels Genua 
na pastwisku w Cre Run Farms 
/ a' the Cre Run pasture

stanie poświęcony sukcesom potom
stwa og. Monarch AH w Emiratach.

Córki Monarcha
Royal Atheena
Klacz ta, hodowli Pam Halbrook i De

borah Mihaloff z Cre Run Farm, jest ty
powym przykładem kojarzenia z unika
niem pokrewieństwa. Ojciec jej, Mo
narch AH, reprezentuje czysto polskie 
prądy krwi, podczas gdy matka, Mala
bar Athena, ma w rodowodzie amery
kańskich przodków rodem z Davenport 
i Crabbet (linia kl. Rodania). Ta córka 
ogiera Malabar Amir była na torze bar
dzo dzielna, wygrała wiele gonitw, także 
w konkurencji z ogierami, gdyż linie krwi 
wytworzone w Davenport cechowały się 
szybkością. W stawce jej potomstwa 
znaleźli się zwycięzcy licznych wyścigów, 
jak Amiri Athena i PS Roman Sage, 
a także wytrwały koń rajdowy Aleclipse.

Imię tej urodziwej, gniadej klaczki zo
stało dobrze dobrane, gdyż od pierwsze
go startu zwyciężała w iście królewskim 
stylu, bez względu na dystans, stan toru 
czy wagę. Przez całą karierę trenowała 
ją Lynn Ashby, a dzierżawcami jej byli 
Howard i Kelly Pike. W sezonie wyścigo
wym 1998 Royal Atheena brała udział 
w ośmiu gonitwach, z których wygrała 
Pięć, a pozostałe trzy razy przyszła 
do celownika druga. Suma wygranych 
przez nią nagród wyniosła 90 tys. USD. 
Zwycięstwa w gonitwach imiennych dla 

trzyletnich klaczy, takich jak Daughters 
of the Desert Futurity (Gl), Delaware 
Arabian Cup Juvenile Fillies (G3) czy 
Dr. Sam Harrison Juvenile Fillies, przy
czyniły się do przyznania jej tytułu Dar- 
ley Champion. Jeszcze lepszy jednak 
okazał się jej drugi sezon biegania. Jako 
czterolatka wygrała dziewięć z dziesię
ciu startów, w tym osiem wysoko doto
wanych nagród imiennych na Florydzie, 
w Teksasie i Delaware, takich jak World 
Series Spiring Distaff Handicap, Buzz 
Brauninger Handicap i Pratt/Markel 
Turf Handicap. Walczyła tam z czołów
ką rocznika, do której należały Dixie 
Darlene, Mi Way Mia, Wibwilcca, czy 
Noble Princess, startując przy tym 
pod najwyższą wagą. Za te zwycięstwa 
przyznano jej specjalną nagrodę Dela
ware World Series w wysokości 100 tys. 
USD, nie zaliczaną do oficjalnej sumy 
wygranych.

Sezon 1999 Royal Atheena ukończyła 
w pięknym stylu, wygrywając Puchar 
Gladys Brown Edwards (Gl). Przyznano 
jej za to nagrody Darley dla Konia Roku, 
Najlepszej Czteroletniej Klaczy Roku 
i Najlepszej Sprinterki. Był to pierwszy 
przypadek zdobycia trzech nagród Dar
ley przez jednego konia w jednym sezo
nie. W następnym sezonie startowała już 
mniej z powodu kontuzji, ale i tak wygra
ła Pratt/Markel Distaff Hanidcap (G3) 
i Town and Country Distaff Sprint, ząj- 
mując drugie miejsce w dwóch nie mniej

The Royal Get of 
Monarch AH

Monarch AH, a little power-packed bay 
champion racehorse and sire, turned 
twenty one this year. He is so precious to 
world pure Arabian horse breeding that 
on two occasions he was sold together 
with a complete herd of mares. He has 
the distinction of having belonged to two 
billionaires (Dr Armand Hammer and 
Bob Magness) and is now in the hands of 
a UAE desert prince, HH Sheikh Sultan 
Bin Zayed Al Nahyan.
In 1993, after a brilliant racing career, 
Monarch AH was put to stud. He quickly 
proved to be a legendary producer, espe
cially as a broodmare sire. Luck was on 
his side in benefiting from many good 
mares in the first few seasons. His proge
ny turned out to be tough teak - excel
lent performers with a very good work 
ethic. When his first crop of foals entered 
the oval it was evident that Monarch AH 
was a special sire. From that first crop 
came a string of outstanding racehorses, 
especially fillies like chestnut Mi Way MA 
(Zorbada by Bandos), bay HF Olympia 
(Orgia by Krezus), grey Winning Spirit 
MA (Espora by Pierrot) and chestnut 
Mai Tai MRV (Saaka by Samtyr). But 
there were also excellent colts, one of 
which was grey Zanzibar MRV (Suzanka 
by Etemit). Due to the consistent domi
nance of Monarch’s first year get on the 
racetrack he soared into second place in 
the statistics as the leading US race sire, 
beaten only by his sire Wiking. In the 
next breeding season Monarch AH pro
duced On De Mark (Bunny by Chuzat), 
Storrmy Weather (Espolska by Probat), 
Genuine Monarch (Cassels Genua by 
Brusally Zbruenu), Darling Doraa (Do- 
raa by Probat) and the queen of aU his 
get, bay Royal Athena (Malabar Athena 
by Malabar Amir).
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In 1998 Monarch AH was induced into 
the Racing Hall of Fame. In 1999 he rose 
to become the number one US racing si
re and held that position for three conse
cutive breeding seasons until he was 
exported to the UAE. Monarch AH can 
now boast being the sire of 10 crops, with 
over 424 registered foals of which 206 are 
starters, 159 winners and 41 stakes win
ners. His get of 1990 (14 sons and 76 dau
ghters) was used in further breeding. 
Among his best racing get till today on 
the oval in the US are such horses as:
- Royal Atheena, 95, f. out of Malabar 
Athena by Malabar Amir
- Royale Fanfare, 96, f, out of Fantos by 
Bandos
- Winning Spirit MA, 94, f, out of Espora 
by Pierrot
- Favoritt, 99, c, out of Fawora by Fawor
- Ontario HF, 99, c, out of HF Orzonna by 
Pepton
- Zanzibar MRV, 94, c, out of Suzanka by 
Etemit
- Genuine Monarch, 95, c, out of Cassels 
Genua by Brusally Zbruenu
- In Lightning, 00, f, out of Sambaa by 
Sambor
- Bellaa, 97, f, out of Esbella by Bandos

Most of the above have wonderful pure 
Polish pedigrees, and once their racing 

prestiżowych gonitwach. Po zakończo
nym sezonie została uhonorowana piątą 
z serii nagród Darley, dla Najlepszej Kla
czy Starszej. Była jedynym koniem czy
stej krwi arabskiej, któremu udało się 
zdobyć pięć takich nagród. Po tym sezo- 

Ś nie zakończyła już karierę z wynikiem 
J 3/23 (16-5-0) 13-3 i sumą wygranych 327 
™ 259 USD. W 2006 została więc zaliczona 
s w poczet Racing Hall of Fame.

powyżwj / above: Royal Atheena
(Monarch AH - Malabar 
Atheena), Arabian Cup 

Championship Gladys Brown 
Edwards (Gl) 1999 

z prawej I right: Crown Royal 
(Sam Tiki - Royal Atheena) 

Maiden Special - Delaware 2008

u dołu I below: Toppoftheclass (By 
Golly - Top of the Line) Delaware

Season Opener Distaff 2008

Pierwszy przychówek kl. Royal Athe
ena, Royal Lynn (po Dreams of Valour) 
nie biegał, ale w 2004 urodziła ogierka 
Crown Royal po Sam Tiki. Nie starto
wał on jako trzylatek, ale planowany jest 
jego występ w Derby. W 2005 Royal 
Atheena urodziła klaczkę po Heir Appa
rent, w 2006 karą klaczkę po Sam Tiki, 
a w 2007 gniadą klaczkę po francuskim 
ogierze Nivour De Car donnę. Aktualnie 
Royal Atheena jest źrebna og. DA Adios.

Royale Fanfare
Matka tej siwej klaczy, hodowli Ma

gness Arabians - Fantos (po Bandos), 
sama nie biegała, ale dała jeszcze troje 
dobrze biegającego potomstwa, w tym 
dwoje pełnego rodzeństwa Royale Fan
fare. Fantoma V była druga w Lone Star 
Futurity Fillies, a Silver Fantom MA 
w 23 spośród 44 startów wygrał lub zajął 
płatne miejsca. Royale Fanfare wywodzi 
się z linii kl. Szweykowska ur. ok. 1800 
w Sławucie, a w jej obrębie z rodziny kl. 
Fanfara, z której w Polsce urodziły się 
tak dzielne konie, jak zwycięzca Porów
nawczej og. Falset 1955 oraz dwie oak- 
sistki - Fregata 1957 i Farah-Buffi 1990.

Właścicielami Royale Fanfare są Dan 
i Claudia Spears z Teksasu, a trenował 
ją Ignat Netchev. Przez rok miała prze
rwę w startach z powodu kontuzji, więc 
w 2001 pauzowała, ale wróciła na tor 
w 2002 i szybko dołączyła do czołówki. 
Wygrała Buzz Brauinger Handicap, co 

otworzyło jej drogę do nominacji do na
grody Darley dla Najlepszej Starszej 
Klaczy Roku. Oznaczało to, że jest 
w stanie zwyciężyć z najlepszymi, takimi 
jak Staccata, Vámonos Juhita, More 
Adorable, Tu For Ali, czy Tornado Du 
Loup. W 2003 Royale Fanfarę wygrała 
Delaware Season Opener Distaff, i to 
na ciężkim torze, w walce ze Staccatą 
i Tornado Du Loup. Największym jed
nak osiągnięciem w jej karierze było 
zwycięstwo w Pucharze Gladys Brown 
Edwards (Gl), po pojedynku stoczo
nym z najlepszymi klaczami rocznika, 
jak Staccata, More Adorable i Vámonos 
Juhita. Łączna kariera wyścigowa Roya
le Fanfarę zamknęła się wynikiem 5/30 
(8-4-5) 5-4 i sumą wygranych 168 056 USD.

W hodowli Royale Fanfarę dala do
tychczas siwego ogierka DC Royale 
Flush 2006 po Dynamite Rare i gniadą 
klaczkę DC Royal Sensation 2007 po wy
bitnym reproduktorze polskiego pocho
dzenia, NF Proof 1985 (Bataan - Szalka 
po Eleuzis). Na sukcesy wyścigowe tego 
potomstwa musimy jeszcze poczekać, 
ale jest duże prawdopodobieństwo, że 
Royale Fanfarę przekazała im swoje 
zdolności.

HF Olympia
Gniada klacz HF Olympia 1994 (Mo- 

narch AH - Orgia po Krezus), urodzona 
w Harizan Farm (Teksas), była ostatnim 
przychówkiem trójkoronowanej Orgii. 
Z takim rodowodem musíala więc mieć 
w genach serce do walki, a przy tym do
skonały pokrój. W swojej karierze wyści
gowej zaliczyła 18 startów, z czego wy
grała 5 razy (w tym kalifornijski Oaks, ła
two, o siedem długości), pięć razy była 
druga, a dwa razy trzecia. Została więc 
trzecią z rzędu oaksistką w legendarnej 
polskiej sublinii Orli, która dobrze wy
trzymała próbę czasu, dostarczając 
wciąż nowych, wybitnych wyścigowców.

Po karierze wyścigowej HF Olympia 
została włączona do hodowli. Wiosną 
2003 urodziła swoje pierwsze źrebię, gnia
dą klaczkę Orgia Fata (po Chndaka). 
Ta wnuczka og. Monarch AH biega
ła w Polsce i po dwóch sezonach osiąg
nęła imponujące wyniki: 2/11 (7-1-1) 
D+O+2xAP+l-l. W wieku 4 lat, podob
nie jak jej babka Orgia i prababka Orla. 
Orgia Fata zdobyła tytuł „trójkoronowa- 
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nej”, co w sublinii „O” jest najwyraźniej 
dziedziczne! W historii polskich wyści
gów Orgia Fata była pierwszą po 27 la
tach klaczą arabską której udało się wy
grać trzy najważniejsze nagrody klasycz
ne. W 2003 HF Olympia została importo
wana do Polski, gdzie w 2005 urodziła ko
lejną klaczkę, Orczata Fata po Argonne 
HF. W tym roku będziemy kibicować jej 
startom na torze służewieckim. Obecnie 
HF Olympia jest żrebna og. DA Adios 
(Wiking - Sanibela IA po Samtyr), co ro
kuje nadzieję na utrwalenie genetycznie 
determinowanej dzielności wyścigowej 
także w następnym pokoleniu.

Synowie Monarcha
W USA użyto w hodowli jego 14 sy

nów, z których większość potwierdziło 
swą wartość na torach wyścigowych. 
Poniżej zamieszczam dokładniejsze 
charakterystyki trzech spośród nich, 
ogierów Genuine Monarch, Favoritt 
i Ontario HF.

Genuine Monarch
Ten gniady ogier urodził się na farmie 

Cre Run w 1995 r. Jego matka, Cassels 
Genua kaszt. 1978, wywodziła się z linii 
Siglavi-Bagdady 1908 imp. 1919 do Ra- 
dowiec (rodzina kl. Milordka 1810). Zin- 
bredowana n-II na kl. Genua gn. 1969 
(Grand - Gwara po Wielki Szlem), sama 
nie biegała, ale pośród 8 sztuk jej po
tomstwa (2 klaczki i 6 ogierków), znala
zły się takie wyścigowe sławy, jak Sam- 
sheik 1987 (po Sambor), Genuine Ruler 
1994 (pełny brat og. Genuine Monarch, 
sprzedany do tureckiego Jockey-Clu- 
bu), czy Grand Eclipse 1996 (po MHF 
Eclipse).

Genuine Monarch był trenowany 
przez Lynn Ashby, sześciokrotną zdo
bywczynię nagrody Darley dla Najlpesze- 
go Trenera Roku, która przygotowywała 
także jego głównego rywala, Dreams of 
Valour kaszt. (Sam Tiki - Fulfilled Dre
ams po Marhaba). W1998, jako trzylatek, 
Genuine Monarch startował 6 razy, z cze
go wygrał 3 gonitwy, a dwa razy był dru
gi. Najbardziej spektakularnym osiągnię
ciem było zwycięstwo w Delaware Fire
cracker Futurity (G2) - wyścigu, który 
już po pierwszej ćwiartce przerodził się 
w pojedynek między Dream of Valour 
a Genuine Monarch, podczas gdy reszta 

career was over were used in further bre
eding. Space constraints being what 
they are, I will touch only on some speci
fic individuals. Some, like Darley 1977 
three year old filly Winning Spirit MA 
and the Darley 2000 winner Bellaa, along 
with the stallion, Zanzibar MRV, once 
their racing career was over, were expor
ted to the Middle East. They will be co
vered at a later date in a separate article 
on Monarch AH and his get in the UAE.

Monarch’s daughters 
Royal Atheena

Royal Atheena was bred by Pam Halbro- 
ok and Deborah Mihaloff from Cre Run 
Farm. Royal Atheena is an outcross be
tween the Polish lines of her sire (Mo
narch AH) and those of her mother (Ma
labar Athena), tightly linebred and pre
dominantly US domestic (i. e. Babson 
and Devenport and the omnipresent Ro- 
dania - Crabbet). Malabar Athena by 
Malabar Amir was a tough racer that 
won many stakes, beating the boys 
thanks to the Babson/Devenport lines 
that carry a lot of speed. She produced 
stakes placed winners like Amiri Athena, 
PS Roman Sage and an exceptional en
durance horse, Aleclipse.
The choice of the name Royal Atheena 
for the beautiful young bay was most ap
propriate. From day one she dominated 
Arabian racing like a queen, regardless of 
distance, track or weight carried. She 
was trained throughout her racing care
er by Lynn Ashby. Royal Atheena’s ra
cing lease was auctioned off for the Ara
bian Horse Trust in 1998. Howard and 
Kelly Pike picked it up for US$ 2500.
Royal Atheena stepped on the racetrack 
in 1998 and won five of eight starts while 
finishing second in the other three. That 
year she earned over US$ 90 000. Her vic
tories in the Daughters of the Desert Fu
turity (Gl), Delaware Arabian Cup Juve
nile Fillies (G3) and Dr. Sam Harrison 
Juvenile Fillies made her the Darley 
Champion of the three year old fillies. 
But it was her four year old racing season 
that was her best. She won nine of the 10 
races, including eight stakes. She won 
stakes in Florida and Texas and continu
ed in Delaware. It was there that Royal 
Atheena won the World Series of stakes: 
the World Series Sprint Distaff Handi
cap, the Buzz Brauninger Handicap and 
the Pratt/Markel Turf Handicap. She fo
ught gamely against the best of her time, 
like Dixie Darlene, Mi Way Ma, Wibwilcca 
or Noble Princess. For sweeping the sta
kes trio whilst carrying the highest we
ight of the contenders, Royal Atheena re
ceived a USS 100000 Delaware World Se
ries bonus that is not reflected in the of
ficial earnings.
Royal Atheena finished the 1999 season 
in great style winning the Gladys Brown 
Edwards Arabian Cup (Gl). She was na
med Darley Horse of the Year, Darley 
Champion Four Year Old Filly and Dar
ley Champion Sprinter. It was the first ti
me a horse picked up three Darley 
awards in one year. The next year was 
followed by an abbreviated racing pro
gram due to nagging injuries. She won 
the Pratt/Markel Distaff Handicap (G3) 
and the Town and Country Distaff 

Sprint, plus placed herself twice in two 
other stakes. At the end of the year she 
was honoured once again with the fifth 
Darley award as Champion Older Mare. 
This trophy made her the only Arabian 
with five Darley Awards. Royal Atheena 
retired that year with the record of 3/23 
(16-5-0) 13-3 and $327 259. In 2006 in 
Scottsdale Royal she was induced into 
the Racing Hall of Fame.
In the breeding bam Royal Atheena ga
ve her first foal, the un-raced Royal Lynn 
by Dreams Of Valour. She, too, produced 
the 2004 colt Crown Royal by Sam Tiki 
He did not race as a three year old but is 
currently preparing to take part in the 
Derby. In 2005 Royal Atheena gave a filly 
by Heir Apparent. Two other fillies follo
wed: a 2006 black filly by Sam Tiki and 
a 2007 bay Royal Athene filly by the 
French stallion Nivour De Cardonne. 
This year Royal Atheena is in foal to DA 
Adios.

Royale Fanfare
The grey, bred by Magness Arabians, is 
out of the un-raced Bandos daughter 
Fantos. She is the dam of three other fo
als to race - all winners, including Royale 
Fanfare’s full siblings, Fantoma V who fi
nished second in the Lone Star Fiiturity 
Fillies and Silver Fantom MA, who has 
won or placed in 23 of the 44 stars. Roy
ale Fanfare tails back to the Szweykow- 
ska 1800 Slawuta dam line and the sub- 
-line of Fanfara that gave Poland such 
great racers as Critérium winner Falset 
and the two Oaks winners Fregata and 
Farah Buffi.
The owners of Royale Fanfare are Dan 
and Claudia Spears from Texas. She was 
trained by Ignat Netchev. Royale Fanfa
re’s race career was sidelined for a year 
by a slight spiral fracture injury, so she 
was not raced in 2001. But she came 
back in 2002, snuck up on the key con
tenders and won the „biggy” Buzz Brau- 
inger Distaff Handicap en route to the 
Darley nomination for Older Mares. This 
just proves that when she runs her race 
she is capable of beating the best of her 
time, like Staccata, Vamonos Juhita, Mo
re Adorable, Tu For All or Tornade Du 
Loup. In 2003 Royale Fanfare fired and 
won the Delaware Season Opener Distaff 
on a sloppy track against Staccata and 
Tornado Du Loup. But the crown jewel 
of her racing career is first place in the 
Gladys Brown Edwards Arabian Cup 
(Gl) which was a thrilling showcase 
match against her arch rival finest fema
les, Staccata, More Adoraable and Va
monos Juhita. Royale Fanfare’s overall 
race record before being retired from the 
track was 5/30 (8-4-5) 5-4 and $ 168 056 of 
win money.
In the breeding bam she gave two foals; 
the, up to now, grey colt 2006 DC 
Flush by Dynamite Rare and the 200 
bay filly DC Royal Sensation 2007 by the 
great pure Polish champion producer NF 
Proof We will have to wait some more 
before being able to enjoy the great ra
cing skills that Royale Fanfare has surely 
passed down to them.
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HF Olimpia (Monarch AH - Orgia) 
z klaczką / with her 2005 filly Orczata Fata 

po / by Argonne HF

HF Olympia
The bay mare HF Olympia, 1994 (Mo
narch AH x Orgia by Krezus) was bom at 
Harizan Farm in Texas. She is the last fo
al of the legendary triple-crown Orgia. 
HF Olympia - bred to run and win - went 
to the track equipped with the best ra
cing blood, black top and bottom in her 
pedigree, a wonderful conformation, plus 
the heart and gameness of her famous 
parents, Monarch AH and Orgia. She en
ded her four year racing career with a fi
nal score of 18 (5-5-2) 0+2-7, including 
winning the California Oaks by seven 
lengths. HF Olympia became the third 
consecutive Oaks winner filly from this 
legendary Orla sub-line that is an en
dless source of great racehorses that per
form well and stand the test of time.
After her racing career HF Olympia jo
ined the broodmare band. In late spring 
of 2003 she gave birth to her first foal, 
a bay filly Orgia Fata by Chndaka. This 
US bom bay filly, a granddaughter of Mo
narch AH, went to race in Poland. After 
two seasons, her racing results look im
pressive: 2/11 (7-1-1) D+O+2xC +1-1). 
Like her illustrious grand dams Orgia 
and Orla, Orgia Fata, at the age of four, 
won the Triple Crown title. It looks like 
it s a hereditary trait of this ,,O” sub-line! 
Orgia Fata s win of the Triple Crown was 
an exceptional feat as there has not been 
a triple crown filly in the last 27 years of 
Polish Arabian horse history. In 2003 HF 
Olympia was imported to Poland In 2004 
she gave birth to her second foal, also 

stawki pozostała daleko w tyle. Tym ra
zem Genuine Monarch minął celownik 
pierwszy, a za nim Dreams of Valour, któ
ry odzyska! swoją przewagę w kolejnym 
fascynującym pojedynku - Delaware 
Arabian Cup Juvenile (G3). Te dwa dziel
ne ogiery spotkały się ponownie w paź
dzierniku w Los Angeles, gdzie startowa
ły w nagrodzie Drinkers of the Wind fu
turity (Gl). Stoczyły wtedy walkę z nie 
pobitym dotychczas Seyvilla Proof 
(po NF Proof), wyhodowanym na Flory
dzie. Ten wyścig poprowadzi! Genuine 
Monarch, ale na prostej Dreams of Valour 
rozpoczął finisz i na celowniku pokonał 
go o pól długości. Seyvilla Proof przy
szedł wtedy dopiero siódmy.

Jako czterolatek Genuine Monarch 
był w szczytowej formie. W lutym 1999 
wygrał z dużą przewagą, finiszując 
z ostatnich miejsc, gonitwę ARAF Selec n 
i ARC Stakes na dystansie 1200 m, 
w Tampa Bay Downs na Florydzie. Zmie
rzył się tam z ośmioma poważnymi kon
kurentami, wśród których był także dru
gi wybitny syn og. Sam Tiki, Mr. Full Se
rvice. Ponad 5200 widzów obserwowało 
ten wyścig. Kolejny triumf Genuine Mo
narch odniósł w Houston, w Texas Ran
gers Stakes, gdzie zwyciężył w stawce 12 
koni, wśród których znąjdowai się 
Dreams of Valour. Nie tylko wygrał z nim 

o łeb, ale ustanowił nowy rekord tego to
ru. Następnie w Delaware, w nagrodzie 
World Series Spring Handicap, na dy
stansie 1200 m, pokazał klasę w kolejnej 
konfrontacji z Dreams of Valour i Mr. Full 
Service. W walce na celowniku wygrał 
o nos z wysoko obstawianym faworytem 
Dreams of Valour, przy czym konie 
z pierwszych trzech miejsc w tej gonitwie 
były trenowane przez Lynn Ashby. Było 
to trzecie zwycięstwo og. Genuine Mo
narch spośród jego 8 startów. W dwóch 
gonitwach, w tym w Bob Magness Derby, 
zameldował się na celowniku drugi, 
a trzy razy trzeci, w tym w Jewels of the 
East Diamond Derby (Gl) i Dunromin 
Armand Hammer World Series Handi
cap (Gl). Skrót jego kariery przedstawia 
się następująco: 3/14 (6-3-2) 4-5, a łączna 
suma wygranych wyniosła 120 313 USD.

Po zejściu z toru Genuine Monarch 
został wcielony do hodowli, gdzie 
do ksiąg zgłoszono 14 sztuk jego potom
stwa. W tej stawce najlepsze wyniki wy
ścigowe osiągnęły kl. Toppoftheclass 
(od Top of the Line po By Golly) i og. Ge
nuine Treasure (od Hidden Treasure 
po RD Five Star).

Favoritt
Og. Favoritt gn. 1999, hodowli Boba 

Magnessa, a własności Christine i Dicka 
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Reedów z Toshkara Arabians, urodzi! 
się z nie biegającej matki. KI. Fawora 
1987 po Fawor została importowana 
do USA w łonie urodzonej w Janowie 
podlaskim klaczy El Mura gn. 1979 (Mu- 
haryt - Elewacja po Celebes), pocho
dzącej z rodziny kl. Woloszka ur. ok. 1810 
w Sławucie. Fawora dała 15 szt. potom
stwa, przy czym siedmiokrotnie była 
kryta og. Monarch AH. Z tych kojarzeń 
przyszło na świat dwóch zwycięzców na
gród imiennych (Favoritt i Excalibur 
MM) oraz cztery nie mniej dzielne konie, 
jak np. Monarch Fawor i Freqquent 
Flier.

Favoritt, trenowany przez utalentowa
nego Mike’a Furra, biegał przez sześć se
zonów i z wiekiem, jak wino, nabierał co
raz większej wartości. Jako trzylatek brał 
udział w dziewięciu gonitwach, z których 
wygrał trzy, cztery razy przyszedł drugi 
i raz trzeci. Najważniejsze jego osiągnię
cie w tym sezonie stanowiło zwycięstwo 
w California Firecracker Fliturity, a w in
nej prestiżowej gonitwie dla trzylatków, 
Drinkers of the Wind Futurity, zajął dru
gie miejsce. Jako czterolatek spośród 9 
startów wygrał 3, w tym California Derby 
(G3) i Oasis Stake. W ciągu następnych 
czterech sezonów startował jeszcze 28 
razy, kończąc karierę wynikiem 6/46 
(15-11-10) 6-11 i suma wygranych 139 212 
USD. Do chwili obecnej zgłoszono 
po nim trzy źrebięta, więc trzeba pocze
kać jeszcze dwa lata, aż zaczną biegać.

Ontario HF
Ten urodziwy siwy ogier ur. w 1999 

(Monarch AH - HF Orzonna po Pepton), 
podobnie jak HF Olympia, został wyho
dowany przez Suzanne i Ricka Hamme
rów z Harizan Farms w Teksasie. W 2002 
nabył go Todd Moak. Jego pochodzenie, 
z połączenia biegających, kuhailańskich 
linii polskiej hodowli „O” i „S”, wróżyło 
przyszłą karierę wyścigową. HF Orzonna 
s. 1990, od Orlica (Krezus - Orla po Pie- 
tuszok), wywodząca się z rodziny kl. Ga- 
zella or. ar. imp. 1845 do Jarczowiec, zo
stała importowana do USA w łonie mat
ki, urodzonej w Janowie Podlaskim. 
Na amerykańskich torach chlubnie kon
tynuowała tradycje dzielnej wyścigowo 
linii „O”. Biegała przez 2 sezony, wygry- 
wąjąc 7 na 10 startów, w tym California 
Oaks w 1994. Niestety, przedwcześnie 

a filly, Orczata Fata 2005 by Aragonne 
HF. We will be watching Orczata’s pro
gress this year on Sluzewiec track. HF 
Olympia is at present in foal to DA Adios 
(Wiking x Sanibela IA by Samtyr) in the 
hope of getting those wonderful racing 
genes transmitted to a new generation.

Monarch’s sons
Over 14 sons of Monarch AH are being or 
were used in breeding in the US. His sons 
of distinction have mostly proved them
selves on the oval. Below I touch on 
three, namely: Genuine Monarch, Favo
ritt and Ontario HF.

Genuine Monarch
The bay Genuine Monarch, 1995, was 
bred at CRE RUN by Alan Kirshner and 
Deborah Mihaloff. Genuine Monarch is 
out of the un-raced mare chestnut, Cas
sels Genua, 1978 going back to the tap 
root mare Siglavi-Bagdady 1908, imp. 
Radowce 1919. Cassels Genua was line- 
bred 2x2 to the bay Genua, 1969 (Grand 
x Gwara by Wielki Szlem). Cassels Ge
nua was a champion producer of eight 
foals (two daughters and six sons). Her 
best racing get apart from Genuine Mo
narch are Samsheik 1987 by Sambor, Ge
nuine Ruler 1994, full brother to Genuine 
Monarch and sold to the Turkey Jockey 
Club, and Grand Eclipse 1996 by MHF 
Eclipse.
Genuine Monarch was trained by the six 
times Darley Best Trainer of the Year 
Lynn Ashaby. He had an impressive care
er on the ovals of Delaware, Florida, Ca
lifornia and Texas. Lynn also prepared to 
race Genuine Monarch’s arch rival Dre
ams of Valour (Sam Tiki x Fullfilled Dre
ams by Marhaba). As a three year old in 
1998 Genuine Monarch stepped on the 
track six times, winning three times and 
coming twice second. His most impressi
ve race record that year was his first pla
ce in the Delaware Firecracker Fliturity 
(G2). The race came down to a dual be
tween Dreams of Valour and Genuine 
Monarch from the quarter pole, with 
both leaving the remaining seven con
tenders well behind. This time Genuine 
Monarch crossed the wire first, with Dre
ams of Valour second. The chestnut Dre
ams of Valour owned by Valour Farms of 
Margo and Howell Wallace from Smyrna, 
Delaware, got his back in the exciting 
duel between the two in the Delaware 
Arabian Cup Juvenile (G3). The two 
champions met again in October in Los 
Angeles in the Drinkers of the Wind Fu
turity (Gl) stakes, where they were to fa
ce the previously undefeated Seyvilla 
Proof from Florida. It was Genuine Mo
narch who set the pace in the race, but 
on the backstretch Dreams of Valour ma
de his move and battled Genuine Mo
narch before prevailing by half a length 
at the wire. Seyvilla Proof, by champion 
producing sire NF Proof and hailed by 
many as the next superstar colt, came 
seventh that day.
As a four year Genuine Monarch was at 
his best on the track. In February 1999 
the tough Genuine Monarch rallied in 
the late stages of the six furlong race to 
capture in deep stretch the ARAF Selec 
H and ARC Stakes at Tampa Bay Do
wns, Florida. There Genuine Monarch fa

ced eight contenders, among them the 
second wonderful son of Sam Tiki, called 
Mr. Full Service, owned and trained by 
Bill Waldron. The race was contested be
fore a crowed of over 5200 who enjoyed 
their day on the oval. Next, Genuine Mo
narch headed for Texas Huston, where 
he raced against twelve other horses, 
among them Dreams of Valour, in the Te
xas Rangers Stakes. He not only beat his 
rival by a head but set a new track re
cord. Genuine Monarch was moved to 
Delaware where he raced in the World 
Series Sprint Handicap, a six furlong ra
ce, where he faced his two rivals Dream 
of Valour and Mr. Full Service. Genuine 
Monarch showed class. He battled at the 
wire and won against the betting favouri
te Dreams of Valour by a nose. All first 
three horses in this race were trained by 
Lynn Ashby. It was Genuine Monarch’s 
third win in the eight starts of that year. 
Genuine Monarch came in that year se
cond, twice including the Bob Magness 
Derby and three times he was third, no
tably in the Jewels of the East Diamond 
Derby (Gl) and Dunromin Armand 
Hammer World Series Handicap (Gl). 
His final race record was 3/14 (6-3-2) 4-5 
and the win $120 313.
Genuine Monarch was put to stud where 
he now has fourteen registered foals. His 
best racers are his stakes placed daugh
ter Toppoftheclass out of Top of the Line 
by By Golly and his son Genuine Treasu
re out of Hidden Treasure by RD Five 
Star.

Favoritt
The bay stallion Favoritt 1999 was bred 
by Magness and Magness and is owned 
by Christine and Dick Reed of Toskhara 
Arabians, Aubrey, Texas. Favoritt is out 
of the un-raced Janow Podlaski bred ma
re Fawora 1987 by Fawor that was impor
ted in utero with her dam the bay 1979 El 
Mura (Muharyt x Elewacja by Celebes). 
El Mura goes back to the tap root mare 
Woioszka 1810, Siawuta. Fawora is a dam 
of 15 foals. She was crossed seven times 
with Monarch AH resulting in her two 
best stakes winners/placed (Favoritt and 
Excalibur MM) and four other race win
ners, among which are Monarch Fawor 
and Freqquent Flier.
Favoritt was trained by the talented Mi
ke Flirr. His six year racing career, mainly 
in California and Texas, is impressive. He 
has proved to be a tough and durable ra
cer. It underlines the old saying about 
good vine: „the older the better”. As 
a three year old he raced nine times. He 
won three times, came second four times 
and was third once. That year he won the 
California Firecracker Fliturity and in 
next big challenge for the three year olds 
the Drinkers of the Wind Fliturity (Gl) 
he in came second. As a four year old he 
raced nine times, winning three times, 
among them the California Derby (G3) 
and the Oasis Stake. Over the period of 
next four years he came out 28 times to 
the starting gate. His final race record 
before retiring to stud in 2006 was 6/46 
(15-11-10) 6-11 and $139 212. He has to 
date three registered foals. We wifi have 
to wait two more years to see them rac .
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Ontario HF
Like in the case of the above mentioned 
HF Olympia, the handsome grey Ontario 
HF 1999 (Monarch AH x HF Orzonna by 
Pepton) was also bred by Suzanne and 
Rick Flammer from Harizan Farms Te
xas. He was purchased by Todd Moak in 
2002. Ontario HF was bred to be a cham
pion. He is the fruit of a cross between 
two very successful Polish Kuhailan type 
dam line families - the ,,O” and the „S” - 
both of which consistently gave genera
tions of classic stakes race champions. 
Ontario’s dam, HF Orzonna, traces back 
through Orlica (Krezus x Orla by Pietu- 
szok to the Gazella d. b. mare imported 
in 1845 to Jarczowce, Poland, by Count 
Julhusz Dzieduszycki. HF Orzonna was 
imported in utero with the Janow Podla- 
ski bay stakes winner and accomplished 
producer Orlica, 1975. On the oval in the 
US, HF Orzonna continued the racing 
tradition of the ,,O” dam line. In two ra
cing seasons with 10 starts she won se
ven races, including four stakes, among 
which the California Oaks in 1994. Before 
her untimely death she produced six fo
als, all stallions. Her most important ra
cing progeny is Ontario HF and his bay 
half brother Oraccle 1997 by Volcano de 
Carrere with a race record of 5/25 (3-2-7) 
0-2.
Ontario HF, a very eye catching, well-ba
lanced, tall stallion (beauty and strength 
all in one), was trained by an entire team 
of trainers: Jerenesto Torres, Phil Saxer, 
Maureen Stillwell. He had an impressive 
three year race track career. The chari
smatic stallion with a perfect fundamen
tal and a flary movement, took part in 22 
races, of which he won eight. He came in 
three times second and five times third. 
Ontario HF started racing at four which 
turned out to be his best racing period 
(2003). That season he won four out of 11 
starts and never finished worse than 
third. He bankrolled almost $92 000 that 
year winning the Oilman’s Arabian Cup 
Handicup and the Independence Sprint 
in Texas. He finished second in the Ara
bian Cup Classic (Gl) and Bob Magness 
Derby (G2) in Delaware. For his exem
plary valour on the track, Ontario HF 
was hailed in 2003 the Darley 4-year-old 
Horse of the Year. The following year at 
five he won the ARC Sprint Champion
ship. His total money wins were $137116. 
In 2006 Ontario was retired to stud du
ties. He now has six registered foals in 
the US. Bought by Czeslaw Witko Onta
rio HF was exported in 2007 to Kielnaro- 
wa Stud in Poland where he has up to 
now over 20 registered foals on the gro
und. We will have to wait a couple more 
years to admire them racing. Looking at 
his leggy well- proportioned and balan
ced foals, one devoutly hopes they will 
continue Monarch’s illustrious champion 
racing and performance tradition on the 
oval and in the breeding bam. For Mo
narch AH’s get and grand get continue 
to amass an impressive number of race 
wins, champion titles, honours and en
durance distinctions around the world.

powyżwj / above: Orgia Fata finiszuje po zwycięstwo w Nagrodzie 
Porównawczej 2007 / Orgia Fata winning Critérium Stakes 2007,

poniżej / below: Ontario HF (Monarch AH - HF Orzonna)

padia, ale pozostawiła po sobie 6 sztuk 
potomstwa, z których najdzielniejsze 
okazały się Ontario HF i jego gniady pól- 
brat Oraccle 1997 (po Volcano de Carre
re), którego karierę podsumowuje skrót 
5/25 (3-2-7) 0-2.

Ontario HF jest rosłym, atletycznym, 
a przy tym urodziwym ogierem, z po
prawnym spodem i dynamicznym ru
chem. Trenował go cały zespól: Jerenesto 
Torres, Phil Saxer i Maureen Stillwell. 
Biegał przez trzy sezony, osiągając impo
nujące wyniki. Brał udział w 22 goni
twach, z których wygrał 8, trzy razy był 
drugi i pięć razy trzeci. Zaczął biegać 
w wieku 4 lat i pierwszy sezon (2003), oka
zał się najlepszym w jego karierze. Wygrał 
wtedy 4 z 11 startów, ale ani razu nie zajął 
dalszego miejsca niż trzecie, zdobywając 
łącznie nagrody na sumę 92 tys. USD. 
M.in. wygrał Oilman Arabian Cup Handi
cap i Independence Sprint, a drugi przy
szedł w Arabian Cup Classic (Gl) i Bob 

Magness Derby (G2) w Delaware. Za tak 
imponującą dzielność w 2003 Ontario HF 
otrzymał nagrodę Darley dla Najlepszego 
Czteroletniego Konia Roku. W następ
nym sezonie, jako pięciolatek, wygra! 
ARC Sprint Championship i jego łączna 
suma wygranych wyniosła 137116 USD.

W 2006 Ontario został wcielony do ho
dowli. W USA zgłoszono po nim 6 źre
biąt, a w 2007 został nabyty przez Cze
sława Witko do stadniny Kielnarowa 
w Polsce. Urodziło się tam po nim już 
ponad 20 szt. potomstwa, ale dopiero 
za dwa lata będziemy mogli podziwiać 
je na torze. Sądząc po ich długich no
gach, dobrych proporcjach i poprawnej 
budowie, można pokładać w nich na
dzieje, że będą kontynuować zwycięski 
pochód og. Monarch AH na wyścigach 
i w hodowli. Na całym świecie bowiem 
dzieci i wnuki tego ogiera szczycą się 
wybitnymi osiągnięciami wyścigowymi 
i rajdowymi./tłum. K. Ch./
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Koń arabski przez wielu
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P
rezentujemy dziś sylwetkę arty
sty, który sam mówi, że tematy
ką wiodącą w jego malarstwie są 
konie obdarzone szczególnie wielkim 

wdziękiem i urodą - konie czystej krwi 
arabskiej - dynamiczne i spokojne, dzi
kie i romantyczne, rozbrykane i sta
teczne, które stara się uchwycić w ob
razach, rysunkach i akwarelach.

- Odkąd pamiętam konie towarzy
szyły mi zawsze. Te spotykane w chłop
skich zaprzęgach, wyjazdowych brycz
kach, ale również podziwiane na regio
nalnych wystawach organizowanych 
przez Polski Związek Hodowców Koni. 
Od zawsze fascynowały mnie jednak 
konie arabskie, pasję do nich rozbudza
ły pierwsze numery „Konia Polskiego”, 
który zamieszczał wspaniale portrety 
arabów autorstwa Zofii Raczkowskiej, 
a później wizyty w państwowych stadni
nach w Janowie Podlaskim, Michałowie

The Versatile Artist
The Arabian horse is considered by ma
ny as a true masterpiece and for that re
ason artists often use it as a theme in 
their work. Attentive readers of „Araby” 
surely noticed and remember the small, 
but elaborate drawings of Rafai Walen- 
dowski, which illustrate the foreword 
and introduce the atmosphere of the ma
gazine.
Today we present a profile of an artist, 
who says himself that the leading theme 
of his paintings are horses, but specific 
ones, blessed with great charisma and 
beauty - pure bred Arabians. Horses dy
namic and calm, wild and romantic, play
ful and sedate, which he tries to immor
talize in paintings, drawings and water
colors.
Horses have accompanied me ever since 
I can remember. Those encountered in 
peasant harnesses, formal carriages, but 
also those admired at regional exhibi
tions organized by the Polish Horse Bre
eders Association. However since <
I was fascinated with Arabian horses, my 
passion for them was ignited by the first 
issues of „Koń Polski” [a Polish equine 
magazine], which published splendid 
Arabian portraits by Zofia Raczkowska, 
and later visits to the State Studs in Ja
nów Podlaski, Michałów and Białka, as 
well as a many years acquaintance with 
a wonderful man and equine expert Ro
man Pankiewicz. It is him whom I owe so 
much when it comes to the way of lo
oking at Arabians, at their specific and 
exotic beauty. I was also very fortunate 
to have met and been able to work with 
Professor Ludwik Maciąg, Andrzej No 
wak-Zempliński, Sanislaw Baj. Jacek Re- 
czyński and many renowned artists.



Rafa! Walendowski was bom on Decem
ber 9th, 1970 in Pleszew. He graduated 
from Adam Mickiewicz University in Po
znań - a branch in Kalisz. Specialization: 
art education. He worked as a graphic 
artist for the Regional Muzeum in Kalisz 
(in the archeological section) for a co
uple of years. Now residing in Goluchów 
he works as an artist in the local Forestry 
Museum. He creates oil paintings, water
colors and drawings.
Rafal Walendowski’s paintings have 
a specific atmosphere, where beauty, 
strength, vitality, pride and freedom of 
the horses blend with his love for these 
noble animals.
Owning a horse (of course a pure bred 
Arabian) is a great dream of mine. I sin
cerely hope that dreams do come true, 
especially mine of an own stable with 
a couple of Arabians.
One of the artist’s favorite techniques is 
watercolor. The painter composes his pa
intings taking into consideration a speci
fic theme and interpreting it individually, 
emphasizing the rush, dynamics or static

posture of the model, freely defining sha
pes, by which he creates a characteristic 
atmosphere of the paintings.
Apart from equine-themed paintings the 
artist’s portfolio also includes beautiftil 
landscapes, painted at various times of 
the year, displaying Poland’s superb na-
ture.
Present at various events - in order to 
capture the moment - he uses a photo 
camera as his tool and many photogra
phs have been turned into postcards. 
Therefore it can be said about Rafal that 
he is a versatile artist.
Many of Rafal Walendowski’s works have 
been published in equine magazines: 
„Arabian Horse World”, „Araber Horse 
Journal” and Polish „ARABY” quaterly, 
„Konie i Rumaki”, as well as „ Świat 
koni”.
During 1992-2007 the artist participated 
in many individual and group exhibitions 
and today he shares with the readers of
„Araby” a sample of his works, 
/transi. J. K.I

i Białce oraz wieloletnia znajomość ze 
wspaniałym człowiekiem i znawcą ko
ni Romanem Pankiewiczem. To jemu 
zawdzięczam bardzo wiele, jeśli chodzi 
o sposób patrzenia na araby, na ich 
specyficzną i egzotyczną urodę. Miałem 
także wielkie szczęście spotkać się 
i pracować na plenerach z prof. Ludwi
kiem Maciągiem, Andrzejem No- 
vak-Zemplińskim, Stanisławem Ba
jem, Jackiem Reczyńskim i wieloma 
uznanymi artystami.

Rafał Walendowski urodził się 9 
grudnia 1970 roku w Pleszewie. Jest ab
solwentem Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu - Filia w Kali
szu, kierunek: Wychowanie Plastyczne. 
Przez kilka lat pracował jako rysownik 
w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej 
w dziale archeologii w Kaliszu. Osiadły 
w Goluchowie, pracuje jako plastyk 
w tutejszym Muzeum Leśnictwa. Zaj
muje się malarstwem olejnym, akware
lą i rysunkiem.

Obrazy Rafała Walendowskiego mają 
swoisty klimat, w którym piękno, siła, 
żywiołowość, duma i wolność koni łą
czą się z jego miłością do tych szlachet
nych zwierząt.

- Posiadanie własnego konia 
(oczywiście czystej krwi arab
skiej), jest moim wielkim ma
rzeniem. Wierzę, że marzenia 
się spełniają, żyję więc nadzie
ją, że moje marzenie o własnej 
stajni z kilkoma arabami tym 
bardziej się spełni.

Jedną z ulubionych technik ar
tysty jest akwarela. Malarz kom
ponuje swoje obrazy z uwzględnie
niem określonej tematyki, indywi
dualnie je interpretując, podkreśla

jąc pęd, dynamikę czy statykę „mode
la”, swobodnie określając kształty, two
rzy swoisty klimat obrazów.

Oprócz obrazów o tematyce końskiej 
w dorobku artysty możemy znaleźć 
przepiękne pejzaże, malowane o róż
nych porach roku, prezentujące wspa
niałą polską przyrodę.

Bywając na różnych imprezach - aby 
uchwycić chwilę - sięgnął również 
po aparat fotograficzny i wiele fotogra
fii zamienionych zostało w pocztówki.

Można zatem powiedzieć o 
Rafale Walendowskim, że jest artystą 
wszechstronnym.

Wiele prac zostało opublikowanych 
w magazynach i czasopismach o tema 
tyce końskiej: „Arabian Horse World”. 
„Araber Journal”, kwartalniku „Ara 
by”, „Konie i rumaki” oraz „Świat 
koni”.

W latach 1992-2007 artysta brał 
udział w wielu wystawach indywidual 
nych i zbiorowych, a dziś dzieli się

z czytelnikami „Ara
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Wojciech Kowalik Arabians presents: young stallion Boreas born 2005. • Show record: Res. Champion Białka Spring Show 2008 
• Class winner National Championship Janów 2007 • Second place Białka Spring Show 2007. • Breeder and owner: Wojciech Kowalik, 
Marzena Michałowska-Kowalik. • Sire Line: Kuhailan Haiti d.b. 1923, imp.1931 Gumniska Dam Line: Szweykowska 1800 b.Sławuta

WK ARABIANS • MARCINKÓW 43 • 26-330 ŻARNÓW • POLAND • tel./fax: +48/44 754 32 72 • GSM +48/507 745 522

Metropolis NA (US) Bombina (SE)

Consensus (US) NDL Martinique (US) Bomarc (US) Prowincja (SE)

Monogramm (US) Opalesce (US) Muscat (SU) Maritsa (SU) Bask (PL) | Boltonka (PL) Probat (SE) | Wilcza Jagoda (PL)

e-mail: wkarabians@yahoo.com



■ POKAZY

Prawdzi
Lidia Pawłowska

Kabsztad
Czempion Ogierów 
Młodszych / Junior 
Champion Stallion

Co roku na przełomie maja i czerwca 
Białka przyciąga wielbicieli koni arabskich z całego 

kraju, a nawet spoza jego granic. Odliczanie 
„do Biatki" rozpoczyna się już rok wcześniej, 

gdy w zaciszu stajen na świat przychodzą źrebięta. 
A im bliżej imprezy, tym gorętsze nastroje.

S
ami hodowcy starają się za
chować zimną krew - z pew
nością nie chcą zapeszać. 
Ale fani, do których wiadomości 

docierają z prędkością światła, za
czynają kibicować już niemal no
worodkom. Tym razem źródłem 

nąjwiększych emocji stały się rocz
niaki po światowej renomy repro
duktorach Enzo (Padrons Psyche 
[US] - RD Bey Shahmpane [US] ) 
z USA i Al Maraam (Imperial Im- 
dal [US] - The Vision HG [US]) 

z Izraela, dla których był to pol
ski debiut. Jak się okazało 
udany, chociaż widzowie 
uraczeni też zostali świetny
mi występami przychówku 
po ogierach Poganin (La- 
heeb [IL] - Pohulanka), Eks

tern (Monogramm [US] - Er
nestyna), Gazai Al Shaqab 

ta El Farid - Kajom), nieco 
ym ogierze Metropolis NA 

(Consentis [US] - NDL Martinique) 

i po innych reproduktorach, wcześniej 
sprawdzonych w polskich stadninach.

Po wielu miesiącach oczekiwań nie 
sposób zrezygnować z wielkich, sporto-
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wych emocji. Nigdzie na świecie nie ma 
pokazu, który gromadziłby tak liczną 
grupę arabskiej młodzieży. Jakość koni, 
atmosfera miejsca i swoista legenda, 
która otoczyła bialecką imprezę powo
dują, że nawet sędziowie, ciekawi nowo
ści z polskich stadnin, chętnie wybiera
ją się w „podróż na wschód”. Chociaż 
pokaz afiliowany jest przez ECAHO ja
ko pokaz klasy C, to od lat uczestniczą 
w nim jurorzy z listy A.

W tym roku trudu oceny naszej mło
dzieży podjęły się panie: Christine Ja- 
mar-Demeerseeman z Belgii, Cristina 
Valdes y Colon de Carvajal z Hiszpanii, 
Katrina Murray z Wielkiej Brytanii 
i Christina Wale ze Szwecji. A była to 
rzeczywiście ciężka praca - ocena 133 
koni w 11 klasach na spieczonym słoń
cem placu to nie lada wyzwanie.

Najpierw chłopcy
Na pierwszy ogień poszły, jak zawsze, 

ogierki roczne. Już w grupie LA wyłożone 
zostały nąjsilniejsze karty. Klasę z oceną 
91 punktów wygrał reprezentant SK Ja
nów Podlaski, siwy Albano (od Alena 
po Emigrant) - pierwszy z czwórki rocz
niaków po Emo, po którego nasienie 
stadnina sięgnęła dwa lata temu. Nagro
dzony wysokimi notami za typ i ruch, ła
two wyprzedził drugiego w klasie micha- 
lowskiego Dariusza (od Drzewica 
po Ganges). Ojciec Dariusza to drugi 
„debiutant” pokazu - Al Maraam, który 
gościł w SK Michałów w sezonach 2006 

sędziowie / the judges 
od lewej / from the left: K. Murray (GB),

Ch. Jamar-Demeerseeman (BE), C. Valdes (ES), Ch. Wale (SE)

i 2007. Czwarte i piąte miejsce w klasie 
zajęli jego synowie Echo Adonis 
(od Echo Kallisto po Pamir) ze stadniny 
Chrcynno Pałac rodziny Poszepczyń- 
skich oraz Elmaran (od Ekstern po Eks
tern) Wojciecha Parczewskiego. W środ
ku czołowej piątki uplasował się syn 
sprawdzonego Eksterna - janowski Pol
lux (od Piawa po Eldon).

W klasie IB najefektowniej zaprezen
towali się dwaj wychowankowie SK Mi
chałów -kasztanowatyEmbellon (Poga
nin - Embella po Monogramm [US]) i si
wy Willars (Al Maraam [IL] - Wilga 
po Ekstern). Oba ogierki w bardzo do
brej kondycji, świetnie przygotowane, 
z efektownym ruchem otrzymały iden
tyczne oceny końcowe (90,67), oraz takie 
same noty za typ i za ruch. O kolejności 
sędziowie musieli zdecydować jeszcze 
raz. Wybrali lepiej zbudowanego Embel- 
lona, który bardzo przypomina swoją 
matkę. „Tuż za podium” uplasował się 
janowski Wandalin (Ekstern - Wanilia 
po Alegro). Wyprzedził on reprezentanta 
stadniny Mała Wieś Jana Głowackiego - 
doskonale ruszającego się Eragona 
(Ganges - Ewunia po Etogram), który 
zdobył nagrodę specjalną dla najwyżej 
ocenionego rocznego ogierka hodowli 
prywatnej. Premiowaną piątkę zamknął 
Emilio (Etnodrons Psyche - Ensena 
po Expo) Petroniusza Frejlicha.

W grupie IIA ogierków dwuletnich 
najlepszy okazał się Agar (Ekstern - 
Agora po Wachlarz) z Janowa Podlaskiego,

A Real Treasure
Every year, at the tum of May and June, 
Białka attracts Arabian horse fans as 
well from Poland, as from foreign coun
tries. Some breeders start preparations 
for Białka already a year before, when fo
als are bom. The closer is the event, the 
more the tension grows.
The breeders try to retain a cold blood, 
but fans are always well-informed and 
begin to support already newborn foals, 
the more, that news about especially in
triguing matches spread with a lightning 
speed. This year the greatest emotions 
were aroused by the first start of year
lings by world-renowned producers, as 
Enzo (Padrons Psyche - RD Bey Shahm- 
pane) from the US and Al Maraam (Im
perial Imdal - The Vision HG) from Isra
el. Their debut in Poland proved success
ful, although the offspring by stallions al
ready tested in Polish studs, as Poganin 
(Laheeb - Pohulanka), Ekstern (Mono
gramm - Ernestyna), Gazal Al Shaqab 
(Anaza El Farid - Kajora) or in a way ne
glected Metropolis NA (Consensus - 
NDL Martinique), also made a great per
formance.
There is no other show held around the 
world with so many Arabian youngsters 
presented. The Biaika event is accompa
nied with its characteristic air, which, to
gether with the quality of horses shown, 
created a specific legend of that place. 
That is why it attracts even the A-Class 
judges, although the show is affiliated by 
the ECAHO as C-Class one.
This year our youth was estimated only 
by ladies: Christine Jamar-Demeerse- 
mann from Belgium, Cristina Valdes y 
Colon de Carvąjal from Spain, Katrina 
Murray from Great Britain and Christina 
Wale from Sweden. They took up a hard 
task - judging of 133 horses in 11 classes 
under the scorching sun.

First the boys!
At the beginning, as always, there were 
the yearling colts judged. Already in the 
IA Class laid were strong cards - as Alba
no, grey, out of Alena by Emigrant, by 
Enzo, whose semen was used at Janów 
Stud. He won the class with a point sco
re 91, including high marks for type and 
movement. He easily outstripped the 
bay colt Dariusz from Michałów, out of 
Drzewica by Ganges, by Al Maraam, who 
sired also the fourth and fifth horse in 
that class.
In the Class IB the best proved two Mi- 
chaiów-bred colts, Embellon, chestnut 
(Poganin - Embella by Monogramm) 
and Willars, grey (Al Maraam - Wilga by 
Ekstern). They were so equalized, that 
they got identical point scores (90.67), 
with the same marks for type and move
ment. It enforced the judges to make 
another choice. Finally they picked Em
bellon, who had a better body build and 
resembled his dam. In this class shown 
was also Eragon (Ganges - Ewunia / Eto
gram), an excellent movei; bred by Jan 
Głowacki from Mała Wieś, who was gran
ted the special prize for the highest sco
red private-bred yearling colt.
In the group IIA the best proved AGAR 
(Ekstern - Agora by Wachlarz) from Ja-
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nów Podlaski, who demonstrated a real 
„dance” to the music and was unanimo
usly granted with 19 points from each 
judge for the type, head with neck and 
movement, what together gave him 90.67 
points.
The colts from the HB-Class showed 
a higher level. Kabsztad from Michałów 
(Poganin - Kwestura by Monogramm), 
perfectly trained and handled by Ma
riusz Liśkiewicz, was in his top form - li
vely and elegant, with a fiery action and 
correct stand-up, but first of all - beauti
ful! That is why he got „3x19” for type 
and movement, with 2x20 for head and 
neck, what together made the highest 
point score of the show - 92.33. Not far 
behind him placed were, as follows: Are- 
tus (Ekstern - Ariadne by Laheeb) from 
Janów Podlaski, dry and correct, with an 

Palabra, Czempionka Klaczy Młodszych / Junior Champion Marę 
i / and Best in Show

któremu sędziny zgodnie przyznały 
po 19 punktów za typ, głowę z szyją 
oraz ruch (końcowa ocena 90,67). 
Za wspaniały „taniec” w rytm muzyki 
mógłby nawet otrzymać maksymalne 
noty. Przyciągający wzrok efektowną, 
ciemną maścią Lord Bey Shah (Psyta- 
del [US] - Lady Aphrodite [BE] po Pa- 
drons Psyche [US]) Małgorzaty i Józefa 
Pietrzaków, perfekcyjnie zaprezento
wany przez Wojciecha Kowalika, zajął 
drugie miejsce. Kolejne lokaty zdobyły: 
Czar Dam (Poganin - Contra po El- 
don), Elsati (Gaspar - Ezla po Woj
sław) i Chelaton (Makiur Lip [IT] - 
Canzona po Penthagonn [DE]).

Wyraźnie mocniejsza okazała się kla
sa IIB. Michałowski ogierek Kabsztad 
(Poganin - Kwestura po Monogramm 
[US]), doskonale przygotowany i po
prowadzony przez Mariusza Liśkiewi- 
cza miał swój dzień - pełen życia, z faso
nem wszedł na ring, dynamicznie poka
zał się w ruchu, na stój zaprezentował 
harmonijną i mocną budowę, a przede 
wszystkim wyróżnił się urodą. Sędziny 
chętnie nagrodziły go wysokimi notami 

- 3 x 19 za typ i za ruch, oraz dwie „dwu
dziestki” za głowę i szyję złożyły się 
na najwyższą ocenę pokazu - 92,33. Su
chy, poprawny, o niemal idealnej linii 
górnej Arteus (Ekstern - Ariadne po La
heeb [IL]) z Janowa był drugi. Wysokie 
trzecie miejsce zajął Panicz (Gaspar - 
Pelisa po Europejczyk) Moniki Luft - 
kolejny podopieczny Szymona Głowac
kiego. Z wyraźną przyjemnością wyko
nał imponującą rundę w kłusie wokół 
placu, idealnie zgrany z prezenterem. 
Jego ocena okazała się najwyższą 
wśród dwuletnich ogierków hodowli 
prywatnej, za co otrzymał nagrodę spe
cjalną. Piątkę zamknęły janowski Albe
do (Piaff- Albigowa po Fawor) oraz mi- 
chalowski Falster (Ganges - Fantazja 
po Wachlarz) - oba o atrakcyjnej, ciem
nej maści.

Małe księżniczki
Pojawieniu się klaczek zawsze towa

rzyszą wielkie emocje. Aż 52 roczniaczki 
w trzech klasach dały sędziom zajęcie 
na cale sobotnie popołudnie.

W grupie IVA do czempionatu zakwa
lifikowały się dwie wychowanki SK Ja
nów Podlaski. Z oceną 90,67 punku zwy
ciężyła bardzo urodziwa, choć niewielka 
Atma (Ekstern - Altona po Eukaliptus), 
a tuż za nią uplasowała się efektownie 
ruszająca się Poezja (Enzo [US] - Pelota 
po Pilot). Tyle samo punktów, co Poezja, 
lecz niższe noty za ruch uzyskała trzecia 
w klasie Postema (Ekstern - Pasywa 
po Wachlarz) Lecha Blaszczyka. Deko
rowaną piątkę zamknęły przedstawi
cielki gospodarzy - Hespera (Perseusz - 
Herca po Pesal) oraz Padova (Galba - 
Palanga po Ekstern) z Michałowa.

Serca widzów zabiły mocniej, gdy 
w klasie IVB, na ringu pojawiła się ja
nowska siwa Palabra po Enzo od nieza
wodnej Palmety (po Ecaho). Bardzo 
przypominająca matkę, gdy ta była 
roczną klaczką, podobnie też jak ona 
nieco lekka (chyba taka uroda Palmety 
i jej potomstwa) Palabra zdobyła uzna
nie sędziów, którzy nie szczędzili „dwu
dziestek”. Po dwie maksymalne noty 
za typ oraz za głowę i szyję złożyły się 
na końcową ocenę 92,33, czyli taką sa
mą, jaką otrzymał Kabsztad. Córka En
zo i Polenty, pełnej siostry Palmety - 
kasztanowata Perespa z jedną „dwu-
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dziestką” za typ uplasowała się na dru
giej pozycji. Trzecie miejsce przypadlo 
michaiowskiej Emmbli (Al Maraam 
[IL] - Erribra po Monogramm [US]),’ 
która oceną za typ wyprzedziła Gaję 
Iris (Poganin - Granada po Mono- 
gramm [US]). Ostatnią dekorowaną 
klaczką była Ekscepcja (Aslan - Eku- 
mena / Gazai Al Shaqab [QA] ) z Jano
wa Podlaskiego.

W kolejnej klasie IVC nie padly mak
symalne oceny, ale emocji było nie 
mniej - głównie za sprawą gniadej Pas- 
sionarii (Gazai Al Shaqab [QA] - Pia- 
nosa po Eukaliptus) - pełnej siostry 
słynnej Pianissimy. Po tym, jak zimą 
stadnina straciła ich matkę Pianosę, po
towa oczekiwań związanych z tą nieod
żałowaną klaczą została przeniesiona 
na małą Passionarię. Inna od siostry, 
różniąca się od niej profilem głowy, Pas
sionaria to klaczka bardzo poprawna, 
wysoka, z krótką głową, ładnie osadzo
ną na pięknej szyi, odznaczająca się 
efektownym ruchem. Wysoko oceniona 
uzyskała taką samą sumę 91,67 punktu 
oraz takie same noty za typ i ruch, jak jej 
rywalka z Michałowa, kasztanowata 
Espinilla (Al Maraam [IL] - Espadrilla 
po Monogramm [US]) - klaczka o rzeź
bionej głowie, bardzo żeńska, jak jej 
matka. Wezwane do wskazania kolejno
ści, jurorki jako zwyciężczynię wytypo
wały kasztankę. Na pechowym trzecim 
miejscu sklasyfikowana została Melody 
(Psytadel [US] - Mina po Monogramm 
[US ] ), która dla swoich hodowców, Mał
gorzaty i Józefa Pietrzaków zdobyła na
grodę specjalną dla nąjwyżej ocenionej 
rocznej klaczki hodowli prywatnej. Dru
ga w czołówce pokazu córka Aslana - ja
nowska Elsterina (Efuzja / Emigrant) 
zajęła czwarte miejsce - przed micha- 
iowską Dębową Łąką (Gaspar - Dębo
wa Góra po Laheeb [IL]).

Niedzielne 
przedpołudnie

Na rozgrzewkę w niedzielne przedpo
łudnie rozegrana została klasa III, 
w której wystąpiło zaledwie pięć ogier- 
ków trzyletnich. Z oceną 90,33 punktu 
łatwo zwyciężył w niej gniady Boreas 
(Metropolis NA [US] - Bombina (SE) 
po Bomarc [US]), doskonale zaprezen
towany przez hodowcę i właściciela, 

Wojciecha Kowalika. Matka tego sym
patycznego ogierka to czysto polska 
z pochodzenia klacz, sprowadzona 
w 2003 roku do kraju przodków. Boreas 
zdobył też dwie nagrody specjalne - 
w kategorii prywatnych ogierków trzy
letnich oraz w kategorii ogierków pry
watnych ogółem. Drugi w klasie Enalej 
(Emigrant - Enona po Fawor) Beaty 
Dzikowskiej, wyprzedził interesujące
go, ale w słabej kondycji Miłego Pana 
(Piaff - Majka po Eurol) Katarzyny 
i Michała Bogajewiczów.

Silnym akcentem rozpoczęła się kla
sa VA klaczek dwuletnich. Startująca 
jako druga z kolei janowska Alabama 
(po Gazal Al Shaąab [QA]) - druga 
z obecnych na pokazie córek Altony, 
gwiazdy zeszłorocznej aukcji - zachwy
ciła bukietem i pełnym ekspresji ru
chem. Za tę cechę nagrodzona została 
dwiema „dwudziestkami”, co razem 
z bardzo wysokimi notami za typ dało 
jej ocenę 91,33. W ten sposób znacznie 
wyprzedziła drugą w klasie Esidonę 
(Galba [DE] - Esturia po Ecaho) z Mi
chałowa. Tuż za Esidoną uplasowała 
się bardzo urodziwa i żeńska reprezen
tantka Bialki - gniada Cirilla (Esktem - 
Cirka po Borek). Kasztanowata Elfera 
(Psytadel [US] - Eiffla po Ekstern) Le
cha Błaszczyka zajęła czwarte miejsce 
i zdobyła nagrodę specjalną w kategorii 
dwuletnich klaczek prywatnych. Do 
nagrodzonej piątki weszła Zingara 
(od Zaliczka po Borek) Katarzyny Do
lińskiej - kolejny na pokazie przychó
wek po Psytadelu.

Zwyciężczyni klasy VB klaczek dwu
letnich, siwa Golteria (Galba [DE] - 
Gotlandia po Pesal) z SK Michałów, 
podobnie, jak Alabama uzyskała 91,33, 
ale w tym zdobyła jedną maksymalną 
notę za ruch. Ta harmonijnie zbudowa
na, elegancka, duża klaczka wyprzedzi
ła przedstawicielkę SK Janów Podlaski, 
gniadą Wołogdę (Ekstern - Wanilia 
po Alegro), czym „wzięła odwet” za ze
szły rok. Rywalce nie pomogły nawet 
dwie „dwudziestki” - za typ i za głowę 
z szyją. Miejsca od trzeciego do piątego 
zajęły klaczki z Michałowa: córki Poga
nina - Pentra (od Peczora po Emi
grant) i Lanckorona (od Luanda 
po Emigrant), oraz córka Gaspara - 
Pomposa (od Piramida po Pesal).

Boreas, Wiceczempion Ogierów Młodszych / 
Junior Reserve Champion Stallion, 

hod. i tr. / br. and trainer Wojciech Kowalik

almost ideal topline; and Panicz (Gaspar 
- Pelisa by Europejczyk), who co-opera
ted with his handler with a visible ple
asure, granted a special award for the hi
ghest-scored private-bred two-year-old 
colt.

The little princesses
The appearance of fillies is always impa
tiently awaited. The more, that their 
crop was especially numerous - 52 year
lings, two-year-olds and three-year-olds! 
So no wonder, that the judges had a full 
time job during the whole Saturday 
afternoon.
From the group IVA two fillies from Ja
nów Podlaski qualified for the Cham
pionships. They were Atma, bay, minute, 
but very refined (Ekstern - Altona by Eu
kaliptus), followed by the chestnut Po
ezja, an efficient mover. More breathta
king emotions, however, were delivered 
by Janów fillies from the class IVB. Here 
appeared Palabra, grey (Enzo - Palmeta 
by Ecaho), closely resembling her dam, 
the unforgettable Palmeta, in a respecti
ve age. With two maximum marks for ty
pe, head and neck, she got the same final 
point score as Kabsztad, 92.33 points. 
She was followed by her blood sister, the 
chestnut Perespa, by Enzo out of Polen
ta, a full sister to Palmeta.
In the class IVC no maximum marks we
re given, but emotions were aroused by 
the bay Passionaria (Gazal Al Shaqab - 
Pianosa by Eukaliptus), full sister to the 
unbeatable Pianissima. Many hopes we
re placed in this filly because of a prema
ture death of her dam Pianosa, but she 
differed a lot from her famous sister. Very 
feminine, tall and correct, she has a diffe
rently shaped, but short, well-set head. 
In her class she was followed by the 
chestnut filly from Michałów, Espinilla 
(Al Maraaam - as feminine, as her dam, 
with a beautifully carved head. The latter 
was finally placed first in her class, after 
a tie.

The Sunday morning
The IH Class for 3-year-old colts was tre
ated rather as a warm-up. It was won by 
the bay Boreas, by Metropolis NA, with 
a 100% Polish pedigree, although his 
dam, Bombina by Bomarc, was bom in 
Sweden. Perfectly handled by Wojciech 
Kowalik, showed such a dynamic action, 
that was granted two special awards -
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powyżej I above Herlina, najlepsza trzyletnia klaczka pokazu / 
the best 3-y.o. filly of the show

poniżej I below Albano, zwycięzca klasy IAI the winner of the IA class 
po prawej / right Pentoza, obraz Sylwii Ilendy / painting by Sylwia llenda

for the best 3-year-old private-bred colt 
and for the best private-bred colt in ge
neral. Similarity in the Class VA for 2-y.-o. 
fillies, the winner showed a delightful 
movement, together with dryness and 
refinement. It was Alabama (Gazal Al 
Shaqab - Altona by Eukaliptus), who got 
2x20 for movement and quite high marks 
for type, what together made 91.33 po
ints. An identical point score got the win
ner of the VB Class, Golteria, grey, from 
Michałów (Galba - Gotlandia by Pesal). 
The age-group for 3-y. o. fillies consisted 
only of 5 competitors. Between two of 
them took place a real fight for the I pla
ce, Finally won Herlina (Ekstern - Herol
dia by Eukaliptus) from Białka, after 
a tie, because the same point score - 
91.00 - with the same marli for type, got 
Gaja Selene (Emigrant - Granada by 
Monogramm), bred and thoroughly han
dled by Alicja Poszepczyńska. Herlina fi
nally got 1 point more for movement, 
whereas Gaja Selene got two special 
awards - for the highest scored 3-year- 
-old private-bred filly and in general - the 
best private-bred filly.

Pentoza initiated the Hall of Fame 
This year’s Białka Breeding Parade was 
dedicated to the mare Pentoza (Ellorus - 
Pentoda by Bandos), who passed away 
in March. She was the last surviving one 
(and the most valuable one) from the 
group of Białka foundation mares, where 
she established an important damline, 
descending from the famous, Janów „P”

Podobnie, jak wśród ogierków, rocz
nik 2005 klaczek reprezentowany był za
ledwie przez pięć zawodniczek. Jednak 
tu rozegrała się zaciekła walka, a o kolej
ności zdecydowały „milimetry”. Po efek
townym wejściu, a potem imponującej 
rundzie wokół placu wygrała biaiecka 
Herlina (Ekstern - Heroldia po Euka
liptus), która uzyskała 91 punktów. Ta
ką samą ocenę końcową i takie same 
oceny za typ, ale o jeden punkt mniej 
za ruch uzyskała przedstawicielka stad
niny Chrcynno Pałac - Gaja Selene 
(Emigrant - Granada po Monogramm 

[US]), starannie przygotowana i zapre
zentowana przez hodowczynię, Alicję 
Poszepczyńską. Gaja Selene zdobyła 
też dwie nagrody specjalne - dla najwy
żej ocenionej klaczki trzyletniej hodowli 
prywatnej oraz dla najwyżej ocenionej 
klaczki prywatnej ogółem. Na trzecim 
i czwartym miejscu w klasie kolejność 
wystawców się odwróciła - Echo Afro
dyta (Piąff - Echo Kallisto po Pamir) 
Alicji i Krzysztofa Poszepczyńskich wy
przedziła Hermionę (Metrópolis NA 
[US] - Herca po Pesal) z Bialki.

W Galerii Sław
Tegoroczna parada hodowlana gospo

darzy poświęcona została klaczy Pento
za (Ellorus - Pentoda po Bandos), którą 
biaiecka stadnina pożegnała w marcu 
tego roku. Pentoza była ostatnią żyjącą 
założycielką stadniny i jednocześnie naj
cenniejszą z nich. Stworzyła tu ważną 
rodzinę, wywodzącą się ze słynnej, ja
nowskiej „linii P” - źródła czempionów.

Wspomnienie Izabelli Zawadzkiej o Pen- 
tozie zilustrowały następczynie tej zasłu
żonej klaczy - najpierw jej córka Perfora
cja (po Emal), za nią wnuczka Perfirka 
(Gazal Al Shaqał> [QA] - Perforacja), 
potem dwie prawnuczki - Pelgrima 
(Emigrant - Perfazja) i Pereira (Eldon - 
Per Pani), a pochód zamknęła reprezen
tantka kolejnego pokolenia - Perolia 
(Gazal Al Shaąab [QA] - Pereira).

Wizerunek Pentozy (jeszcze w pełni 
sil) na ręce Prezes Polskiego Związku 
Hodowców Koni Arabskich, Izabelli Za
wadzkiej przekazała Sylwia Ilenda - ar
tystka związana z Bialką. Obraz ten za
początkował „Galerię Sław”, którą 
Związek ma zamiar stworzyć.

Czempionaty
Wreszcie przyszedł czas na nąjważ- 

niejsze - finał pokazu! W tym roku poza
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wyłonieniem czempionów i wiceczem- 
pionów jurorzy musieli wskazać trzecie, 
czwarte i piąte miejsce w czempionacie. 
Nie byia to jednak klasyfikacja „Top Five” 
w rozumieniu przepisów „Blue Book”, 
zgodnie z którymi do rozgrywki kwalifi
kuje się od 2 do 5 pierwszych koni w kla
sach, zależnie od ich liczebności.

Sędziny nie miały łatwego wyboru. 
W szranki stanęło 10 ogierków - po ogie
rach: Poganin (2), Al Maraam (2), Eks
tern (2), Metrópolis AN (1) Enzo (1), 
Psytadel (1) i Emigrant (1). Szarfę 
Czempiona Ogierów Młodszych 2008 
zdobył dwuletni michaiowski Kabsztad 
(po Poganin). Drugi tytuł jury przyzna
ło trzyletniemu Boreasowi (po Metrópo
lis NA) Wojciecha Kowalika. To dopiero 
trzeci tytuł dla konia prywatnej hodowli 
w historii pokazu młodzieżowego. Pozo
stałe trzy trofea zdobyły: roczny Albano 
(po Enzo) i dwuletni Agar (po Ekstern) 
z Janowa Podlaskiego oraz roczny Em- 
bellon (po Poganin) z Michałowa.

Nie lada wyzwaniem był wybór spo
śród 12 pretendujących do tytułów kla
czek po ogierach: Enzo (3), Ekstern (3), 
Gazal Al Shaqab (2), Galba (2), Emi
grant (1) i Al Maraam (1). Wszystkie 
najwyższej jakości, ale wybrać można 
było tylko pięć. Kapryśna, jak każda 
księżniczka, janowska Palabra (po En
zo), mimo że nie zaprezentowała się do
brze w ruchu, podbiła serca sędzin, zdo- 
bywąjąc tytuł Czempionki Klaczy 
Młodszych 2008. Szarfę wiceczempionki 
otrzymała jej stąjenna koleżanka - Passio- 
nańa (po Gazal Al Shaqab). Michałow
ska Espinilla (po Al Maraam), która 
wygrała z nią w klasie, tym razem mu
síala zadowolić się tytułem „Top Five”. 
Dwa pozostałe miejsca w finałowej piąt
ce zajęły klaczki z Janowa Podlaskiego - 
Alabama (po Gazal Al Shaqab) i Pere- 
spa (po Enzo).

Prawdziwą trudność sprawił jury wy
bór Najlepszego Konia Pokazu. Mocny, 
pełen fasonu, jak ojciec, obdarzony sub
telną urodą matki Kabsztad, czy fine
zyjna, pełna wyrazu, niezwykle podob
na do matki Palabra? Glosy podzieliły 
się po równo. W tej sytuacji rozstrzyga
jące stały się wyniki uzyskane w kla
sach. A ponieważ i ogierek, i klaczka 
zdobyły po 92,33 punktu, zdecydowały 
noty za typ - wyższe u Palabry. Tak 

więc trofeum „Best In Show” zabrała 
do domu ekipa SK Janów Podlaski.

Polskie klacze
Pierwszy czempionat młodzieży 

w 1983 roku w Łącku „należał” do Pro- 
bata (Pohaniec - Boreria [SE]), które
go potomstwo znokautowało rywali. 
W ciągu 25-letniej historii pokazu po
równywalne sukcesy odnosiła potem 
młodzież po ogierach: Arbil (Banat - 
Arba), Eukaliptus (Bandos - Eunice), 
Monogramm (Negatraz [US] - Mono- 
gramma [SU]), Laheeb (Imperial Im- 
dal [US] - AK Latifa [US]), Gazal Al 
Shaqab (Anaza El Farid [US] - Kajora 
[US]) i Ekstern (Monogramm [US] - 
Ernestyna). W ich ślady idzie Enzo (Pa- 
drons Psyche [US] - RD Bey Shahmpa- 
ne [US]). Zmieniają się ogiery, czasem 
pochodzące z dalekich krąjów, ale baza, 
na której działąją, jest ciągle ta sama - 
znakomite stado polskich klaczy.

Kim były matki najlepszych rocznia
ków i dwulatków? Przyjrzyjmy się po
chodzeniu finalistów z ostatnich 16 lat, 
tzn. od czasu, gdy pokaz rozgrywany jest 
co roku. Przez pierwsze lata wśród ojców 
matek królował Eukaliptus, wspierany 
przez Palasa. W połowie lat 90. ustąpił 
nieco Probatowi. Ten, wzmocniony 
z czasem przez swoich synów, utrzymy
wał prymat do początku obecnego wie
ku. „Rodzinny układ” rozbiły dorosłe już 
gwiazdy pokazów z początku lat 90. - mi- 
chaiowskie córki Arbila i janowskie córki 
Eldona, a także córki Fawora, Piechura 
i niezawodnego Eukaliptusa. W 2002 r. 
do gry włączyły się „Monogrammki”, 
które co roku dają 2-4 finalistów biaiec- 
kiego pokazu. W tym samym czasie jako 
ojciec matek dal się poznać Ecaho - 
od kilku lat w czempionacie widzimy po
tomstwo jego córek, a tym razem zoba
czyliśmy aż trzy jego wnuczki, w tym 
zwyciężczynię. W ostatnich latach do tej 
rywalizacji włączyły się Pesal i Ekstern - 
na razie „bez tytułów”.

Niekwestionowanym liderem bialec- 
kiego „rankingu ojców matek” został 
Eukaliptus, którego wnuki zdobyły aż 
13 spośród 64 tytułów w czempionatach 
- pierwszy w 1993, a ostatni jeszcze 
w tym roku. Tuż za nim, z 8 tytułami upla
sował się Probat, a jego synowie dopisali 
do tego wyniku kolejnych 7 laureatów - 

line - the source of champions. The Pre
sident of the Polish Arabian Horse Bre
eders Union, Izabella Zawadzka, recalled 
the silhouette of Pentoza, whereas 
shown were her female descendants - 
her daughter Perforacja (by Email, follo
wed by the granddaughter - Perfirka by 
Gazal Al Shaqab - and two great-grand
daughters: Pelgrima (Emigrant - Perfa- 
Zia) and Pereira (Eldon - Per Pani). The 
procession was brought to a rear by a re
presentative of the youngest generation 
Perolia (Gazal Al Shaqab - Pereira).
The mares marched in front of a picture 
of Pentoza, painted by Sylwia Ilenda - an 
artist co-operating with Białka. She pas
sed the picture to the hands of Izabella 
Zawadzka, as the first item of the future 
„Hall of Fame”, which our Breeders 
Union is going to establish from then on.

The championships
At last the time came for the finals! This 
year, according to the ECAHO rules, the 
judges had to appoint the horses placed 
third, fourth and fifth, although it wasn t 
a full „top Five” ranking.
The judges had to choose between 10 
colts and 12 fillies pretending to the ti
tles. Among the colts were sons of Poga
nin (2), Al Maraam (2), Ekstern (2), Me
tropolis NA (1), Enzo (1), Psytadel (1) 
and Emigrant (1), so the crop was pretty 
well dispersed. Finally the sash of Junior 
Champion Stallion 2008 won the two- 
-year-old colt bred at Michałów, Kabsz
tad (by Poganin), whereas the Junior Re
serve Champion - the three-year-old Bo
reas (by Metropolis NA), bred and 
owned by Wojciech Kowalik, what made 
the third case of granting such a title to 
a private-bred horse in Poland. Apart 
from them, to the Top Five entered the 
yearling Albano (by Enzo), 2-y. o. Agar 
(by Ekstern) from Janów and the year
ling Embellon (by Poganin) from Micha
łów.
Difficult was also a choice between 12 fil
lies by the following sires: Enzo (3), Eks
tern (3), Gazal Al Shaqab (2), Galba (2), 
Emigrant (1) and Al Maraam (1). Pala- 
bra from Janów was fussy like a real prin
cess, but finally managed to win the he
arts of judges, who granted her a title of 
the Junior Champion Mare 2008. The Re
serve Champion claimed was her stable- 
mate Passionaria by Gazal Al Shaqab. 
who at this time outstripped Espinilla 
(by Al Maraam) from Michałów, the class 
winner. She was placed third, whereas 
the fourth and fifth places were taken by 
Janów fillies, Alabama (by Gazal Al Sha
qab) and Perespa (by Enzo).
An especially hard task for the judges 
board was to designate the Best in Show. 
They had a problem, whom to pick - 
either the athletic, but at the same time 
refined Kabsztad, or the delicate, full of 
expression, a living copy of her dam, Pa- 
labra? Both gained the same numbers of 
votes, so deciding was the point score for 
type, which was higher for Palabra. This 
way the „Best in Show” trophy went to 
Janów Podlaski.

The Polish mares
The first Polish youth show, at Łąck 1983 
was dominated by the progeny of Probat 
(Pohaniec - Borexia). During the next z
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years comparable were successes of the 
youth by such sires, as Arbil (Banat - Ar- 
ba), Eukaliptus (Bandos - Eunice), Mo- 
nogramm (Negatraz - Monogramma), 
Laheeb (Imperial Imdal - AK Latifa), 
Gazai Al Shaqab (Anaza Al Farid - Kajo- 
ra) or Ekstem (Monogramm - Emesty- 
na). The next „sire of winners” seems to 
be Enzo (Padrons Psyche - RD Bey 
Shahmpane). In all cases, however, the 
foundation of those matches is the Po
lish broodmares” band, incomparable 
with anything other.
Analysing the ancestry of the best year
lings and two-year-olds from the last 16 
years, when the youth shows were held 
every year, noticeable is the advantage of 
Eukaliptus as a sire of dams. His grand
get won 13 among 64 titles, for the first ti
me in 1993, whereas for the last time - 
this year. He is followed by Probat with 8 
titles and his sons with 7 titles, including 
4 titles won by the progeny of Fawor, who 
himself was placed fourth in that ran-

Dekoracja czempionek I the champions giving-trophy ceremony 
Palabra i / and. Passionaria

Panicz - najlepszy 2-letni ogierek 
hodowli prywatnej / the best 

pivate-bred 2-y.o. colt

king. Third was placed Monogramm, 
whose grandget since 2002 gained 5 ti
tles, whereas the descendants of Arbil, 
Piechur and Ecaho - 3 titles each. The re
maining 20 stallions used for Polish bre
eding in the analysed period won, thro
ugh their grandsons and granddaugh
ters, 1 or 2 titles each.
The achievements of sires are easier to 
compare because of great numbers of 
their get. That is why fans more often 
back the progeny by renowned stallions. 
Nevertheless, apart from the stallions 
used, a real treasure is hidden in stalls of 
Polish studs. Breeders from all over the 
world confirm that fact, when they come 
every year to Janów, in order to pick so
me of our mares. They know perfectly 
well, that they are THE BEST! 
Complete results: 
http://www.janow.arabians.pl/en/shows/ 
/transi. K. Ch./ 

nąjwięcej czwarty w rankingu Fawor 
(4 tytuły). Na trzecim miejscu znalazł 
się Monogramm, którego wnuki 
od 2002 roku zdobyły 5 tytułów. Po 3 ty
tuły zdobyły wnuki Arbila, Piechura 
i wyraźnie wybijającego się ostatnio 
Ecaho. Pozostałe 20 ogierów ma 
na koncie po 1-2 tytuły zdobyte w Bial- 
ce przez ich wnuki.

Osiągnięcia reproduktorów łatwiej 
porównywać z racji dużej liczby potom
stwa, które rocznie może się po nich 
urodzić. Dlatego najczęściej, obserwu
jąc występy gwiazd ringu, spogląda się 
na męską stronę ich rodowodów. Kibi

Passionaria
Wiceczempionka Klaczy Młodszych / Junior Reserve Champion Mare

ce, szykując się do najważniejszej próby, 
jaką dla naszej młodzieży jest czempio- 
nat narodowy, również „obstawiają” po
tomstwo po znanych ogierach.

Ale niezależnie od tego, jakimi repro
duktorami by się nie „licytować”, to 
prawdziwy skarb znajduje się w skrom
nych boksach polskich stadnin, o czym 
doskonale wiedzą hodowcy z całego 
świata, zjeżdżąjący raz w roku do Jano
wa Podlaskiego po nasze klacze - naj
lepsze na świecie. •

Szczegółowe wyniki: 
http://www.janow.arabians.pl/pl/pokazy/
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POKAZY

Izabella Pawelec-Zawadzka

M
ajowy pokaz koni arabskich 
w Weis jest pierwszym, po
ważnym spotkaniem w euro
pejskim kalendarzu pokazów i jedynym 

tej rangi w „naszym” rejonie. Jest to spo
tkanie niezwykle interesujące chociażby 
z tego względu, że pojawiają się na nim 
przyszłe gwiazdy ringów pokazowych 
i narybek hodowlany, który ma szansę 
zaistnieć nie tylko w europejskiej ale 
i światowej hodowli. A ponadto można 
powiedzieć, że jest to przedsięwzięcie 
rodzinne, jako że od samego początku, 
czyli od 18 lat, organizowany jest przez 
przez hodowcę i właściciela stadniny La 

Nie waham się nazwać 
imprezy, jaką jest 

Międzynarodowy Pokaz Koni 
Arabskich kategorii A 
w austriackim Weis 

(Internationales 
Österreichisches Vollblutaraber 

Championat), wiosennym, 
towarzyskim Salonem Europy. 
Jeszcze srebrzą się śniegiem 
niedalekie alpejskie szczyty 

a już w dolinie, w której leży 
to stare i urokliwe miasteczko, 

wybucha wiosna. 

maranem, „Etnodronsem”, Garuną, 
Psyche Victorią, Rascalem, Wasą. Milo 
było słyszeć wokół polski język.

Sędziowie w osobach: Doug Dahmen 
(USA), Luis Rocco (Brazylia), Anna 
Stojanowska (Polska) i Mariannę 
Tenkstedt (Dania) nie byli nadmiernie 
rozrzutni. Na 101 przyznanych not 28 
koni uzyskało 90 pkt. i wyżej. Wśród 
„dziewięćdziesiątek” znalazło się 9 pol
skich koni, w tym 7 z Michałowa. Zwy
cięska szóstka w klasach to klacze: re- 
kordzistka Ejrene 2004 {Gazal Al Sha- 
qab - Emocja) - z nąjwyższą notą poka
zu 93,17 pkt, Emesa 2000 (Laheeb -

Movida Arabians, Prezesa ECAHO 
w latach 1999-2006, Ferdinanda 
Huemera wraz z jego najbliższą ro
dziną i współpracownikami. Pokaz 
w Weis przyciąga zwykle wielu zna
nych hodowców i osoby popularne 
nie tylko w „świecie arabskim”, ale 
również artystów, gwiazdy sportu 
i show biznesu. Organizatorzy bar
dzo dbają o swoich gości i udąje im 
się stworzyć doskonalą, można po
wiedzieć „rodzinną” atmosferę.

Nie jest to może pokaz, który jak 
na imprezę tej rangi imponuje liczeb
nością uczestników, ale z pewnością 
gwarantuje wysoką jakość. Chociaż, 
101 wystawionych koni to liczba z któ
rej każdy organizator pokazu może 
być obecnie bardzo zadowolony.

Wyjątkowo liczną, ale też i silną re
prezentację „wystawiła” tego roku Pol-

ska - aż 18 koni. Po raz pierwszy 
do Weis wybrała się Stadnina Koni Mi
chałów zabierając 8 koni a wśród nich 
takie tuzy jak: Ejrene, Emanda, Eme
sa, Grafik, Pistoria. Debiutowały za 
granicą młode ogiery, synowie Gazala 
Al Shaqab - Drabant i Eryks. Licznie 
dopisali hodowcy prywatni ze swoimi 
wychowankami, głównie młodzieżą, 
a wśród nich dobrymi znajomymi: El- 

Emocja) - 92,67 pkt, Emanda (Eca- 
ho - Emanacja) - 92,17 pkt, Psyche 
Victoria 2006 {Ekstern - Pallas-Ate- 
na) Alicji i Krzysztofa Poszepczyń- 
skich, wyhodowana w Bialce, obec
nie własność Perfect Arabians 
w Belgii klacz Euskara 1993 {Ararat 
- Euglena) - 91 pkt. - i ogier Drabant 
2003 {Gazal Al Shaqab - Demona) - 
91,17 pkt. Pozostała trójka to ogier 
Grafik 1996 {Eukaliptus - Gasko-

nia) - 91,5 pkt i 3 miejsce w klasie oraz 
klacze Pistoria 2004 {Gazal Al Shaqab 
- Palmira) - 90,5 pkt (4. miejsce) i El- 
-Medina 2004 {Gazal Al Shaqab - El 
Dorada) - 90,5 pkt (5. miejsce).

Do „dziewięćdziesiątki” zbliżyły się. 
dwuletnie klaczki Garuna {Grafik 
Gwarka) Agnieszki Wojtowicz - 89,67 
pkt. (3. miejsce) i Wasa (WH Justice - 
Waresa) z Falborek Arabians - 89,5 pkt
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Wels - A Social
Lounge...

I do not hesitate to call the A-ranked 
International Arabian Horse Show in 
Weis, Austria (Internationales Österre
ichisches Vollblutaraber Championat) 
Europe’s spring-time social lounge. The 
Alpine peaks still shimmer with snow, 
while in the valley where this old and 
charming town lies, spring is already 
erupting.
The May event in Weis is the first, sub
stantial meeting in the European show 
calendar and the only one of this rank 
in „our” region”. It is an extremely inte
resting meeting, as it features the stars 
of tomorrow and the youngest genera
tion, which has a chance to leave 
a mark not only on the European, but 
also on the world breeding scene.
It could be said that it is a family ventu
re, as from the very beginning and for 18 
years now, it is organized by Ferdinand 
Huemer, breeder and owner of La Movi- 
da Arabians, president of ECAHO du
ring 1999-2006 together with his closest 
family and co-workers. The show in 
Weis draws many renowned breeders 

(4. miejsce) oraz ogiery Etnodrons Psy
che 2003 (Padrons Psyche - Etnogra
fia) - 89,33 pkt (4. miejsce) Pawła Re- 
destowicza i Lord Bey Shah 2006 (Psy- 
tadel - Lady Aphrodite DD) - 89,00 Jó
zefa Pietrzaka (3. miejsce).

Można było odnieść wrażenie, że nie 
wszystkie konie, a także ich trenerzy 
potrafili się odnaleźć podczas prezen
tacji. Czy to zbyt długi sen zimowy, czy 
za wczesna wiosna, a może trudy po
dróży?

Co prawda w czempionatach różnie 
bywa, jednak w tym przypadku jedne
go można było być pewnym: że „ma
my” Czempionkę Klaczy Starszych, ale 
którą? Bardzo piękny był to widok, 
gdy w jednym rzędzie stanęły trzy wiel
ce urodziwe „michałowianki” - gniada 
Ejrene i srebrzystobiałe Emanda 
i Emesa. Każda mogła być czempion- 
ką. Sędziowie wybrali i werdykt ten 

specjalnie nikogo nie zaskoczył. Czem- 
pionką została Ejrene, Wiceczempion- 
ką Emesa, a Emanda weszła do Top Fi
ve czyli najlepszej piątki starszych kla
czy pokazu. Trzeba przyznać, że Ejre
ne miała swój dzień. Była w znakomitej 
dyspozycji zarówno fizycznej, jak i psy
chicznej i naprawdę starała się, aby jej 
prezenter Mariusz Liśkiewicz był z niej 
zadowolony. Niech świadczy o tym licz
ba przyznanych dwudziestek (5) i jed
nomyślność sędziów w czempionacie.

Pozostały nam jeszcze dwa atuty, to 
jest Psyche Victoria i Drabant. Zarów
no jedno jak i drugie miało niełatwe 
zadanie. Lepiej poradziła sobie „Psy
che”, która brawurowo pokonała bar
dzo silne konkurentki ustępując tylko 
prześlicznej, rocznej córce WK Justice 
- DA Princess of Justice (91 pkt) i w re
zultacie wywalczyła tytuł Wiceczem- 
pionki Klaczy Młodszych. Psyche Vic-

DA Princess Of Justice, Czempionka Klaczy Młodszych / Junior Champion Marę
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Ejrene, Czempionka Klaczy Starszych ! Senior Champion Mare

toria, ta prawdziwa przecież księż
niczka z Pałacu Chrcynno, godnie re
prezentowała swoje arystokratyczne 
pochodzenie. W miarę dojrzewania 
jest coraz lepsza - w pięknym typie, 
bardzo poprawna i harmonijna, a po
nadto świetnie przygotowana i poka
zana przez Johannę Ullstrom. Warto 
zatrzymać się przy Czempionce - DA 
Princess of Justice. Z pewnością jest 
to jedna z najlepszych córek WH Justice 
i mniemam, że w niedługim czasie 
z pewnością o niej usłyszymy. Wyhodo
wana w Austrii przez Cornelię Koln- 
berger jest kwintesencją arabskiej 
urody, dziewczęcej delikatności i nie
zwykłego czaru.

Drabantowi nie udało się sięgnąć aż 
tak wysoko, „musiał” zadowolić się tytu
łem Top Five, ale wiadomo było od po
czątku, że skoro Włosi wytoczyli armatę 
w postaci dość już zagranego kasztana - 
True Colours, a Belgowie przywieźli sa
mego Khidara, debiutujący Drabant nie 
może mieć szans. Aczkolwiek z przyjem
nością obserwujemy, jak ten pięcioletni 
ogier, jak na prawdziwego araba przy
stało, nabiera z wiekiem „kolorytu”, 
efektownej zioto-gniadej maści (to 
po dziadku Wojsławie). Z pięknym 
okiem i wyrazem oraz kapitalnym ru
chem z pewnością należy do najbardziej 
obiecujących następców Gazala Al 
Shaq ab. Czempionem został w końcu 

and celebrities from not only the „Ara
bian world”, but also artists, sport and 
show business stars. The organizers ta
ke great care of their guests and create 
a splendid, homely atmosphere.
It is not a show which perhaps impres
ses with the number of entries, but de
finitely, guarantees high quality. Altho
ugh 101 entered horses is a number, 
which every show organizer would be 
happy with these days.
An extremely numerous, but just as 
strong team was put up this time by 
Poland - as much as 18 horses. A first 
journey to Weis was made this year by 
Michałów Stud, who took 8 horses and 
among them such aces as: Ejrene, 
Emanda, Emesa, Grafik, Pistoria. A fo
reign debut was made by young stal
lions, the sons of Gazal Al Shaqab - 
Drabant and Eryks. Private breeders 
with their pupils showed up in large 
numbers, mostly youngsters and
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po prawej / right - Shannan El Madan, 
Czempion Ogierów Młodszych / 

Junior Champion Stallion

powyżej I above - True Colours, 
Czempion Ogierów Starszych I 

Senior Champion Stallion

among them the well-known: Elmaran, 
Etnodrons Psyche, Garuna, Psyche- 
-Victoria, Rascal, Wasa. It was pleasant 
to hear the Polish language all around. 
The jury panel, consisting of Doug Dah- 
men (USA), Luis Rocco (Brazil), Anna 
Stojanowska (Poland) and Marianne 
Tengstedt (Denmark), was not too ge
nerous. Out of 101 scores 28 horses 
achieved 90 points and above. Among 
the „90s” were 9 Polish horses, inclu
ding 7 from Michałów. The victorious 
class’ seven were: record-holder Ejrene 
2004 (Gazal Al Shaqab - Emocja) - with 
the highest score of the show, 93.17 po
ints; Emesa 2000 (Laheeb - Etopka) - 
92.67 points; Emanda 1996 (Ecaho - 
Emanacja) - 92.17 points; Psyche Victo
ria 2006 (Ekstern - Pallas-Atena) of Ali
cja and Krzysztof Poszepczyński; the 
Białka bred and currently owned by 
Perfect Arabians from Belgium Euska- 
ra 1993 (Ararat - Euglena) - 91 points; 
and stallion Drabant 2003 (Gazal Al 
Shaqab - Demona) - 91.17 points. The 
remaining three were: Grafik 1996 (Eu
kaliptus - Gaskonia) - 91.5 points and 
third in class, Pistoria 2004 (Gazal Al 
Shaqab - Palmira) - 90.4 points and fo
urth in class and El-Medina 2004 (Gazal 
Al Shaqab - El Dorada) - 90.5 points 
with fifth place.
Almost making the 90 point mark were 
the 2 year old fillies Garuna (Grafik - 
Gwarka) of Agnieszka Wojtowicz - 89.67 
points (3rd in class) and Wasa (WH Ju
stice - Waresa) of Falborek Arabians - 
with 89.5 points (4th in class), as well as 
the stallions Etnodrons Psyche 2003 
(Padrons Psyche - Etnografia) with 
89.33 (4th in class) of Paweł Redesto- 
wicz and Lord Bey Shah 2006 (Psytadel 
- Lady Aphrodite DD) - 89.00 (3rd pla
ce), of Józef Pietrzak.
One was under the impression that not 
all horses and trainers seemed ready for 
the presentation. Was it because of 
a long winter sleep, a too early spring, 
or perhaps the hardships of travel?
Although you can never be sure when it 
comes to the championship, this time 

amerykańskiej hodowli, 11 - letni True 
Colours (Thee Desperado - Daheda), 
własność Fontanella Magie Arabians 
(91,83 pkt), a Wice - popularny w Euro
pie, a ostatnio i w Polsce reproduktor - 
siwy Khidar (Ansata Sinan-Elizja) ho
dowli Verijdt R. B. - Belgia (91,67 pkt).

Wśród młodzieży męskiej, niestety, 
nie było zbyt wielu ogierków, które 
przyciągałyby uwagę. Dali temu wyraz 
sędziowie, którzy ostrożnie operowali 
wyższymi notami. Tytuł Czempiona 
przypadi siwemu, rocznemu Shannan 
El Madan, hodowli brazylijskiej (Shael 
Dream Desert - Perlą K), a własności 
księcia Abdullaha Bin Pallada Al Saud 
z Arabii Saudyjskiej, zaś Wiceczempio- 
na ogierkowi Aja Justified (WH Justice 
- Aja Beneja) hodowli i własności AJA 
Arabians z Wielkiej Brytanii. Szczerze 
mówiąc, bardziej podobał mi się ten 
drugi, również o bardzo ładnej głowie 
ale o wiele dłuższej szyi, poprawniejszej 
kłodzie (!) i lepszym ruchu.

Sporo młodzieży było po ogierze WH 
Justice, jako, że jest to reproduktor 
w Europie ostatnio intensywnie uży
wany. Potomstwo jego zdecydowanie 
wyróżnia się wielką urodą. Ogier ten 
budzi zrozumiale kontrowersje zwa
żywszy na jego poważne pokrojowe 
usterki, niemniej jest on pewnym „po- 
prawiaczem” głowy i szyi. Natomiast 
jeśli chodzi o resztę należy być bardzo 
ostrożnym w doborze matki.

Cieszy fakt, że polscy prywatni ho
dowcy są na ważnych pokazach coraz 

bardziej zauważani i to nie tylko jeśli 
chodzi o liczbę prezentowanych koni, 
ale przede wszystkim o jakość. „Za
chód” zaczyna też sobie zdawać spra
wę, że mogą być oni potencjalnymi 
klientami i to w obie strony.

Tradycyjnym już zamknięciem Mię
dzynarodowego Czempionatu w Weis 
jest „dom otwarty” w stadninie Ferdi- 
nanda i Gerlinde Huemerów - La Movi
da Arabians w pobliskim Krenglbach. 
Jest to dom, który zawsze gościnnie 
i serdecznie jest otwarty dla przyjaciół 
i zaprzyjaźnionych hodowców.

Hodowla w La Movida, prowadzo
na od 20 lat, jak mówi Ferdinand Hu- 
emer „wyłącznie dla przyjemności”, 
oparta jest na fundamencie hiszpań
skim i w kolejnych latach uzupełnia
na i „doprawiana” materiałem hodow
lanym różnego pochodzenia, głównie 
egipskiego - ze znanej stadniny Haras 
Meia Lua Lenity Perroy z Brazylii. 
Kontakty stadniny z hodowcami obu 
Ameryk zaowocowały wprowadzeniem 
krwi El Shaklana, Ali Jamadla i Bey 
Shaha. Stworzyło to specyficzny typ 
konia arabskiego, który można nazwać 
„La Movida”, bowiem konie wywodzą
ce się z tej stadniny wyróżniają się 
wspólnymi cechami, a co niewątpliwie 
uderza przy pierwszym spotkaniu z ni
mi to niewiarygodnie, piękne, ogromne 
„hiszpańskie” oczy.

Ogier, który odegrał w stadninie bar
dzo poważną rolę, to jeden z synów słyn
nego El Shaklana - dziś 22-letni El Brillo 
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od Basknaborra (jak sama nazwa 
wskazuje że niesie on krew Baska i Na- 
bora), ojciec m. in. Czempionki Europy 
- klaczy Reza El Bri (od Regina El Ja- 
maalY Można byio też obejrzeć nowy 
nabytek, który Ferdinand Huemer 
w poszukiwaniu świeżej krwi dla dość 
mocno zinbredowanego stada La Movi
da wydzierżawi! z Izraela. Jest to syn 
Laheeba i The Vision - El Hadiyah AA, 
Czempion Izraela z 2006 roku. Urodzi
wy, szlachetny, o długiej szyi i liniach 
oraz swobodnym ruchu z pewnością 
ma walory, które hodowca uważa 
za istotne w swoich planach hodowla
nych. (o stadninie La Movida będziemy 
jeszcze w „Arabach“ pisali).

Z żalem żegnaliśmy piękny Tyrol 
i gorejące w zachodzącym słońcu wy
niosłe szczyty Alp. •
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powyżej / above CH El Brillo

poniżej / below Niharra El Jamaal, 
żrebna / in foal to CH El Brillo 

we could have been sure that the title 
of Champion Mare is ours. But for 
whom? The sight of three extremely be
autiful Michaiow mares in one row - the 
bay Ejrene and the silver-white Eman- 
da and Emesa-was breathtaking. Each 
one could be named champion. The 
judges made their choice and the ver
dict did not surprise anyone. The 
Champion title went to Ejrene, the Re
serve - to Emesa, while Emanda was 
a Top Five finalist, being one of the best 
five mares of the show. One has to ad
mit that Ejrene had her day. She was in 
great physical and mental disposition 
and did all she could to make her han
dler, Mariusz Liskiewicz, happy. Eviden
ce of that are the number of awarded 
20s (5) and like-mindedness of the jud
ges in the championship.
Two aces still remained up our sleeve - 
Psyche Victoria and Drabant. None of 
them had an easy task. „Psyche” han
dled the situation better, boldly besting 
her strong rivals, giving way only before 
the pretty, yearling daughter of WH Ju
stice - DA Princess of Justice (91 po
ints) and in the end going home with 
the title of Reserve Champion Filly. 
Psyche Victoria, a true princess from 
Chrcynno Stud, properly represented 
her aristocratic origins. As she matures 
she gets better and better - beautiful in 
type, very correct and balanced and ad
ditionally well prepared and presented 
by Johanna Ullstrom. Let’s take a mo
ment to stop by the Champion - DA 
Princess of Justice. Surely she is one of 
the best daughters of WH Justice and 
I believe that in a short while we will he
ar more about her. Bred in Austria by 
Cornelia Kolnberger she is the quintes
sence of Arabian beauty, girlish subtle
ness and unique charm.
Drabant did not manage to reach that 
high and „had to” settle for a Top Five 
title, but it was known from the begin
ning that since the Italians brought out 
the heavy artillery in the shape of the 
chestnut True Colors, while the Bel
gians arrived with Khidar himself, the 
debuting Drabat did not stand a chan
ce. Although it is a pleasure to see how 
this 5 year old stallion, as befits a true 
Arabian, „blooms” with age. Bearing an 
effective golden-bay coat color (from 
his grandsire Wojsiaw), with a beautiful 
eye and expression, as well as splendid 
movement, he definitively belongs to 
the most promising successors of Gazal 
Al Shaqab. The champion title went to 
the US bred, 11 year old True Colors 
(Thee Desperado - Daheda), owned by 
Fontanella Magic Arabians (91.83 po
ints), while the title of Reserve - to the 
popular in Europe and lately in Poland 
sire - the grey Khidar (Ansata Sinan - 
Elizja) bred by Verijdt R. B. of Belgium 
(91.67 points).
Among the male youngsters there were 
not many colts who would draw atten
tion. The judges took note of this, care
fully giving out the high scores. The 
Champion title went to the grey year
ling Shannan El Madam, bred in Brazil 
(Shael Dream Desert - Perla K) and 
owned by Prince Abdullaha Bin Fahada 

Al Saud of Saudi Arabia, while the Re
serve title was bestowed upon the colt 
Aja Justified (WH Justice - Aja Beneja) 
bred and owned by Aja Arabians of thé 
UK. To be honest I took more liking to 
the second one, which also had a beau
tiful head, but with that a lot longer 
neck, a more correct body (!) and bet
ter movement.
There were a lot of youngsters by WH 
Justice, as he is a sire used very inten
sely in Europe lately. His progeny deci
dedly distinguishes themselves with 
great beauty. This stallion arouses un
derstandable controversy, as he posses
ses serious conformation flaws, never
theless he is a „sure-bet” improver of 
heads and necks, however when it co
mes to the rest, one has to carefully 
choose the right dam.
It is pleasing to see that the Polish pri
vate breeders are more and more noti
ceable at important shows and not on
ly in terms of numbers, but also in 
terms of quality. The „West” seems to be 
realizing that they can be potential 
clients - both ways.
Already a tradition, the International 
Championship in Weis ended with an 
Open House at the stud of Ferdinand 
and Gerlinde Huemer - La Movida Ara
bians, in the nearby Krenglbach. It is 
a home which is always hospitable and 
welcome towards friends and amicable 
breeders.
Breeding at La Movida, which has been 
run for 20 years - as sais Ferdinand Hu
emer - „strictly for pleasure” - was ba
sed on Spanish foundations and in suc
cessive years completed and „flavored” 
with breeding material of various ori
gin, mainly Egyptian, from the renown 
stud of Lenita Perroy - Haras Meia Lua, 
Brazil. North and South American con
tacts of the stud allowed for the intro
duction of El Shaklan, Ali Jamaal and 
Bey Shah blood. This created a specific 
type of Arabian horse, which can be cal
led „La Movida”, for the horses origina
ting from this stud are characterized by 
their mutual traits - something which 
immediately jumps out at you are the 
incredible, beautiful, large „Spanish” 
eyes.
A stallion which has played a very im
portant role at the stud is an El Shaklan 
son - the 22 year old El Brillo out of Ba
sknaborra (as the name suggests, be
aring Bask and Nabor blood), the sire of 
European Champion Reza El Bri (out of 
Regina El Jamaal) among others. We co
uld also see the latest purchase, which 
Ferdinand Huemer in search of fresh 
blood for the strongly linebred La Movi
da herd, leased from Israel. He is a son 
of Laheeb and The Vision - El Hadiyah 
AA, 2006 Israeli Champion. Handsome, 
refined, with a long neck and sweeping 
movement, he surely possesses traits 
which the breeder considers important 
in his breeding plans. (More about La 
Movida soon to come in Araby).
With great sorrow did we bid farewell to 
the beautiful Tirol and the towering pe
aks of the Alps, ablaze in the setting 
sun.
/transi. J. K./
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Po raz drugi Wenecja Północy - lezący na 42 wyspach Sankt 
Petersburg - gościła Międzynarodowy Pokaz Koni Arabskich St.
Petersburg Open, będący częścią Wszech rosyjskich Zawodów 

Jeździeckich. Po raz pierwszy pokaz rozgrywany był pod patronatem 
ECAHO. Również po raz pierwszy w powojennej historii rosyjskich 

pokazów zgromadził międzynarodową obsadę uczestników - także 
zza zachodniej granicy, a niewątpliwie najwięcej „zamieszania" 
w Rosji zrobili sąsiedzi zza miedzy — stawka 8 koni wysłanych 

na „podbój Wschodu" przez polskie stadniny prywatne.



Lobeke [ES] (Fiolek - Eleskirt), 
wl. / owned by Zenith Arabians, NL

- Czempion Ogierów Starszych / Senior Champion Stallion 
i / and Pilin Psyche (Padrons Psyche - Pilina), 

wl. / owned by Czesław Witko - Wiceczempion Ogierów 
Starszych / Senior Reserve Champion Stallion

M
iejsce pokazu niewątpliwie 
godne stolicy carów - Kom
pleks Sportowo-Koncertowy 
„Peterburgsky” z ogromną areną i wi

downią na 12 tys. osób. Chociaż poło
żony zaledwie kilka minut drogi 
od centrum, niektóre z zabytków Pe
tersburga można było podziwiać... nie 
wychodząc poza obręb ringu! Dekora
cją strefy VIP byfy prawie naturalnej 
wielkości makiety symboli miasta - 
główne wejście do sektora znajdowało 
się więc tuż przy luku Sztabu General
nego na Placu Pałacowym...

Ogrom budynku mógł sprawiać wra
żenie, że pokaz oglądała garstka ludzi, 
jednak gdyby policzyć grupy rozrzuco
ne po kilkupiętrowych trybunach oka
załoby się, że publiczność była równie 

liczna, jak na pokazach Europy Za
chodniej, zaś podczas wieczornych wy
stępów kilkutysięczne trybuny pękały 
w szwach. Przy okazji pobytu 
na Wszechrosyjskich Zawodach można 
się było przekonać, jak popularne są 
hodowla koni i sport jeździecki za na
szą wschodnią granicą. Prezentowano 
tu nie tylko araby, ale również achaite- 
kińce, rozegrano paraolimpiadę, zawo
dy CDI*** w ujeżdżeniu i w skokach 
oraz czempionat Rosji w dżygitówce, 
która wzbudzała chyba największe 
emocje wśród publiczności. Tak per
fekcyjnie ujeżdżonych i szybkich koni, 
dosiadanych przez rodowitych Koza
ków (i Kozaczki), wykonujących ewolu
cje przy wystrzałach z dział, trzaskąją- 
cych batach, w galopie wciskającym

St. Petersburg Open
Already for the second time the historic fl 
.Venice of the North”, as the built on 42 ■ 
islands St. Petersburg is often referred H 
to, hosted the International Arabian I 
Horse Show - the St. Petersburg Open, fl 
part of a 9 day event called the All-Rus
sian Equestrian Games. It was held for 
the first time under ECAHO affiliation as 
a C international show. Also for the first 
time in the post-war history of Russian 
shows it gathered an international line- 
-up of contestants - not only from the re
publics of the former USSR, but also 
from across the Western border, with the



most „commotion” made by their closest 
neighbors - a group of 8 Polish horses 
from private studs sent to „conquer the

The place of the show - without a doubt 
worthy of being the capital of the tzars - 
a couple storied, huge „Peterburgsky” 
Sport and Concert Complex with a large, 
round arena and seats for 12000 people. 
Although the place of the show was loca
ted just a couple of minutes” drive from 
the city center and the Nevsky Prospekt, 
some of Petersburg’s historic buildings 
could be admired... without leaving the 
arena! The VIP sector was decorated 
with natural sized models of the city’s 
symbols - for example the main entrance 
to the sector was located right next to 
the General Staff Headquarters” Arc in 
the Palace Square...
The enormity of the building could’ve 
made an impression that the show was 
watched by only a handful of spectators, 
but if you would count the groups of pe
ople scattered across the couple storied 
tribunes it would turn out that the pu
blic was more numerous than during the 
shows in the Western European coun
tries, while during the evening presenta
tions the tribunes were literally bursting 
at the seams. During these couple of 
days you could see just how popular hor
se breeding and equine sports are across 
our Eastern border. The All Russian 
Equestrian Games presented not only 
Arabians, but also Akhal-Teke horses, 
paraolympics, a CDI*** competition in 
dressage, a couple different ranked show 
jumping contests and the Russian 
Championships in horse stunts, which 
gained perhaps the most acclaim among 
the public during the afore mentioned 
evening performances. Such perfect and 
fast horses, mounted by native Cossacks, 

Belianka [RU] (Pobeditel - Byl) hod. i wt. SK Tiersk/from Tersk Stud 
wiceczempionka Klaczy Młodszych / Junior Reserve Champion Marę

jeźdźców w siodła, nie można obejrzeć 
nigdzie indziej - dowodem na to byli 
elegancko ubrani goście VIR którym 
kreacje nie przeszkadzały przeciskać 
się z aparatami fotograficznymi w stro
nę barierek...

Dwugodzinny spektakl pod nazwą 
„Świat pod panowaniem koni”, odgry
wany prawie każdego z dziewięciu wie
czorów, obejmował m.in. występ tan
cerek flamenco towarzyszących jeźdź
com z grupy Angelo Peralty - 82-letnie- 
go hiszpańskiego pikadora osobiście 
dosiadającego jednego z kapitalnych 
andaluzów, pokaz umiejętności powo
żenia czwórką kłusaków prowadzo
nych przez mistrza Niemiec - Marco 
Hildebranda. Kontuzja nie powstrzy
mała od przyjazdu do Petersburga sta
łego gościa rosyjskich pokazów - Lo- 
renzo nazywanego „latającym Francu
zem” - powożącego pocztą węgierską 
złożoną z ośmiu siwych lusitano, które 
zarówno w uprzęży, jak i bez pokony
wały karkołomne przeszkody na naj
mniejsze skinienie przewodnika.

Polska wiktoria
Warto było wybrać się na petersbur

ski pokaz chociażby po to, żeby na wła
sne oczy zobaczyć wieczorne spektakle, 
wobec których pokaz koni arabskich 

wydawał się skromnym dodatkiem. Mi
mo to, dla miłośników arabów przywy
kłych do zachodnioeuropejskich poka
zów, wyprawa do Rosji była niewątpli
wie poucząjącym doświadczeniem. Ko
nie wyhodowane w państwowej stadni
nie w Tiersku, czy rosnących w liczbę 
stadninach prywatnych, reprezentują, 
krótko mówiąc typ, jakiego nie spotka 
się już chyba nigdzie na pokazach poza 
Rosją. Program hodowlany tego krąju 
przez wiele lat prowadzony konse
kwentnie w kierunku wszechstronnie 
użytkowym, w okresie transformacji lat 
dziewięćdziesiątych załamał się. Poczy
nania prywatyzacyjne i zmiany struktu
ralne nie oszczędziły bastionu rosyjskiej 
hodowli - Państwowej Stadniny Koni 
w Tiersku. Odeszły osoby dotychczas 
za tę hodowlę odpowiedzialne, zmieniły 
się kryteria selekcyjne, zaniechano do
pływu świeżej krwi i zbyt beztrosko roz
przedano nąjcenniejszy materiał ho
dowlany. Minęły czasy boomu na konie 
arabskie „straight Russian” i choć każ
dy słyszał o Balatonie, Negatiwie, Na
borze, Muscacie, Patronie czy Marsja
ninie - reproduktorach rodem z Tier- 
ska, które można dziś znaleźć w rodo
wodach większości koni wygrywąjących 
pokazy na świecie, to hodowla w samej 
Rosji bez wątpienia wymaga nowych 
pomysłów. Szczęśliwie, polska hodowla 
nie tylko utrzymała właściwy kierunek, 
ale w szybkim tempie poszła dalej, to
też nie dziwi fakt, że polskie konie, ma
jące przecież w rodowodach wspólnych 
przodków z rosyjskimi, wywiozły z Rosji 
aż 5 na 8 przyznawanych tam tytułów, 
wszystkie zaś uplasowały się w pierw
szych piątkach, wygrywając większość 
z klas.

Jednak hodowla szybko dostosowu
je się do panujących trendów i widać 
już zwiastuny zmian, bowiem w Tier
sku i mniejszych rosyjskich stadninach 
rośnie już potomstwo WH Justice, Psy- 
tadela i KA Marcello (po Marwan Al 
Shaqab}...

Pierwsze rezultaty tych kojarzeń, 
aczkolwiek jeszcze niezbyt „poskłada
ne” i wyrównane, można było już zoba
czyć na St. Petersburg Open, tymcza
sem dość duże poruszenie wywołała 
wychowanka SK Tiersk po innym zna
nym na Zachodzie rosyjskim ogierze 
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Pobeditel - kasztanowata Belianka. 
Choć sprawiała sporo kłopotów pre
zentującemu ją Janowi Calisowi, jed
nak prezentowała typ, pokrój i ruch, ja
kich nie powstydziłyby się stadniny 
na zachód od Rosji. To ona była główną 
rywalką polskiej Garuny (po Grafik) 
z SK Bełżyce - i zajęła miejsce tuż 
za nią w klasie i w czempionacie klaczy 
młodszych (z powodu pojedynczych 
klas, wygrana w klasach młodzieżo
wych i w klasie klaczy starszych równa
ła się ze zdobyciem tytułu czempiona).

Podobnie drugą w klasie i wiceczem- 
pionką wśród klaczy starszych została 
Madame Blius (po Barkas), hodowli 
Veles Stud i własności Tatiany Kosola- 
powej - elegancka, szlachetna i obda
rzona ruchem, który dal jej zwycięstwo 
w bardzo popularnej i licznie obsadzo
nej klasie Liberty. Klacz typowana by
ła przez polskich hodowców na główną 
rywalkę polskiej Kashiry (po Magnum 
Psyche). Faktycznie, obie spotkały się 
w klasie i czempionacie, które ułożyły 
się na korzyść bełżyckiej praprawnucz- 
ki tierskiego Patrona.

Pasmo zwycięstw polskich koni jako 
jedyny przerwał znany z zachodnioeu
ropejskich ringów showman Lobeke 
(po Fiolek), niezawodnie zaprezento
wany przez swojego właściciela i trene
ra - Jana Calisa, w ręku oraz w Liberty, 
wzbudzając jak zwykle aplauz widowni. 
W czempionacie ogierów starszych po
konał on mocnych rywali - m.in. swego 
kolegę stajennego, hiszpańskiej hodow
li Gasira (po Motamid) oraz dwóch re
prezentantów Polski - Fireballa 
(po Magnum Psyche) hod. Stanisława 
Redestowicza i własności Tomasza Tar
czyńskiego oraz tej samej hodowli, lecz 
reprezentującego SK Kielnarowa Pili- 
na Psyche (po Padrons Psyche), który 
lepiej zniósł długą podróż, był w niezłej 
kondycji i z dość wysoką punktacją wy
brany został wiceczempionem.

Polacy wzorem
Prezes Rosyjskiego Związku Ho

dowców Koni Arabskich i współorga
nizator pokazu - Igor Boczkariew, py
tany o nastroje wśród Rosjan zdekla
sowanych na własnej ziemi przez przy
jezdnych Polaków, odparł że... bardzo 
go cala sytuacja cieszy!

Lorenzo i jego węgierska ósemka / Lorenzo with his Hungarian eight

performing acrobatic evolutions accom
panied by cannon firing and cracking 
whips, with the riders being pushed into 
the saddles during the gallop cannot be 
seen anywhere else - proof for that were 
the elegantly dressed VIP guests, whose 
evening outfits did not prevent them 
from pushing with photo cameras in the 
direction of the barriers..
The entire 2 hour evening spectacle un
der the name of „World conquered by 
horses”, performed almost every of the 
Games” 9 nights, included (among 
others) flamenco dancers accompanying 
riders from the group of Angelo Peralta - 
an 82 year old picador, who personally ro
de one of the superb Andalusians and 
harness driving of four Orlov trotters by 
German champion Marco Hildebrandt. 
A serious injury did not prevent a frequ
ent performer from coming to Peters
burg - Lorenzo, called by fans (especially 
the female ones) „the flying Frenchman” 
- who drives 8 grey Lusitano horses, 
which with and without harness jump 
obstacles at the slightest sign of their 
trainer. It was worth going to the Peters
burg show if only to see the evening per
formances, in comparison to which the 
show itself seemed merely a humble ad
dition. Despite that, for Arabian lovers 
used to Polish or Western European 
shows the excursion to Russia was wi
thout a doubt an interesting experience. 
Horses bred in the State Stud of Tersk or 
in the numerously growing private studs 
represent a type which won’t be found 
anywhere at the shows outside of Russia. 
The breeding program of this country 
consecutively managed by several years 
in the direction of all purpose Arabian 
horse has desperately broken during the 
political transformation of 90-ties. The 
privatization and structural changes did 
not save the bastion of the Russian bre
eding - Tersk State Stud. The people re
sponsible have left, the selection criteria 
changed, the program of outcrossing and 

adding new blood has failed and proba
bly too easy decisions were taken when 
selling the most valuable breeding stock. 
The time of the boom for Arabian horse 
called „Straight Russian” passed away 
and tough one can find in the most pedi
grees of today show stars the names of 
the Tersk bred celebrities like Negatiw, 
Nabor, Patron, Marsjanin and Balaton, 
seems that today Russian breeding ne
eds new ideas.
Happily, the Polish breeding not even 
has maintained its strongly established 
breeding program direction but went 
further so this was probably the reason 
why the Polish representation (having 
common ancestors with the Russian ne
ighbors in their pedigrees) brought ho
me as much as 5 out of 8 titles awarded 
at the show, while all of them placed in 
the Top Fives of their classes, winning 
most. However breeding quickly adapts 
to the current trends. Currently Tersk 
and private Russian studs are already ra
ising the progeny of WH Justice, Psyta- 
del and KA Marcello (one of Marwan Al 
Shaqab’a sons)...
The first results of these matings, altho
ugh not yet „complete” and level in quali
ty could be seen already at the St. Pe
tersburg Open, but in the meantime 
a head turner was the pupil of Tersk 
Stud by a well-known abroad Russian 
stallion Pobeditel - the chestnut Belian
ka. Though she caused a lot of problems 
for her handler, she presented a type, 
conformation and movement which wo
uld cause no shame to any of the Western 
European studs. She was the main rival 
for the Polish Garuna (by Grafik) from 
Bełżyce Stud and placed right behind 
her in the junior mares class and cham
pionship (due to singular classes, a win 
in the junior classes and the senior mares 
class equaled the title of champion). 
Similarly second in class and Reserve 
Champion among the senior mares was 
the private bred (Veles Stud) and owne
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powyżej I above Echo Ofira (Gaspar - Egzyna), 
hod. i wt. I of Janusz Ryżkowski,

Czempion Ogierów Młodszych / Junior Champion Stallion

po prawej / right Garuna (Grafik - Gwarka), hod. i wt. / of Agnieszka 
Wojtowicz, Czempionka Klaczy Młodszych / Junior Champion Mare

(Tatiana Kosolapowa) Madame Blius 
(by Barkas) - elegant, refined and gifted 
with movement, which gave her a win in 
the very popular and numerously ente
red Liberty class. Madame Blius was in
dicated by Polish breeders as the main 
rival for the Polish Kashira (by Magnum 
Psyche) already from the first day, as 
both mares were stabled in neighboring 
stalls. Indeed both met in class and the 
championship, which resulted in a win 
for Kashira - a great-great-granddaugh- 
ter of the Tersk-bred Patron.
The Polish horses’ stream of successes 
was interrupted only by the known from 
the Western European arenas showman 
Lobeke (by Fiolek), infallibly presented 
by his owner and trainer - Jan Calis in 
class, in the championship and in the Li
berty class, arousing as always loud ap
plause of the public. In the senior males 
championship Lobeke bested older ri
vals - including his stablemate Gasir (by 
Motamid), Spanish -bred and owned by 
Jan Calis (Holland) and two representa
tives of Poland - Fireball (by Magnum 
Psyche) bred by Stanislaw Redestowicz, 
owned by Tomasz Tarczyński, as well as 
Pilin Psyche (by Padrons Psyche) of the 
same breeding, but representing Kielna- 
rowa Stud, who definitely handled the 
long journey better, was in good form 
and with a high score was chosen the Re
serve Champion.
The president of the Russian Arabian 
Horse Breeders Society and the co-orga- 
nizer of the show - Igor Botchkarev, 
when asked about the moods among the 
Russians, after being beaten on home so
il by the visiting Poles, replied that... this 
situation very much pleases him!
Both in private conversations, as well as 
at the organized with great splendor 
press conference, Igor Botchkarev em
phasized the enormous role of the guests 
from Poland, who are a great example for 
the Russian breeders, letting them know 
what they should aim at in breeding and 
the selection of show horses. It was nice 
to hear that the Polish private breeders, 
although they are still learning from the 
state and foreign studs themselves, are al

ready a model for the Eastern neighbors 
in terms of training, presenting and condi
tioning for the shows. The methods of 
preparation and presentation of the Po
lish horses made a huge impression espe
cially in the case of the grey Echo Ofira 
(by Gaspar), who being one of the last in 
the junior stallions class turned out to be 
one of the hidden pearls of the show - pre
senting fantastic disposition, spectacular 
movement, and great cooperation with 
the handler - Marek Demczuk, who at on
ce became an object of admiration by the 
Russian exhibitors. Echo Ofira’s perfor
mance gave him a victory in class and the 
championship before the long-time le
ader, his black companion from Silvatica 
Black Arabians - Rascal (by BS Black Fa
ble) and the last progeny of the meritorio
us Balaton - Nubiec, owned by the Ka
zakh Jockey Club - Nurlan Tlevesov. The 
atmosphere in the ring and its vicinity 
was very pleasant - the best example is 
Janusz Ryzkowski, owner of Echo Ofira, 
who during the decoration of the Cham
pion Colt bowed to the public and was 
awarded with sincere applause. After re
ceiving the trophy Janusz Ryzkowski sa
id: „We came here for them - the public, so 
let’s deliver them great fun”.
Was anything missing during this fasci
nating and glamorous show in the capi
tal of the tzars? One would definitely 
want to see more contestants - from 
Russia and abroad. Unfortunately expe
rience shows that great distances and 
numerous formalities can be obstacles 
discouraging participants from Western 
Europe to come to Petersburg, however 
the organizers are counting on the show 
being an opportunity for Central and 
Eastern European countries to compete 
and compare their breeding achieve
ments. The distance and official formali
ties are the only things over which the or
ganizers of the St. Petersburg Open have 
no control. Whereas everything that they 
could control was organized very well 
and with huge care - a high standard and 
efficient staff, interesting and rich deco
rations, well matched music, a VIP sec
tor that could cause the envy of the Sa-

Zarówno w prywatnych rozmowach, 
jak i na zorganizowanej z pompą kon
ferencji prasowej, Igor Boczkariew 
podkreśla! rolę gości z Polski, którzy są 
dla Rosjan doskonałym przykładem 
w jakim kierunku należy dążyć w ho
dowli i selekcji koni pokazowych. Milo 
było usłyszeć, że polscy hodowcy pry
watni, chociaż sami zdobywąją jeszcze 
szlify, są już wzorem dla wschodnich 
sąsiadów. Metody przygotowania i pre
zentacji polskich koni zrobiły duże 
wrażenie zwłaszcza w przypadku wy
stępu siwego Echo Ofira (po Gaspar), 
który, występując jako jeden z ostat

nich w klasie ogierów młodszych, oka
zał się prawdziwym „czarnym koniem” 
pokazu - prezentując widowiskowy 
ruch i świetną współpracę z prowadzą
cym - Markiem Demczukiem. Występ 
Echo Ofira dal mu zwycięstwo w klasie 
i czempionatach przed długo prowa
dzącym Rascalem (po BS Black Fable) 
z Silvatica Black Arabians i ostatnim 
potomkiem zasłużonego Balatona - 
Nubiecem, własności prezydenta Ka
zachskiego Jockey Clubu - Nurlana 
Tlewlesova. Atmosfera w ringu i jego 
okolicach była bardzo sympatyczna - 
przykład tego dal właściciel Echo Ofira 
- Janusz Ryżkowski, który podczas de
koracji pokłonił się publiczności otrzy
mując szczere brawa. Po odebraniu 
trofeum powiedział: - Przyjechaliśmy 
tu dla nich, dla publiczności, więc za- 
pewnijmy im dobrą zabawę.

Czy czegoś zabrakło podczas tego 
z rozmachem zorganizowanego show 
w stolicy rosyjskich carów? Chcialoby 
się zobaczyć na nim więcej uczestni
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ków - z Rosji i spoza niej. Niestety, do
świadczenie pokazuje, że długie dy
stanse i formalności mogą zniechęcać 
uczestników z Europy Zachodniej 
do przyjazdu do Petersburga, jednak 
organizatorzy liczą, iż pokaz może być 
okazją do porównania dorobku ho
dowlanego między krajami Europy 
Środkowej i Wschodniej. Odległość 
i formalności to zresztą jedyne, na co 
organizatorzy St. Petersburg Open 
wpływu nie mają. Natomiast wszystko, 
na co wpływ mieli, zorganizowane było 
z dużym staraniem - wysoki standard 
i sprawna obsługa pokazu, bogaty wy
strój, świetna muzyka, sektor VIR któ
rego pozazdrościć może paryski Salon 
Konia, a przede wszystkim miejscowa 
gościnność i urok rosyjskiej stolicy pół
nocy - w niesamowity sposób łączącej 
barwną historię z mniej barwną współ
czesnością, z kanałami wijącymi się 
między zabytkowymi cerkwiami i nad- 
newskimi pałacami, przed którymi gó
ruje zacumowany krążownik Aurora. 
To wszystko sprawia, że warto odwie
dzić Sankt Petersburg - z końmi czy 
bez i jestem pewna, że Polacy jeszcze

Kashira (Magnum Psyche [US] - 
Kahila IV [DE]), Czempionka 

Klaczy Starszych / Senior 
Champion Marę

nie raz zawitają na St. Petesburg Open 
- tyle, że konkurencja za wschodnią 
granicą może być coraz trudniejsza 
do pokonania... Przed rosyjską hodow
lą koni pokazowych stoi jeszcze wiele 
wyzwań, ale biorąc pod uwagę poten
cjał, drzemiący w rodowodach tamtej
szych koni i chęć podpatrywania - 
choćby zachodnich sąsiadów, Rosja 
może już wkrótce stać się interesują
cym rynkiem na światowej mapie ho
dowlanej. Jak powiedział po pokazie 
jeden z jego polskich uczestników - 
aby nawiązać z Rosjanami dobre kon
takty na przyszłość, trzeba o nie zabie
gać już teraz. A o tym, że Polakom 
i Rosjanom jest ze sobą po drodze, nie 
tylko, jeśli chodzi o bliskość granic - 
niech świadczy fakt, że jeden z pol
skich koni występujących w St. Peters
burg Open zmieni prawdopodobnie 
„obywatelstwo” na rosyjskie... •

Ion du Cheval, and most of all the hospi
tality and charm of Russia’s capital of 
the North - in an extraordinary way com
bining the vivid history with the less co
lorful present, with countless canals win
ding between the historic churches and 
palaces, in front of which still anchors 
the cruiser Aurora - all this makes Pe
tersburg a place worth visiting - with 
horses or without and I’m sure that Po
lish horses will come to the St. Peters
burg Open yet again - though the com
petition across the Eastern border may 
be harder to beat... Many challenges lay 
before Russian breeding, but considering 
the potential which lays hidden in the 
pedigrees of those horses and the eager
ness to draw from the best - even from 
the Western neighbors, Russia can soon 
become and interesting market on the 
Arabian horse breeding map. As one of 
the Polish participants said after the

___________  show - to have good contacts with the 
Russians in the future, you have to ende

Rascal (BS Black Fable - Ravenwood 
Nejma), hod. i wi. I of Silvática Arabians 

Wiceczempion Ogierów Młodszych I 
Junior Champion Stallion

avor after them today. Attesting for the 
fact that Poles and Russians can have 
a lot in common, not just the border, is 
one Polish horse, performing at the St. 
Petersburg Open, who will probably 
change soon his „nationality” to a Rus
sian one... /transl. J.K./
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Ebstern x Pallas-Atena by Ecalto

Junior Res. Champion Filly Int. A-show Wels, Austria 2008 

Classwinner two years old fillies Al Khalidiah 1st. Int. Show, Saudi Arabia 2008 

Top Ten Junior Female World C 'hampionship Salon Du Cheval Paris, France 2007

Classwinner yearling fllies Pialha Spring Show, Poland 2007

Cbrcynno-Palace Stud Farm - Manager: Alicja Poszepczynsba 
Ckrcynno 113, 05-1Q0 Nasielsb - Poland 

Mobile: 00 48 6Q7 716 766 
email: Alicja _/ 0szepc2ynsba@css.plwww.cbrcynno-palac.pl
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1QQ() (Monogramm x Grenlandia by Eukaliptus)

Dam of show horses GANGA, GAJA SELENE and GALAHAD , 
the rare opportunity of buying the superh daughter of Monogramm .

Invitation to Open House & Sale
in Chrcynno-Palace Stud, Monday 2 p.m. I I August 2008

List of Sale horses can he seen online at

www.chrcynno-palac.pl
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Małgorzata & Józef Pietrzak 
Wiosny Ludów 70 Street 
95-100 Zgierz / Poland

phone: +48 500 21 68 16
e-mail: minnesotaarabians@interia.pl 
www.minnesota-arabians.pl
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