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Arabistanu czarowna kraina!... 
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I najpiękniejsze pod słońcem dziewice- 
A cud piękności - rumak Beduina.
W jakie się sploty grzywa jego zwija,
I jakie ognie miota jego oko, 
Gdy cienką nóżką i piersią szeroką 
Wiatry, tumany i fale rozbija!...
To widzieć trzeba - bo na to słów nie ma!
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Look at Arabia, a wonderful land!... 
Rich in miracles and beautiful girls - 
It's greatest treasure is a Bedouin’s mount, 
With fiery eyes and a mane in curls.
His legs are fine and his breast is wide, 
Easily breaking winds and waves on the sea. 
Such a creature is unique under the sky - 
It cannot be described, it should be seen!...
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A Bedouin’s Horse. An Oriental Novel
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• Embra ambasadorem
Michałowska Embra (Monogramm 

[US] - Emilda) to kolejna przedsta
wicielka słynnej stadniny, która bę
dzie reprezentować nasz kraj w USA 
podczas sezonu pokazowego 2009. 
Klacz, która wyjechała jesienią, wy
dzierżawiła spółka oOne Hennessey 

ó]’,' Partners (Franka Hennesey i Kir- 
ka Bardole). Do występów szykuje 
się w ośrodku treningowym Grega 

Galluna w Kalifornii.

' • Pianissima na wakacjach
Janowska gwiazda Pianissima 

(Gazal Al Shaqab [QA] - Piano- 
sa) wyjechała do USA. Najbliższy 

sezon spędzi u Grega Galluna, gdzie 
ma urodzić źrebię po Gangesie (Mono
gramm [US] - Garonna). Klacz tym 
razem nie będzie dzierżawiona - bę
dzie przebywać w Kalifornii jako koń 
własności SK Janów Podlaski, a uro
dzone przez nią źrebięta będą również 
końmi janowskimi. W nowej stajni 
spotka swoją przyjaciółkę, Pingę (Ga
zal Al Shaqab [QA] - Pilar), powin
na więc czuć się tam jak w domu.

• Kabsztad na pustyni
W połowie stycznia michaiowski 

Kabsztad (Poganin - Kwestura) - 

Młodzieżowy Czempion Polski, Wice- 
czempion Europy i Top Ten Czem- 
pionatu Świata Ogierów Młodszych - 
wyjechał na rok do Arabii Saudyj
skiej. Dzierżawcą ogierka jest Książę 
Abdul Aziz bin Ahmed bin Abdul 
Aziz Al Saud. W barwach jego stadni
ny Atheeb Stud Kabsztad ma starto
wać w pokazach na Bliskim Wscho
dzie, a potem w Europie.

• Z pokazów w RPA
Podczas regionalnego pokazu 

North West Arabian Sports Horse 
and Halter Championships, który 
w październiku odbył się w Parys 
w RPA, po raz kolejny sukces odnio
sły michalowskiej hodowli Eloida 
(Laheeb [IL] - Ekspedycja) oraz 
Georgetown (Gazal Al Shaqab [QA] 
- Georgia), do których tym razem 
dołączyła też wyhodowana w Jano
wie Podlaskim Eria (Europejczyk - 
Esparceta). Wszystkie te konie re
prezentują stadninę Azrek Arabians, 
której właścicielem jest Wynand vd 
Westhuizen.

Eloida po raz trzeci w historii swo
ich startów na North West Cham
pionships zdobyła trofea Czempionki 
Klaczy Starszych oraz Czempionki 
Klaczy (tzw. Supreme Champion 

Marę). Eria wygrała swoją klasę oraz 
zdobyła tytuły Top Five Klaczy Star
szych oraz Top Five Klaczy (Sup
reme Top Five Mare). Drugi w swojej 
klasie Georgetown został wybrany 
Wiceczempionem Ogierów Starszych 
oraz zdobył tytuł Top Five Ogierów 
(Supreme Top Five Stallion). Od
niósł też sukces w konkursach 
pod siodłem: wygrał klasy Junior Co
stume Horse oraz Junior Country 
Pleasure Horse, byl drugi w klasie 
Junior English Pleasure Horse. 
W czempionatach zdobył tytuły: wi- 
ceczempiona w trzech konkuren
cjach (Country Pleasure, English 
Pleasure, Costume) oraz Top Five 
w klasie Hunter Pleasure. Na zakoń
czenie zaś został nagrodzony mia
nem Overall Victor Ludorum dla naj
bardziej zwycięskiego konia pokazu, 
powtarzając swój sukces odniesiony 
w Parys przed rokiem.

• ... w Izraelu
Podczas Narodowego Pokazu Izra

ela dwuletnia Dafia AA - córka wy
hodowanej w SK Michałów Dumki 
(Laheeb [IL] - Dąbrowa) - została 
jednogłośnie wybrana Czempionką 
Klaczy Młodszych. Hodowcą i wła
ścicielem klaczki jest stadnina Ariela

• Embra - another Ambassadeur of Poland
The Michaiów-bred mare Embra (Monogramm [US] - 

Emilda) is going to represent our country in the US during 
the 2009 show season. She left in the Autumn, leased by 
oOne Hennessey Partnership of Frank Hennessey and 
Kirk Bardole, prepared to halter classes at Greg Gallun 
Training Center in California.

• Pianissima on her Holidays
Our star from Janów, Pianissima (Gazal Al Shaqab [QA] - 

Pianosa) left for the US, in order to spend the coming season 
at Greg Gallun farm. She is expected to deliver a foal by Gan
ges (Monogramm [US] - Garonna). This time she wasn’t gi
ven on lease, but would stay in California, still belonging to 
Janów and her foals would count as Janów-bred ones. In her 
temporary home she’d meet her stablemate Pinga (Gazal Al 
Shaqab - Pilar), so she shouldn’t feel lonely.

• Kabsztad on the Desert
In the middle of January the Michałów-bred colt, 

Kabsztad (Poganin - Kwestura) - the Junior Champion of 
Poland, Junior Reserve Champion of Europe and Junior 
World Top Ten Stallion - left for a year to Saudi Arabia. 

The Prince Abdul Aziz bin Ahmed bin Abdul Aziz Al Saud 
took him on lease to Atheeb Stud. In the colors of that 
stud Kabsztad is going to take part in shows, first in the 
Middle East, then in Europe.

• From the Show-rings in South Africa
During the regional show, North West Arabian Sports 

Horse and Halter Championships, held in October at paiys 
(South Africa), again successful were Eloida (Laheeb [IL] 
- Ekspedycja) and Georgetown (Gazal Al Shaqab [QA] - 
Georgia) from Michalow, as well as Eria (Europejczyk - 
Esparceta) bred at Janow. All those horses represent 
Azrek Arabians Stud, owned by Wynand vd Westhuizen.

It was already for the third time in the history of N orth 
West Championships, when Eloida won the title of Senior 
Champion Mare and Supreme Champion Mare. Eria won 
her class and gained the titles of Senior Top Five Mare and 
Supreme Top Five Mare. Georgetown was placed second 
in his class and was claimed the Reserve Champion Stal
lion and Supreme Top Five Stallion. He went successfully 
also in performance competitions, wanning the Junior Co
stume Horse and Junior Country Pleasure Horse classes. 
In the class Junior English Pleasure Horse he was placed

6



• (firvvicie of events

Arabians. którą Dumka reprezento
wała od 2002 do 2007 roku. W klasie 
klaczy 6-8-letnich drugie i trzecie 
miejsce zajęły urodzone w Polsce Wi- 
gna (Eldon - Wyborna), pochodząca 
z Michałowa oraz Ekspiacja (Emi
grant - Eklezja), hodowli Lecha 
Błaszczyka.

• ... w Brazylii
W połowie listopada w Ribeirao 

Preto po raz 27. odbył się Czempionat 
Brazylii. Tytułami Top Ten w swoich 
kategoriach wyróżnieni zostali dwaj 
synowie michałowskiego Dębowca 
(Monogramm [US] - Dębówka), wy
eksportowanego w 1999 roku, czem- 
piona Brazylii z roku 2006. Dwuletni 
Jylbert De Wiec (od Jullye El Ludjin 
[BR]) był drugi w swojej klasie, a w fi
nale był jedynym, poza zwycięzcą 
i wiceczempionem, uczestnikiem na
grodzonym tytułem Top Ten. Nato
miast Quyew MRT (od Thyara El Lu
djin [BR]) zdobył tytuł Top Ten 
w kategorii ogierów starszych.

• ... w Egipcie
W listopadzie, w słynnej stadninie 

El Zahraa odbył się międzynarodowy 
pokaz klasy B. Czempionat Ogierów 
Młodszych zdobył tam syn michalow-
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skiej El Dorady (Sanadik El Shaklan 
[DE] - Emigrantka) - dwuletni El Pa
lacio VO (po Al Lahab [IL]), urodzo
ny w USA podczas dzierżawy jego 
matki przez Valley Oak Arabians. Ja
ko roczniak zakupiony został przez 
saudyjską stadninę Al Khalediah. 
Do stadniny tej powędrował też laur 
Czempionki Klaczy Młodszych. Zdo
była go roczna Shammaa Al Khale
diah - córka innej michałowskiej 
gwiazdy, Wieży Wiatrów (Ganges - 
Wiażma). Ta gniada klaczka wyróżnia 
się wyjątkowej urody głową i pięknym 
okiem (tak charakterystycznym dla 
rodziny jej matki).

• ... w Zjednoczonych Emiratach
Ostatnią imprezą listopada był ro

zegrany w Shaijah krajowy pokaz ko
ni lokalnej hodowli. Tytuł Czem
pionki Klaczy Starszych zdobyła i 
trzyletnia Bidayer - córka micha- 4| 
lowskich Emigranta i Eskalopki, fl 
zakupiona w łonie matki na au- W 
kcji w roku 2004.

H• ...iw Katarze H
Tydzień przed Salonem Konia, [I

w Doha, laur Wiceczempionki Kia- 1 
czy Starszych Kataru zdobyła wyho- ’ 
dowana w SK Janów Podlaski Sikla
wa (Laheeb [IL] - Siewka) - na zaję
ciu - należąca do stadniny Al Shaqab.

• Zawody w Janowie
W połowie listopada SK Janów 

Podlaski zorganizowała zawody re
gionalne połączone z klasami dla koni 
arabskich, w których wystąpiło 11 
uczestników. W dwóch konkursach 
najlepsza okazała się para reprezen
tująca gospodarzy - Metropolis NA 
(Consensus [US] - NDL Martinique 
[US]) pod Patrycją Mroczkowską. 
W klasie kostiumowej zwyciężył Elba- 
raday (Etogram - Esmena) pod Ka
milą Stwoll z KJ Huzar. Występy koni 
arabskich zrobiły duże wrażenie

second, third in Junior Hunter Pleasure Horse. Finally he 
won the Reserve Champion titles in three competitions 
(Country Pleasure, English Pleasure, Costume), whereas 
in the class Hunter Pleasure he entered the Top Five. Be
ing the most successful horse of the show, he was claimed 
Overall Victor Ludorum, just as last year at Parys.

• ... in Israel
During the Israeli National Show the Junior Champion 

Mare unanimously claimed was the two-year-old filly Dafia 
AA, a daughter to Dumka (Laheeb [IL] - Dąbrowa), bred at 
Michałów. Dafia AA was bred and owned by Ariela Arabians 
Stud, where Dumka stood from 2002 tin 2007. In the class of 
6 8 year-old mares second and third placed were, respecti
vely, Wigna (Eldon - Wyborna) bom at Michałów and Eks
piacja (Emigrant - Eklezja), bred by Lech Blaszczyk.

• ... in Brazil
™ half °f November- at Ribeirao Preto, held was the 
Nati°nal Championship of Brazil. Two sons of the Mi

ni , °W'bred Gallion Dębowiec (Monogramm [US] - 
Wrowka., exported in 1999, claimed the National Champion 

Brazil in 2006, entered Top Tens in their classes. The 2-y. o. 

colt Jylbert De Wiec (out of Jullye El Ludjin [BR], was placed 
second and was the only participant of finals (apart from the 
Champion and Reserve Champion) getting the title of Top 
Ten. The other one, Quyew MRT (out of Thyara El Ludjin 
[BR]), entered the Top Ten in the class of Senior Stallions.

• ... in Egypt
In November, at the famous El Zahraa Stud, took place 

an international, B-Class show. Its Junior Champion Stal
lion became a son of El Dorada (Sanadik El Shaklan [DE] 
- Emigrantka) - the 2-y. o. colt El Palacio VO (by Al Lahab 
[IL]), bom in the US, when his dam was on lease there, at 
Valley Oak Arabians. As a yearling, he was purchased by 
the Saudi-Arabian stud Al Khalediah. Also the Junior 
Champion Mare of that show was bom there - the yearling 
filly Shammaa Al Khalediah, a daughter to another Mi
chałów star, Wieża Wiatrów (Ganges - Wiażma). This bay 
filly distinguished herself with an exceptionally beautiful 
head and an expressive eye, typical for her dam line.

• ... in United Arab Emirates
The last November event was a national show held at 

Shaijah. Its Champion Mare became the three-year-old
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Janów Podlaski 
- zawody / The Equestrian Event - 

Aleksandra Owerko 
i / and og. / stallion Salar

na uczestnikach regionalnych zawo
dów w skokach, którzy dosiadając ko
ni półkrwi nąjczęściej w ogóle nie 
mieli do czynienia z arabami. Te zaś 
pozytywnie zaskoczyły gości spoko
jem, posłuszeństwem, elegancją i po
ziomem wyszkolenia.

• Mistrzostwa w Malezji
Mistrzostwa Świata w rajdach, 

które w listopadzie odbyły się w Te
rengganu w Malezji, zdominowane 
zostały - co nie zaskakuje - przez ko
nie czystej krwi. Złoty medal zdobyła 
hiszpańska para - Maria Alvarez 
Ponton na koniu Nobby (Prophecy 
EF [US] - Nocturne [NL]) francu
skiej hodowli. W rosyjskim rodowo
dzie Nobbego odnajdujemy również 
polskie konie, m. in.: Pioluna, Mammo- 
nę i Araxa. Drugi na mecie zawodnik 
z Argentyny Augustin Vita dosiadał ko
nia Baraka Ibn Al-Tamah (po ZT Shah- 
kar [US]). Trzecie miejsce na po
dium zajęła para ze Zjednoczonych 
Emiratów Arabskich, Sultan Ahmad 
Bin Sulayem na koniu Tazou El Parry 
(po Dunixi [FR]).

W czołówce wyścigu, na 11. miejscu 
znalazł się reprezentujący Belgię Ep
son de La Bruskaie - syn michalow- 
skiego ogiera Gwizd (Probat [SE] - 
Gwiazda) i klaczy OKW Anastasja, 
której rodowód jest w połowie polski. 
Pochodzący z Polski Parytet (Floret - 
Patagonia) hodowli Andrzeja Janusiń- 
skiego, który startował w ekipie Włoch, 
ukończył zawody na miejscu 29. Spo-

filly Bidayer, of Michaldw-bred parents Emigrant and 
Eskalopka, purchased in utero in the 2004 Janow Sale.

• ... and in Qatar
A week before the Salon du Cheval held was the Qatar 

National Show. Its Reserve Champion Mare claimed was 
Siklawa (Laheeb [IL] - Siewka), bred at Janów Podlaski, 
owned by Al Shaqab Stud (picture on the previous page).

• The Equestrian Event at Janow
In the half of November at Janow Podlaski Stud organized 

was a regional, equestrian competition, including also classes 
for Arabian horses, with 11 participants. Two classes were 
won by the hosts’ team, consisting of the stallion Metropolis 
NA (Consensus [US] - NDL Martinique [US], with Patrycja 
Mroczkowska up. A costume class was won by Elbaraday 
(Etogram - Esmena), ridden by Kamila Stwoll from the ,,Hu- 
zar” Riding Club. The participants of show jumping compe
titions, riding part-bred horses, were impressed by the per
formance of Arabians, because they never dealt with them 
before. Arabian horses positively surprised the spectators by 
their calmness, obedience, elegance and level of training.

• The Endurance World Championships in Malaysia 
It was quite obvious, that this year’s Endurance World 

Championships, held in November at Terengganu (Malay-

śród 126 par, które stanęły na starcie 
wyścig ukończyło tylko 48. Tym bar. 
dziej więc cieszy wynik polskiego koi^

• Na Służewcu
Ostatnią gonitwę selekcyjną sezonu, 

Nagrodę Porównawczą LR (kat. A) 
dla koni 3-letnich i starszych hodow
li krajowej wpisanych do PASB, roze- 
graną na dystansie 2400 m, wygrała 
Zbroja Fata (KA Czubuthan [US] - 
Zenica [DE]) hodowli Longina Bla- 
chuta, własności Equus Polska i Gra
żyny Molskiej. Trenowaną przez Do- 
rotę Kałubę klacz do zwycięstwa po
prowadził Piotr Krowicki.

• Co dalej z wyścigami?
W listopadzie PKWK i PZHKA zor

ganizowały forum dyskusyjne ho
dowców i właścicieli koni arabskich, 
trenerów i innych przedstawicieli 
środowiska zajmującego się wyściga
mi koni arabskich. Celem było przy
gotowanie postulatów do 
tora wyścigów w sprawie 
rocznego sezonu. Oto one:
• wydłużenie dystansów
próba wyścigowa preferowała wy
trzymałość, a nie szybkość ara >ów,

w szczególności - zlikwidowanie wy

ścigów na 1400 m;• wprowadzenie premii hodowlanych 
(odliczanych od sumy nagród);
• utrzymanie gonitw zamkniętych dla 
koni hodowli krajowej wpisanych 
do PASB - co najmniej pięciu (N. Ja
nowa, Oaks, Derby, N. Porównawcza, 

N. Sambora):
• zmiana rozkładu nagród - z przesu
nięciem w stronę dalszych miejsc 
(dotychczas za 1. miejsce wypłacane 

było 55% sumy).
PKWK przyjął postulaty i przedsta

wił je organizatorowi wyścigów - fir
mie Totalizator Sportowy, z nadzieją, 
że będą uwzględnione podczas kon
struowania programu wyścigów na se
zon 2009.

• XIII Zjazd PZHKA
Zarząd PZHKA ustalił termin 

XIII Walnego Zjazdu na 14-15 marca.

organiza- 
przyszio-

tak, aby

• Kalendarz pokazów
Krajowe pokazy w sezonie 2009 są 

już zatwierdzone przez ECAHO:
• XIX Wiosenny Młodzieżowy Pokaz 
Koni Arabskich w Biaice (klasa C) - 
30-31 maja:

• Sportowe Mistrzostwa Polski Koni 
Arabskich w Janowie Podlaskim - 
27-28 czerwca.
• XXXI Polski Narodowy Pokaz Ko
ni Arabskich Czystej Krwi w Janowie 
Podlaskim - 7-8 sierpnia;
• IV Jesienny Pokaz w Janowie Pod
laskim (klasa C) -12-13 września.

• Kongres ECAHO w Polsce
Tegoroczny Kongres ECAHO od

będzie się w Warszawie. W tym roku, 
w zwyczajowym terminie dorocznego 
spotkania ECAHO - na początku lu
tego, odbędzie się w Omanie Kon
gres WAHO (31.01-7.02.) dlatego de
legaci ECAHO spotkają się w nie
dzielę 1 marca. W piątek i sobotę od
będą się posiedzenia komisji. Po
przednio Polska była gospodarzem 
Kongresu ECAHO w 1990 roku.

• Licencje dla prezenterów
Od 1 stycznia obowiązywać będą li

cencje dla prezenterów, biorących 
udział w pokazach klasy A i tytular
nych tzw. title show. Projekt ten miał 
być wprowadzony w życie w sezonie 
2008, ale termin obowiązywania został 
przesunięty z powodów prawnych. For-

mularz wniosku o wydanie licencji 
można pobrać na witrynie ECAHO. 
Oplata za wydanie licencji to 10 euro.

• Kursy ECAHO
W dniach 4-5 kwietnia w Ja

nowie Podlaskim odbędzie się 
kurs ECAHO dla przyszłych 
sędziów. Kurs poprowadzą: 
Izabella Pawelec-Zawadzka, 
Peter Upton i Nasr Marei. Bę
dzie on przeprowadzony we
dług nowych zasad kształcenia 
kandydatów na sędziów oraz do
skonalenia umiejętności sędziów 
klasy B, opracowanych i przyjętych 
przez ECAHO w listopadzie.

** *

W dniach 26-28 czerwca, podczas 
pokazu klasy C w St. Oedenrode 
w Holandii, odbędzie się kurs ECAHO 
dla członków DC. Warunkami uczest
nictwa są: praktyka w pracy z końmi; 
ukończony kurs krajowy oraz reko
mendacja organizacji krajowej. 
Uczestnicy powinni przed kursem 
zapoznać się z aktualną wersją Blue 
Book, udostępnioną na witrynie 
ECAHO.

sia), were completely predominated by Arabians. The gold 
medal was won by the Spanish team - Maria Alvarez Pon
ton, riding the French-bred Nobby (Prophecy EF [US] - 
Nocturne [NL]). He has a Russian pedigree, in which one 
can find also Polish horses, as Pioiun, Mammona and Arax. 
Second placed was the Argentinian rider Augustin Vita, ri
ding Baraka Ibn Al-Tamah (by ZT Shahkar [US]). Third 
placed was the team from UAE, Sultan Ahmad Bin Sulay
em mounting Tazou El Parry (by Dunixi [FR]).

In the top, on the Uth position, placed was Epson de La 
Bruskaye, the son of Michaiow-bred Gwizd (Probat [SE] 
- Gwiazda), out of half-Polish Anastasja, representing Bel
gium. Another Polish import, Parytet (Floret - Patago
nia), bred by Andrzej Janusiriski, belonging to the Italian 
team, finished the race on the 29th position. It was quite 
a satisfying result, because from 126 starting teams only 
48 finished the race.

• At Służewiec
The last classic race of the season 2008, The Criterium 

(or Weight-For-Age Stakes), for 3-year-old and older, Po 
lish-bred horses entered in the PASB, on the distance 
2400 m, was won by the filly Zbroja Fata (KA Czubuthan 
[US] - Zenica [DE]), bred by Longin Błachut, co-owned 
by Equus Polska and Grażyna Molska. She was trained by 
Dorota Kaluba, whereas ridden by Piotr Krowicki.

• What About the Future of Polish Races?
In November the Polish Jockey Club, together with the 

Polish Arabian Horse Breeders Society, organized a di
scussion forum for breeders, owners, trainers and other 
persons dealing with Arabian horses, in order to formula
te demands, addressed to the organizer of races in the 
next season. Made were the following demands:
• Prolongation of distances, in order to favor rather stami
na, than speed in Arabians; above all, cancelled should be 
races on the distance of 1400 m;
• Introduction of breeders’ prizes, deductible from the ge
neral sums of prize money;
• Maintaining of at least five exclusive races, assigned only for 
Polish-bred horses, entered into the PASB (The Janów Stakes, 
The Derby, The Oaks, The Critérium, The Sambor Stakes);
• Changing the schedule of prize money, in order to grant hi
gher percentages of the total sum for the horses placed (for the 
time being 55% of the total sum was allotted for the winner).

The Polish Jockey Club accepted the demands and co
nveyed them to the races’ organizer - the „Totalizator 
Sportowy" (Sport Tote) company, hoping, that they wo
uld be considered in the 2009 Racing Program.

• The XIXth Junior Spring Arabian Horse Show at Białka 
(cat. C) - May 30-31st;
• The Arabian Horse Sports Championships of Poland at 
Janów Podlaski - June 27-28th;
• The XXXIst Polish National Arabian Horse Show at 
Janów Podlaski - Aug. 7-8th;
• The IVth Autumn Arabian Horse Show at Janów Podla
ski (cat. C) - Sept. 12-13th.

• The ECAHO Annual General Meeting in Poland
This year’s ECAHO General Meeting will take place

in Warsaw. In the customary time of its annual meeting 
- in February - the WAHO Congress will be held in 
Oman (from Jan. 31st till Feb. 7th), that’s why the ECA
HO delegates will meet on Sunday, March 1st. On Fri
day and Saturday planned are the sessions of the Com
mittees. The last ECAHO Congress held in Poland took 

place in 1990.

• The Show Calendar
As National Shows in Poland for 2009, the following 

ones are approved by the ECAHO:

• The Handlers' Permits
From Jan. 1st on, compulsory are the Handlers’ Permits 

for persons handling horses in Class A - Shows and Title 
Shows. The project was planned to be introduced in 2008, 
but had to be shifted for the legal reasons. The application 
form can be downloaded from the ECAHO website. The 

charge for the permit amounts EUR 10.
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Janów Podlaski 
- zawody / The Equestrian Event - 

Aleksandra Owerko 
i / and og. / stallion Salar

na uczestnikach regionalnych zawo
dów w skokach, którzy dosiadając ko
ni półkrwi nąjczęściej w ogóle nie 
mieli do czynienia z arabami. Te zaś 
pozytywnie zaskoczyły gości spoko
jem, posłuszeństwem, elegancją i po
ziomem wyszkolenia.

• Mistrzostwa w Malezji
Mistrzostwa Świata w rajdach, 

które w listopadzie odbyły się w Te
rengganu w Malezji, zdominowane 
zostały - co nie zaskakuje - przez ko
nie czystej krwi. Złoty medal zdobyła 
hiszpańska para - Maria Alvarez 
Ponton na koniu Nobby (Prophecy 
EF [US] - Nocturne [NL]) francu
skiej hodowli. W rosyjskim rodowo
dzie Nobbego odnajdujemy również 
polskie konie, m. in.: Pioluna, Mammo- 
nę i Araxa. Drugi na mecie zawodnik 
z Argentyny Augustin Vita dosiadał ko
nia Baraka Ibn Al-Tamah (po ZT Shah- 
kar [US]). Trzecie miejsce na po
dium zajęła para ze Zjednoczonych 
Emiratów Arabskich, Sultan Ahmad 
Bin Sulayem na koniu Tazou El Parry 
(po Dunixi [FR]).

W czołówce wyścigu, na 11. miejscu 
znalazł się reprezentujący Belgię Ep
son de La Bruskaie - syn michalow- 
skiego ogiera Gwizd (Probat [SE] - 
Gwiazda) i klaczy OKW Anastasja, 
której rodowód jest w połowie polski. 
Pochodzący z Polski Parytet (Floret - 
Patagonia) hodowli Andrzeja Janusiń- 
skiego, który startował w ekipie Włoch, 
ukończył zawody na miejscu 29. Spo-

filly Bidayer, of Michaldw-bred parents Emigrant and 
Eskalopka, purchased in utero in the 2004 Janow Sale.

• ... and in Qatar
A week before the Salon du Cheval held was the Qatar 

National Show. Its Reserve Champion Mare claimed was 
Siklawa (Laheeb [IL] - Siewka), bred at Janów Podlaski, 
owned by Al Shaqab Stud (picture on the previous page).

• The Equestrian Event at Janow
In the half of November at Janow Podlaski Stud organized 

was a regional, equestrian competition, including also classes 
for Arabian horses, with 11 participants. Two classes were 
won by the hosts’ team, consisting of the stallion Metropolis 
NA (Consensus [US] - NDL Martinique [US], with Patrycja 
Mroczkowska up. A costume class was won by Elbaraday 
(Etogram - Esmena), ridden by Kamila Stwoll from the ,,Hu- 
zar” Riding Club. The participants of show jumping compe
titions, riding part-bred horses, were impressed by the per
formance of Arabians, because they never dealt with them 
before. Arabian horses positively surprised the spectators by 
their calmness, obedience, elegance and level of training.

• The Endurance World Championships in Malaysia 
It was quite obvious, that this year’s Endurance World 

Championships, held in November at Terengganu (Malay-

śród 126 par, które stanęły na starcie 
wyścig ukończyło tylko 48. Tym bar. 
dziej więc cieszy wynik polskiego koi^

• Na Służewcu
Ostatnią gonitwę selekcyjną sezonu, 

Nagrodę Porównawczą LR (kat. A) 
dla koni 3-letnich i starszych hodow
li krajowej wpisanych do PASB, roze- 
graną na dystansie 2400 m, wygrała 
Zbroja Fata (KA Czubuthan [US] - 
Zenica [DE]) hodowli Longina Bla- 
chuta, własności Equus Polska i Gra
żyny Molskiej. Trenowaną przez Do- 
rotę Kałubę klacz do zwycięstwa po
prowadził Piotr Krowicki.

• Co dalej z wyścigami?
W listopadzie PKWK i PZHKA zor

ganizowały forum dyskusyjne ho
dowców i właścicieli koni arabskich, 
trenerów i innych przedstawicieli 
środowiska zajmującego się wyściga
mi koni arabskich. Celem było przy
gotowanie postulatów do 
tora wyścigów w sprawie 
rocznego sezonu. Oto one:
• wydłużenie dystansów
próba wyścigowa preferowała wy
trzymałość, a nie szybkość ara >ów,

w szczególności - zlikwidowanie wy

ścigów na 1400 m;• wprowadzenie premii hodowlanych 
(odliczanych od sumy nagród);
• utrzymanie gonitw zamkniętych dla 
koni hodowli krajowej wpisanych 
do PASB - co najmniej pięciu (N. Ja
nowa, Oaks, Derby, N. Porównawcza, 

N. Sambora):
• zmiana rozkładu nagród - z przesu
nięciem w stronę dalszych miejsc 
(dotychczas za 1. miejsce wypłacane 

było 55% sumy).
PKWK przyjął postulaty i przedsta

wił je organizatorowi wyścigów - fir
mie Totalizator Sportowy, z nadzieją, 
że będą uwzględnione podczas kon
struowania programu wyścigów na se
zon 2009.

• XIII Zjazd PZHKA
Zarząd PZHKA ustalił termin 

XIII Walnego Zjazdu na 14-15 marca.

organiza- 
przyszio-

tak, aby

• Kalendarz pokazów
Krajowe pokazy w sezonie 2009 są 

już zatwierdzone przez ECAHO:
• XIX Wiosenny Młodzieżowy Pokaz 
Koni Arabskich w Biaice (klasa C) - 
30-31 maja:

• Sportowe Mistrzostwa Polski Koni 
Arabskich w Janowie Podlaskim - 
27-28 czerwca.
• XXXI Polski Narodowy Pokaz Ko
ni Arabskich Czystej Krwi w Janowie 
Podlaskim - 7-8 sierpnia;
• IV Jesienny Pokaz w Janowie Pod
laskim (klasa C) -12-13 września.

• Kongres ECAHO w Polsce
Tegoroczny Kongres ECAHO od

będzie się w Warszawie. W tym roku, 
w zwyczajowym terminie dorocznego 
spotkania ECAHO - na początku lu
tego, odbędzie się w Omanie Kon
gres WAHO (31.01-7.02.) dlatego de
legaci ECAHO spotkają się w nie
dzielę 1 marca. W piątek i sobotę od
będą się posiedzenia komisji. Po
przednio Polska była gospodarzem 
Kongresu ECAHO w 1990 roku.

• Licencje dla prezenterów
Od 1 stycznia obowiązywać będą li

cencje dla prezenterów, biorących 
udział w pokazach klasy A i tytular
nych tzw. title show. Projekt ten miał 
być wprowadzony w życie w sezonie 
2008, ale termin obowiązywania został 
przesunięty z powodów prawnych. For-

mularz wniosku o wydanie licencji 
można pobrać na witrynie ECAHO. 
Oplata za wydanie licencji to 10 euro.

• Kursy ECAHO
W dniach 4-5 kwietnia w Ja

nowie Podlaskim odbędzie się 
kurs ECAHO dla przyszłych 
sędziów. Kurs poprowadzą: 
Izabella Pawelec-Zawadzka, 
Peter Upton i Nasr Marei. Bę
dzie on przeprowadzony we
dług nowych zasad kształcenia 
kandydatów na sędziów oraz do
skonalenia umiejętności sędziów 
klasy B, opracowanych i przyjętych 
przez ECAHO w listopadzie.

** *

W dniach 26-28 czerwca, podczas 
pokazu klasy C w St. Oedenrode 
w Holandii, odbędzie się kurs ECAHO 
dla członków DC. Warunkami uczest
nictwa są: praktyka w pracy z końmi; 
ukończony kurs krajowy oraz reko
mendacja organizacji krajowej. 
Uczestnicy powinni przed kursem 
zapoznać się z aktualną wersją Blue 
Book, udostępnioną na witrynie 
ECAHO.

sia), were completely predominated by Arabians. The gold 
medal was won by the Spanish team - Maria Alvarez Pon
ton, riding the French-bred Nobby (Prophecy EF [US] - 
Nocturne [NL]). He has a Russian pedigree, in which one 
can find also Polish horses, as Pioiun, Mammona and Arax. 
Second placed was the Argentinian rider Augustin Vita, ri
ding Baraka Ibn Al-Tamah (by ZT Shahkar [US]). Third 
placed was the team from UAE, Sultan Ahmad Bin Sulay
em mounting Tazou El Parry (by Dunixi [FR]).

In the top, on the Uth position, placed was Epson de La 
Bruskaye, the son of Michaiow-bred Gwizd (Probat [SE] 
- Gwiazda), out of half-Polish Anastasja, representing Bel
gium. Another Polish import, Parytet (Floret - Patago
nia), bred by Andrzej Janusiriski, belonging to the Italian 
team, finished the race on the 29th position. It was quite 
a satisfying result, because from 126 starting teams only 
48 finished the race.

• At Służewiec
The last classic race of the season 2008, The Criterium 

(or Weight-For-Age Stakes), for 3-year-old and older, Po 
lish-bred horses entered in the PASB, on the distance 
2400 m, was won by the filly Zbroja Fata (KA Czubuthan 
[US] - Zenica [DE]), bred by Longin Błachut, co-owned 
by Equus Polska and Grażyna Molska. She was trained by 
Dorota Kaluba, whereas ridden by Piotr Krowicki.

• What About the Future of Polish Races?
In November the Polish Jockey Club, together with the 

Polish Arabian Horse Breeders Society, organized a di
scussion forum for breeders, owners, trainers and other 
persons dealing with Arabian horses, in order to formula
te demands, addressed to the organizer of races in the 
next season. Made were the following demands:
• Prolongation of distances, in order to favor rather stami
na, than speed in Arabians; above all, cancelled should be 
races on the distance of 1400 m;
• Introduction of breeders’ prizes, deductible from the ge
neral sums of prize money;
• Maintaining of at least five exclusive races, assigned only for 
Polish-bred horses, entered into the PASB (The Janów Stakes, 
The Derby, The Oaks, The Critérium, The Sambor Stakes);
• Changing the schedule of prize money, in order to grant hi
gher percentages of the total sum for the horses placed (for the 
time being 55% of the total sum was allotted for the winner).

The Polish Jockey Club accepted the demands and co
nveyed them to the races’ organizer - the „Totalizator 
Sportowy" (Sport Tote) company, hoping, that they wo
uld be considered in the 2009 Racing Program.

• The XIXth Junior Spring Arabian Horse Show at Białka 
(cat. C) - May 30-31st;
• The Arabian Horse Sports Championships of Poland at 
Janów Podlaski - June 27-28th;
• The XXXIst Polish National Arabian Horse Show at 
Janów Podlaski - Aug. 7-8th;
• The IVth Autumn Arabian Horse Show at Janów Podla
ski (cat. C) - Sept. 12-13th.

• The ECAHO Annual General Meeting in Poland
This year’s ECAHO General Meeting will take place

in Warsaw. In the customary time of its annual meeting 
- in February - the WAHO Congress will be held in 
Oman (from Jan. 31st till Feb. 7th), that’s why the ECA
HO delegates will meet on Sunday, March 1st. On Fri
day and Saturday planned are the sessions of the Com
mittees. The last ECAHO Congress held in Poland took 

place in 1990.

• The Show Calendar
As National Shows in Poland for 2009, the following 

ones are approved by the ECAHO:

• The Handlers' Permits
From Jan. 1st on, compulsory are the Handlers’ Permits 

for persons handling horses in Class A - Shows and Title 
Shows. The project was planned to be introduced in 2008, 
but had to be shifted for the legal reasons. The application 
form can be downloaded from the ECAHO website. The 

charge for the permit amounts EUR 10.
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POKAZY

Czempionat Świata 2008

Jerzy „George“ Zbyszewski 
fot. Lidia i Wiesław Pawłowscy

S
alon Konia w Paryżu to ostatnie 
w roku emocje dla wielbicieli koni 
arabskich. Występ na tym prestiżo
wym pokazie nie jest łatwy. Mam tu oczy

wiście na myśli nie ludzi, lecz konie. Lu
dziom Paryż jest bardzo przyjazny, wabi 
swymi atrakcjami i przebogatymi dekora
cjami przedświątecznymi. Jako, że pokaz 
kończy się każdego dnia nie później niż 

Pianissima - Królowa / The Queen 
Czempionka Świata Klaczy 
Starszych / World Senior 
Champion Marę

o godzinie 16, życie towarzyskie wre. Ina
czej jest w przypadku koni. Jest środek zi
my, niejednokrotnie długa podróż konio- 
wozem z macierzystej stajni, stanie w bok
sach pod kilkoma derkami grzejącymi 
ostrzyżone ciała... Wszystko to jest ogrom
nie stresujące, a na końcu wymaga się 
od nich by lśniły i zachowywały się w rin
gu jak gwiazdy. Dlatego też do Paryża 
przyjeżdżąją tylko ci, którzy mają szanse, 
albo ci, którzy tak uważają. Tegoroczny 
pokaz zapowiada! się o tyle ciekawie, że 
mówiono o udziale trzech nieprzeciętnych 
koni: janowskiej Pianissimy, amerykań
skiej hodowli QR Marca i pochodzącego 

z Bliskiego Wschodu ogiera Marwan Al 
Shaqab. Wszystkie trzy sławy są ze sobą 
spokrewnione, gdyż są albo bezpośred
nim potomstwem ogiera Gazal Al Shaqab 
(Pianissima i Marwan Al Shaqab) lub je
go drugim pokoleniem, jak jest w przy
padku og. QR Marc (po Marwan Al Sha- 
qab). Polska ekipa przywiozła stosunko
wo liczną stawkę i jak się potem okazało 

każdy koń „zahaczył się” w tzw. Top five 
czyli w pierwszej piątce w swojej klasie. 
Polskie stadniny były reprezentowane 
przez następujące konie:
• klacze młodsze: Psyche Victoria - 
SK Chrcynno Pałac, Altamira - SK Ja
nów Podlaski;
• klacze starsze: Pianissima - SK Janów 
Podlaski, Pistoria i Emesa - SK Micha
łów, Emika - SO Białka;
• ogiery młodsze: Kabsztad - SK Micha
łów, Lord Bey Shah - SK Minnesota; ’
• ogiery starsze: Poganin - SK Janów 
Podlaski, Esparto i Grafik - SK Michałów.

dzil. Podobny los spotkał w następnej kla
sie ojca QR Marca, gniadego Marwana Al 
Shaqab (Gazal Al Shaqab - Little Liza 
Famę). Co prawda z mniejszą różnicą 
w punktach, ale również uplasował się 
na drugim miejscu za bardzo typowym, si
wym og. Imperial Baarez (PVA Kaarim - 
BB Ora Kalilah). Imperial Baarez jest 
ogierem czysto egipskim, wyhodowanym 
w USA. Jak należy się spodziewać patrząc 
na jego rodowód, jest to koń o dużej uro
dzie, z dobrą głową i dużym ciemnym 
okiem, lecz bez ruchu i z wadami kończyn. 
Osobiście rażą mnie również jego różowe 
nozdrza, ale jest to rzecz gustu.

W sobotni wieczór wrzało wśród obser
watorów i uczestników Salonu. Pokaz 
w Paryżu rządzi się bowiem swoimi pra
wami toteż w świetle ogłoszonych tuż 
przed finałem Czempionatu Świata wa
runków dopuszcza się wygranie czem
pionatu przez każdego z 10 (Top Ten)

Pierwszego dnia (piątek) nie mówiło < 
się o niczym innym, jak tylko o przewi- : 
tirianym na popołudnie występie Piani- , 
ssimy Emocje wzmagały się tym bar
dziej. że klasy juniorek nie zapierały tchu. 
Klaczki były średniej jakości i sędziowie 
nie byli zgodni co do wyboru faworytek. 
Zdecydowanie nąjlepszymi w dwóch kla
sach były Abha Palma {Marwan Al Sha
qab - Abha Gazali), FS Magnum's Ma
donna (Magnum Psyche - Tai Bey Brit- 
ney) i Princess of Marwan (Marwan Al 
Shaqab - Amety B).

Gdy nadszedł czas na Pianissimę, wy
pełnione po brzegi trybuny zawrzały. Ta
kiego aplauzu nie dostał do tej pory ża
den koń. Pianissima, prowadzona przez 
swego stałego trenera i prezentera Grega 
Galluna. odpowiedziała na powitanie pu
bliczności wspaniałym kłusem. Greg Ga- 
llun znany jest z perfekcyjnego pokazy
wania koni w pozycji „na stój”, a nie w ru
chu, ale tym razem przeszedł samego sie
bie. Potem już była sama radość dla oka. 
Pianissima miała swój dzień. Gdy zeszła 
z ringu i na ekranie zostały wyświetlone 
oceny sędziów - publiczność rozkrzycza
ła się w wiwatach. Najwyższa 
ocena pokazu (jak się potem 
okazało, tak już zostało do koń
ca czempionatu) - 470,5 pkt.

W sobotę przyszła kolej na na
stępne emocje. Szalenie popularny 
w świecie arabskim ogier QR Marc 
(Marwan Al Shaqab - Swete Dre- 
ams) miał zmierzyć się tu ze swym 
wielkim konkurentem, a zarazem bli
sko spokrewnionym Baanderosem 
(Marwan Al Shaqab - HB Bessolea). 
Ogiery te spotkały się do tej pory tylko raz 
- na pokazie w Arabii Saudyjskiej w stycz
niu 2008 roku. Otrzymały wówczas iden
tyczną liczbę punktów, ale wygrał QR Marc, 
ze względu na wyższą ocenę za typ. Tym 
razem wątpliwości nie było, o cale 4 punk
ty wygrał Baanderos. Był on wspaniale 
przygotowany kondycyjnie. Gdy stanął 
przed sędziami - linia grzbietu była 
wprost doskonalą a umięśnienie kło
dy tuszowało jej nieznaczne usterki.
QR Marc nie byl w aż tak fenomenalnej 
formie. Przygotowany był dobrze, ale 
na Paryż „dobrze” nie wystarczy, aby wy
grać, potrzebne jest „świetnie”. QR Marc 
me jest ogierem o wybitnym ruchu i jego 
brak bardzo mu w tym przypadku zaszko-

World Championships 2008

Pianissima 
- the Queen

The Salon du Cheval in Paris delivers the 
last thrills of the show season for Arabian 
lovers. Performing at this prestigious 
show is not easy - and I am not referring 
to the people, but to the horses. Paris is 
friendly towards us humans, luring with 
its attractions and profuse pre-Christ- 
mas ornaments. As the show ends each 
day not later than 4 pm, the social life is 
in full swing.
It is different in the case of the horses. 
They must suffer the middle of winter, 
many times a long journey in the trailer 
from the maternal stud, a stay in foreign 
stalls covered up in several rugs warming 
up a clipped body... all this is extremely 
stressing... and at the end of it all they 
are required to shine and act as stars on 
the arena. For that reason Paris is atten
ded by only those who stand a chance or 
by those who think they do. This year’s 
show promised to be quite interesting, as 
three outstanding horses were to per
form: Janow’s Pianissima, the US-bred 
QR Marc and the originating from the 
Middle East stallion - Marwan Al Sha- 
qab. All three fames are related, as they 
are either the direct progeny of Gazal Al 

Shaqab or his second generation, 
which is the case of QR Marc (by 

Marwan Al Shaqab). The 
Polish team brought a ra
ther large group, which 

as it turned out later, 
all placed within the 
Top Five of their clas- 

i ses. The Polish studs 
J were represented by 
I the following horses: 
I junior mares: Psyche 
7 Victoria - Chrcynno- 

-Pałac Stud, Altamira - 
Janów Podlaski Stud, 

senior mares: Pianissima 
- Janów Podlaski Stud, Pi- 

storia and Emesa - Mi
chałów Stud, Emlka - 

Białka Stud
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Czempionat Świata 2008

Jerzy „George“ Zbyszewski 
fot. Lidia i Wiesław Pawłowscy
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w roku emocje dla wielbicieli koni 
arabskich. Występ na tym prestiżo
wym pokazie nie jest łatwy. Mam tu oczy

wiście na myśli nie ludzi, lecz konie. Lu
dziom Paryż jest bardzo przyjazny, wabi 
swymi atrakcjami i przebogatymi dekora
cjami przedświątecznymi. Jako, że pokaz 
kończy się każdego dnia nie później niż 

Pianissima - Królowa / The Queen 
Czempionka Świata Klaczy 
Starszych / World Senior 
Champion Marę

o godzinie 16, życie towarzyskie wre. Ina
czej jest w przypadku koni. Jest środek zi
my, niejednokrotnie długa podróż konio- 
wozem z macierzystej stajni, stanie w bok
sach pod kilkoma derkami grzejącymi 
ostrzyżone ciała... Wszystko to jest ogrom
nie stresujące, a na końcu wymaga się 
od nich by lśniły i zachowywały się w rin
gu jak gwiazdy. Dlatego też do Paryża 
przyjeżdżąją tylko ci, którzy mają szanse, 
albo ci, którzy tak uważają. Tegoroczny 
pokaz zapowiada! się o tyle ciekawie, że 
mówiono o udziale trzech nieprzeciętnych 
koni: janowskiej Pianissimy, amerykań
skiej hodowli QR Marca i pochodzącego 

z Bliskiego Wschodu ogiera Marwan Al 
Shaqab. Wszystkie trzy sławy są ze sobą 
spokrewnione, gdyż są albo bezpośred
nim potomstwem ogiera Gazal Al Shaqab 
(Pianissima i Marwan Al Shaqab) lub je
go drugim pokoleniem, jak jest w przy
padku og. QR Marc (po Marwan Al Sha- 
qab). Polska ekipa przywiozła stosunko
wo liczną stawkę i jak się potem okazało 

każdy koń „zahaczył się” w tzw. Top five 
czyli w pierwszej piątce w swojej klasie. 
Polskie stadniny były reprezentowane 
przez następujące konie:
• klacze młodsze: Psyche Victoria - 
SK Chrcynno Pałac, Altamira - SK Ja
nów Podlaski;
• klacze starsze: Pianissima - SK Janów 
Podlaski, Pistoria i Emesa - SK Micha
łów, Emika - SO Białka;
• ogiery młodsze: Kabsztad - SK Micha
łów, Lord Bey Shah - SK Minnesota; ’
• ogiery starsze: Poganin - SK Janów 
Podlaski, Esparto i Grafik - SK Michałów.

dzil. Podobny los spotkał w następnej kla
sie ojca QR Marca, gniadego Marwana Al 
Shaqab (Gazal Al Shaqab - Little Liza 
Famę). Co prawda z mniejszą różnicą 
w punktach, ale również uplasował się 
na drugim miejscu za bardzo typowym, si
wym og. Imperial Baarez (PVA Kaarim - 
BB Ora Kalilah). Imperial Baarez jest 
ogierem czysto egipskim, wyhodowanym 
w USA. Jak należy się spodziewać patrząc 
na jego rodowód, jest to koń o dużej uro
dzie, z dobrą głową i dużym ciemnym 
okiem, lecz bez ruchu i z wadami kończyn. 
Osobiście rażą mnie również jego różowe 
nozdrza, ale jest to rzecz gustu.

W sobotni wieczór wrzało wśród obser
watorów i uczestników Salonu. Pokaz 
w Paryżu rządzi się bowiem swoimi pra
wami toteż w świetle ogłoszonych tuż 
przed finałem Czempionatu Świata wa
runków dopuszcza się wygranie czem
pionatu przez każdego z 10 (Top Ten)

Pierwszego dnia (piątek) nie mówiło < 
się o niczym innym, jak tylko o przewi- : 
tirianym na popołudnie występie Piani- , 
ssimy Emocje wzmagały się tym bar
dziej. że klasy juniorek nie zapierały tchu. 
Klaczki były średniej jakości i sędziowie 
nie byli zgodni co do wyboru faworytek. 
Zdecydowanie nąjlepszymi w dwóch kla
sach były Abha Palma {Marwan Al Sha
qab - Abha Gazali), FS Magnum's Ma
donna (Magnum Psyche - Tai Bey Brit- 
ney) i Princess of Marwan (Marwan Al 
Shaqab - Amety B).

Gdy nadszedł czas na Pianissimę, wy
pełnione po brzegi trybuny zawrzały. Ta
kiego aplauzu nie dostał do tej pory ża
den koń. Pianissima, prowadzona przez 
swego stałego trenera i prezentera Grega 
Galluna. odpowiedziała na powitanie pu
bliczności wspaniałym kłusem. Greg Ga- 
llun znany jest z perfekcyjnego pokazy
wania koni w pozycji „na stój”, a nie w ru
chu, ale tym razem przeszedł samego sie
bie. Potem już była sama radość dla oka. 
Pianissima miała swój dzień. Gdy zeszła 
z ringu i na ekranie zostały wyświetlone 
oceny sędziów - publiczność rozkrzycza
ła się w wiwatach. Najwyższa 
ocena pokazu (jak się potem 
okazało, tak już zostało do koń
ca czempionatu) - 470,5 pkt.

W sobotę przyszła kolej na na
stępne emocje. Szalenie popularny 
w świecie arabskim ogier QR Marc 
(Marwan Al Shaqab - Swete Dre- 
ams) miał zmierzyć się tu ze swym 
wielkim konkurentem, a zarazem bli
sko spokrewnionym Baanderosem 
(Marwan Al Shaqab - HB Bessolea). 
Ogiery te spotkały się do tej pory tylko raz 
- na pokazie w Arabii Saudyjskiej w stycz
niu 2008 roku. Otrzymały wówczas iden
tyczną liczbę punktów, ale wygrał QR Marc, 
ze względu na wyższą ocenę za typ. Tym 
razem wątpliwości nie było, o cale 4 punk
ty wygrał Baanderos. Był on wspaniale 
przygotowany kondycyjnie. Gdy stanął 
przed sędziami - linia grzbietu była 
wprost doskonalą a umięśnienie kło
dy tuszowało jej nieznaczne usterki.
QR Marc nie byl w aż tak fenomenalnej 
formie. Przygotowany był dobrze, ale 
na Paryż „dobrze” nie wystarczy, aby wy
grać, potrzebne jest „świetnie”. QR Marc 
me jest ogierem o wybitnym ruchu i jego 
brak bardzo mu w tym przypadku zaszko-

World Championships 2008

Pianissima 
- the Queen

The Salon du Cheval in Paris delivers the 
last thrills of the show season for Arabian 
lovers. Performing at this prestigious 
show is not easy - and I am not referring 
to the people, but to the horses. Paris is 
friendly towards us humans, luring with 
its attractions and profuse pre-Christ- 
mas ornaments. As the show ends each 
day not later than 4 pm, the social life is 
in full swing.
It is different in the case of the horses. 
They must suffer the middle of winter, 
many times a long journey in the trailer 
from the maternal stud, a stay in foreign 
stalls covered up in several rugs warming 
up a clipped body... all this is extremely 
stressing... and at the end of it all they 
are required to shine and act as stars on 
the arena. For that reason Paris is atten
ded by only those who stand a chance or 
by those who think they do. This year’s 
show promised to be quite interesting, as 
three outstanding horses were to per
form: Janow’s Pianissima, the US-bred 
QR Marc and the originating from the 
Middle East stallion - Marwan Al Sha- 
qab. All three fames are related, as they 
are either the direct progeny of Gazal Al 

Shaqab or his second generation, 
which is the case of QR Marc (by 

Marwan Al Shaqab). The 
Polish team brought a ra
ther large group, which 

as it turned out later, 
all placed within the 
Top Five of their clas- 

i ses. The Polish studs 
J were represented by 
I the following horses: 
I junior mares: Psyche 
7 Victoria - Chrcynno- 

-Pałac Stud, Altamira - 
Janów Podlaski Stud, 

senior mares: Pianissima 
- Janów Podlaski Stud, Pi- 

storia and Emesa - Mi
chałów Stud, Emlka - 

Białka Stud
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▲ Abha Palma - Młodzieżowa Czempionka 
Świata / World Junior Champion Marę

Top Ten Czempionatu Świata / World 
Championship: Pistoria ►

▼ Poganin
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koni zakwalifikowanych w klasach 
do rozgrywki o tytuł Czempiona Świata. 
Na ringu sędziuje wszystkich 7 sędziów, 
a nie 5 jak w klasach eliminacyjnych. Nie 
stosuje się również oceny punktowej, tyl
ko porównawczą. Każdy sędzia wybiera 
swojego faworyta na czempiona i wice- 
czempiona oraz dodatkowo brązowego 
medalistę tzw. drugiego wiceczempiona). 
Teoretycznie istniała więc możliwość, że 
zarówno QR Marc, jak i Marwan Al Sha- 
qab mogą wrócić z Paryża z wieńcami 
czempionów. Domysłom i spekulacjom 
nie było końca.

Niedzielny poranek potwierdził nie
zdecydowanie sędziów w klasach klaczy 
juniorek. Rozbieżności w wyborze czem- 
pionki były spore. Wygrała bardzo efek
towna Abha Palma przed Princess of 
Marwan. Obie klaczki są córkami ogiera 
Marwan Al Shaqab, bardzo urodziwe, 
jednakże nie bez usterek; szyja Abha Pal
my jest lekko jelenia, auobu ruch nie jest 
ich najmocniejszą stroną.

W klasie klaczy starszych triumf ja
nowskiej Pianissimy był powodem

do niekończących się owacji. Nie tylko 
wygrała, ale wygrała jednogłośnie. 
Pierwsza u wszystkich sędziów. Żaden 
koń na tegorocznym Salonie nie wygrał 
jednogłośnie - tylko Pianissima. Klacz 
ta zrobiła w 2008 zawrotną karierę 
w Europie, wygrywając każdy pokaz. 
Zaczęła od Narodowego Czempionatu 
Polski w Janowie Podlaskim i poprzez 
Czempionat Europy i Puchar Narodów 
w Akwizgranie, ukoronowała swą euro
pejską karierę seniorki tytułem Czem- 
pionki Świata 2008. Decyzja pokazywa
nia tak wysoko zagranej klaczy (mię
dzy innymi Młodzieżowa Czempionka 

▲ Imperial Baarez - Wiceczempion Świata 
Ogierów Starszych / World Senior Reserve 
Champion Stallion

◄ Psyche Victoria - Top Ten

V Baanderos - Czempion Świata Ogierów 
Młodszych / World Junior Champion Stallion
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junior stallions: Kabsztad - Michałów 
Stud, Lord Bey Shah - Minnesota Ara
bians
senior stallions: Poganin - Janów Podla
ski Stud, Esparto and Grafik - Michałów 
Stud.
On the first day of the show (Friday) no
thing else was spoken of than the perfor
mance of Pianissima scheduled for the 
afternoon. The emotions were ever more 
anticipated, as the junior classes were 
not breathtaking at all. The fillies were of 
mediocre quality and the judges were 
not unanimous as to who was the favori
te. Decisively the best in the two series 
were ABHA Palma (Marwan Al Shaqab - 
ABHA Gazali), FS Magnum’s Madonna 
(Magnum Psyche - Tai Bey Britney) and 
Princess of Marwan (Marwan Al Shaqab 
-AmetyB).
When the time for Pianissima came, the 
filled to the last seat stands boiled with 
excitement. No horse before had rece
ived such an applause. Pianissima, led by 
her usual trainer and presenter Greg 
Gallun, answered this welcome with an 
outstanding trot. Greg Gallun is known 
for his perfect presentations in halt, not 
in movement, but this time he surpassed 
himself. Pianissima had her day. When 
she left the arena and the screen showed 
the judges” marks - the public roared 
out the ovations. The highest score so far 
(and as it turned out later - of the entire 
show) - 470,5 points.
Saturday was yet again filled with emo
tions and excitement. The extremely po
pular in the Arabian world stallion QR 
Marc (Marwan Al Shaqab - Swete Dre
ams) was to face his great rival, at the sa
me time a close relative - Baanderos 
(Marwan Al Shaqab - HB Bessolea). 
These stallions have only met at the 
show in Saudi Arabia in January 2008 up 
to now. At the time they received an 
identical score, but QR Marc marched 
out the winner due to higher marks for 
type. This time there were no doubts, 
Baanderos won by a full 4 points. He was 
extremely well prepared in terms of con
dition. When he stood in front of the jud
ges his topline was perfect, with the mu
sculature of the barrel covering up its mi
nor flaws. QR Marc was not in such 
a phenomenal form. He was well prepa
red, but „well” is not enough for Paris, in 
order to win you need „excellent”. QR 
Marc does not boast superb movement 
and the lack of this trait did him harm in 
this case. A similar fate awaited QR 
Marc’s sire in the next class - the bay 
Marwan Al Shaqab (Gazal Al Shaqab - 
Little Liza Fame). Although he was be
sted by less points, still had to settle for 
second place behind the very typey grey 
Imperial Baarez (PVA Kaarim - BB Ora 
Kalilah). Imperial Baarez is a Straight 
Egyptian stallion, bred in the US. As can 
be expected from looking at his pedigree, 
he is a very handsome horse with a good

Marwan Al Shaqab - Czempion
Świata Ogierów Starszych / World

Senior Champion Stallion 

head and large, dark eye, but without 
movement and leg flaws. Personally his 
pink nostrils bother me, but it’s a matter 
of taste.
Saturday evening was a time of much 
sizzling among the spectators and parti
cipants of the Salon. The show in Paris 
abides by its own rules and so eligible for 
the title of Champion are all 10 horses 
qualified for the finals. They are judged 
by all 7 jurors, not 5 like in the qualifying 
classes, using the comparative judging 
system instead of separate points for 
each trait. Each judge chooses his Cham
pion and Reserve Champion, as well as 
the bronze medalist - a second Reserve 
Champion. Theoretically there was 
a chance of both QR Marc and Marwan 
Al Shaqab returning from Paris with the 
champion garlands. There was no end to 
guesses and speculations.
Sunday morning confirmed the indeci
sion of the judges in the junior mares” 
classes. The divergence in the choosing 
of the champion was large. Eventually 
victorious turned out to be the charisma
tic ABHA Palma before Princess of Mar
wan. Both fillies are daughters of the 
stallion Marwan Al Shaqab, very good- 
-looking, although not without flaws; 
ABHA Palma’s neck has a bit of an upsi

de down appearance and the movement 
of both leaves a lot to wish for.
In the senior mares class the triumph of 
Janow’s Pianissima was reason for en
dless ovation. Not only did she win, she 
won unanimously. First on all judges’’ 
scoring sheets. No horse at this year’s 
Salon won unanimously - except for Pia
nissima. This mare boasted an incredible 
career in 2008 in Europe, winning every 
single show. She began with the Polish 
National Show in Janow Podlaski and 
through the European Championships 
and All Nations Cup in Aachen crowned 
her senior European career with the title 
of World Champion 2008. The decision to 
show such a meritorious mare (Polish 
National, World and US Junior Cham 
pion Mare among others) is a hard deci
sion because... what if she loses? That’s 
why the faith in this mare of Janow Pod
laski Stud director Marek Treia deserves 
such high recognition. Also his careful 
and effective management has led to 
a success which has no equals. The title 
of Reserve Champion went to the very ti
tled, handsome chestnut Venetzia (Ver
sace - Giavanna).
In the junior stallions class no miracle 
happened. Baanderos was crowned 
Champion, while QR Marc - Reserve.
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Janów:Podlaski Stud * 7 dthofflugust,

QR Marc - Młodzieżowy Wiceczempion Świata / World Junior Reserve 
Champion Stallion

Polski, Młodzieżowa Czempionka Świa
ta, Młodzieżowa Czempionka USA) jest 
decyzją trudną, bo co... jak przegra? 
Dlatego też na uznanie zasługuje ol
brzymia wiara hodowcy - dyrektora 
Stadniny Koni w Janowie Podlaskim, 
Marka Treli, w możliwości tej klaczy, 

Runda honorowa / The honour round - Marwan Al Shaqab 
i / and Michael Byatt

jak również jego rozwaga i efektyw
ność menażowania, które doprowadziły 
do tego nie mającego sobie równych 
sukcesu.

Wiceczempionką klaczy starszych zo
stała bardzo utytułowana, urodziwa kasz
tanka Venetzia (Versace - Giavanna).

31st Polish National Show

10th of August - Janów Podia:
11th of August -Mic

40th Pride of Poland Sale

Al. Wyścigowa 4-B/84, 02-68
Phone (48 22) 8577644, E= 

biuro@poir



Whereas in the senior stallions class Mar- 
wan’s handler, Michael Byatt, was all out 
of himself to persuade the judges that he 
possesses the champion. The persuasion 
was effective and Marwan Al Shaqab left 
Paris as World Champion 2008. We have to 
hand it to Michael Byatt that he’s capable 
of performing in extreme situations. He 
presented Marwan in a way close to per
fection. However he was not able to com
pose himself during decoration and tears 
started rolling down the cheeks of this 
experienced trainer. This shows how 
enormous the pressure is to be the best. 
And in the case of a trainer running his 
own business a „win or defeat” can easily 
translate into „to be or not to be”.
Summing up, Paris 2008 was a show 
which can be described in one word as 
„dramatic”. From high hopes, to tears of 
victory and the bitter taste of defeat, 
from lobby speculations and gossip to re
ality during the announcing of the re
sults.
These results were very favourable for 
the Polish team, especially for Jandw 
Podlaski and director Marek Treia. 
Apart from the title of Champion, Pianis- 
sima was also awarded for the highest 
score of the show - including nine ,,20s” 
(the Blancpain Award) and for most be
autiful head (Rabab Stud Award) and 
together with Poganin and Altamira (hi
ghest score of the show for movement 98 
points, including two ,,20s”) gained the 
title of Best Breeder of 2008 (Al Shaqab 
Stud Award) for her breeder. Other Po
lish horses, by placing high in their clas
ses: Psyche Victoria 4th, Altamira 5th, Pi- 
storia 3rd, Emesa 2nd, Emika 5th, 
Kabsztad 3rd, Lord Bey Shah 5th, Poga
nin 2nd, Esparto 3rd, Grafik 3rd and en
tering the Top Ten - a group of the best 
Arabian horses in the world, confirmed 
their quality and the position of Polish 
breeding on the world stage.
In 2009 everything will start from the be
ginning. Pianissima will be no more. So
me other star will take her place in the 
spotlight, in the center of the Parisian 
arena. Someone once said „there is only 
one Pianissima” and there’s a lot of justi
ce in that. Each year produces a new film 
star, but no one will ever forget Marylin 
Monroe.
The series of battles for the primacy in 
Europe will repeat itself next year once 
more, to finally end in a culminating po
int, which is always the show in the City 
of Lights.
/transl. J. K./

Altamira - Top Ten Czemponatu Świata / World Championship, 
najwyższa ocena za ruch / the highest score of the show for movement

W klasie ogierów młodszych cud się 
nie wydarzył. Czempionem został Baan- 
deros, a wiceczempionem - QR Marc. 
Natomiast w klasie ogierów starszych 
prezenter Marwana Michael Byatt „wy
szedł z siebie”, by przekonać sędziów, 
że to on ma czempiona. Perswazja była 
skuteczna i Marwan Al Shaqab opuścił 
Paryż jako Czempion Świata 2008. Trze
ba oddać Michaelowi Byattowi, że po
trafi działać w sytuacjach krytycznych. 
Pokazał Marwana w sposób bliski per
fekcji. Ale nawet jemu nerwy odmówiły 
posłuszeństwa i w momencie dekoracji 
z twarzy tego doświadczonego prezen
tera zaczęły spływać łzy. Dowodzi to, 
jak wielka jest presja by wygrać, by być 
najlepszym. Poza tym w życiu trenera 
prowadzącego swój własny biznes, „wy
grać lub przegrać” można przełożyć 
na „być albo nie być”.

Reasumując, Paryż 2008 był poka
zem, który można by określić słowem 
„dramatyczny”. Od wielkich nadziei, 
po łzy zwycięstwa i gorzki smak poraż
ki, od domniemań i plotek w kuluarach, 
do rzeczywistości w momencie ogłosze
nia wyników.

Wyniki te dla polskiej ekipy były bar
dzo pomyślne, a szczególnie pomyślne 
dla SK Janów Podlaski i dyrektora Mar
ka Treli. Oprócz tytułu czempionki, 

Pianissima została również wyróżnio
na za najwyższą punktację pokazu - 
w tym dziewięć „20” (nagroda Blackplain) 
i za najpiękniejszą głowę (nagroda Ra
bab Stud), a wspólnie z Poganinem 
(„20” za ruch) i Altamirą (najwyższa 
ocena pokazu za ruch - 98,0 pkt., w tym 
dwie „20”) zdobyła dla dyrektora stad
niny tytuł Najlepszego Hodowcy Roku 
2008 (nagroda Al Shaqab Stud). Pozo
stałe polskie konie, plasując się na wy
sokich pozycjach w klasach: Psyche Vic
toria - 4., Altamira - 5., Pistoria - 3., 
Emesa - 2., Emika - 5., Kabsztad - 3., 
Lord Bey Shah - 5., Poganin - 2., Espar
to - 3., Grafik - 3. i wchodząc do Top 
Ten - najlepszej dziesiątki koni arab
skich świata, potwierdziły markę i miej
sce polskiej hodowli w świecie.

W 2009 wszystko zacznie się od po
czątku. Nie będzie już Pianissimy. Jakaś 
inna gwiazda ząjmie jej miejsce w świetle 
jupiterów, w centrum paryskiej areny. 
Ktoś kiedyś powiedział: „jest tylko jed
na Pianissima” i jest w tym dużo racji. Co 
roku pojawia się nowa gwiazda filmu, ale 
nikt nigdy nie zapomni Marylin Monroe.

Cykl walki o palmę pierwszeństwa 
w Europie powtórzy się za rok raz jesz
cze, by zakończyć się kulminacyjnym 
punktem, jakim jest zawsze pokaz w mie
ście świateł. •
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-Quality does not come by chance (Diego Méndez);

I

Rather, through knowledge, artistry and instinct (Marieta Salas)^

Majorca - Spain
e-mail: info@sesplanes.com / www.sesplanes.com 
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Congratulations to HRH Prince Abdullah Bin Fahad Al Saud
- Al Mohamadia Stud - SAUDI ARABIA - Owner of Abha Palma

World Champion filly Paris 2008
Reserve Champion filly All Nations Cup Aachen 2008

Class winner, two years old fillies International A Show Elran Cup; Hasselt 2008 
1° PL. Fillies two years old Menton 2008 
Spanish National Champion filly 2007, 

and class winner two years old filly, 
Shown by Philip Looyens.



NATIONAL AND SOME OF THE INTERNATIONAL PRIZES WON BY 
HORSES BRED AT SES PLANES:

ABHA GALI (El Perfecto x Abha Zenobia) 2000 Scottsdale Reserve Champion Mare, Reserve Champion at 
the US. Nationals. Owned by Dubai Center Stud, Dubai.

ABHA GHAZALI (El Perfecto x Abha Hamir) 1999 Jr. Spanish National Champion filly and, 2004 Reserve 
National Champion Mare.

ABHA HAR1MI (El Perfecto x Persia) 2000 Jr. Spanish National Champion filly.

ABHA FADIL (Rawalpyndi x Persia) 2002 Sr. Spanish National Champion Stallion.

ABHA KATMANDOU (El Perfecto x Abha Yamir) 2004 Reserve Jr. National Champion Filly, 2006 
Spanish National Champion Mare, owned by Juan Pedro and Enrique Mardarás.

ABHA LA LUNA (El Perfecto x Gual Alba) 2004 Jr. Italian National Champion filly , 2006 Italian National 
Champion Mare. Owned by Moreno Radicci, Italy.

ABHA MYRA (Marwan Al Shaqab x ZT Ludjkalba) 2004 Jr. Spanish National Champion filly , 2005 Reserve 
Jr. Champion Scottsdale; Reserve Jr. Champion Mare at the US. Nationals; 2008 Reserve Sr. Champion 

Mare Sharja; Sr. Champion Mare Towerlands (England), Reserve Champion Mare the Nations Cup 
(Aachen), owned by Al Shaqab Stud, Qatar.

ABHA MESHA (Marwan Al Shaqab x Abha Excelsir) 2008 French Sr. Champion Mare, owned by Christian 
Bourrasse, France

ABHA MAHARANI (Marwan Al Shaqab x Abha Ghazali) 2005 Jr. Spanish National Champion filly, 2008 
Sr. Spanish National Champion Mare..

ABHA MIDAS (Marwan Al Shaqab x CM Faylla El Shaklan) 2005 Jr. Spanish National Champion colt, 2008 
Sr. Spanish National Champion Stallion, owned by Yeguada Alagoa, Spain.

ABHA MAHDI (Marwan Al Shaqab x Alisheeba) 2006 Jr. Spanish National Champion colt, 2007 Sr. Spanish 
National Champion Stallion.

ABHA OTMAN (Khidar x Abha Hasini) 2007 Jr. Spanish National Champion Colt.

ABHA OPALINA ( W.H. Justice x OM El Amira Estopa) 2006 Jr. Spanish National Champion filly, 2007 
Bronze Medal in Menton (France) and Reserve Jr. Champion in Towerlands. Reserve Jr. Champion filly 

Nations Cup, Aachen.

ABHA AL SHAQAB (Abha Fadil x Abha Galati) 2008 Reserve Champion filly, Qatar and Reserve Jr. 
Champion at Cittá di Castello (Italy) owned by Al Shaqab Stud, Qatar.

ABHA PALMA (Marwan Al Shaqab x Abha Ghazali) 2007 Jr. Spanish National Champion filly, Reserve Jr. 
Champion at the Nations Cup, European Jr. Champion, Morsele (Belgium), Jr. World Champion filly, Paris 

owned by Al Mohamadia Stud, Saudi Arabia.

ABHA QAN AH ( El Perfecto x CM Faylla El Shaklan) 2008 Jr. Spanish National Champion filly.

ABHA QATAR (Marwan Al Shaqab x ZT Ludjkalba) 2008 Jr. Spanish National Champion Colt. Owned by 
Al Mohamadia Stud, Saudi Arabia.

"I am grateful to all the clients that put their faith in a Ses Planes bred horse throughout the world." 
"In addition, my appreciation goes out to the talented trainers that presented my horses 

in the arena's around the globe." Marieta Salas

Majorca - Spain
e-mail: info.« s6splanes.com / www.sesplanes.com 

tel. +34-971-610133 / lax+39-971-610180



HODOWLA

Nowo
Anna Stojanowska
fot. Lidia i Wiesław Pawłowscy

N
o i mamy nowy rok. A wraz 
z nim pojawiają się odwiecznie 
zadawane pytania. Te poważ
ne i mniej istotne. Co przyniesie? Jaki 

będzie?
Większość ludzi z nowym entuzja

zmem stara się spoglądać w przy
szłość, robiąc rachunek sumienia i czy
niąc ambitne postanowienia, plany, za
mierzenia. Nadejście nowego roku wią- 
że się na ogól z powiewem świeżości 
i optymizmu. Odkurzamy szuflady, 
wietrzymy garderobę - tę dla ciała i tę 
dla duszy, jednym słowem: precz z naf
taliną! Coś by się chciało poszerzyć, 
coś skrócić. Niemal w każdej dziedzi
nie życia czuć „powiew nowego”, także 
w hodowli koni.

Koniarze wkraczają w kolejny sezon, 
rodzą się źrebięta i za chwilę trzeba bę
dzie zacząć stanówkę. A przede 
wszystkim odpowiedzieć na najtrud
niejsze, w tym okresie, pytanie: czym 
kryć?

Jak co roku rodzima „scena arab
ska” proponuje szeroki wachlarz re
produktorów, tych droższych i tań
szych, o predyspozycjach pokazowych 
albo wyścigowych. Miłośnicy rajdów 
długodystansowych też mogą dobrać 
ogiera zgodnie z aktualnymi wymaga
niami sportowymi.

Bogatą ofertę kilkudziesięciu ogie
rów, dostępnych w sezonie 2009, przed
stawili hodowcy prywatni. Dużo w niej 
nowinek i gwiazd, rodem z pierwszych 
tron kolorowych magazynów. Polska 
hodowla staje się atrakcyjnym ryn- 
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Celsjusz 2004 (Ekstern - Carina)

kiem dla właścicieli ogierów z całego 
globu, którzy poprzez swoich agentów, 
pośredników czy plenipotentów stara
ją się wypromować i sprzedać posiada
ny towar. Świat nagle zaczął się kur
czyć, granice zniknęły, i to co kiedyś 
było zupełnie nieosiągalne, nagle zna
lazło się w zasięgu ręki. W każdym ra
zie kupno nasienia nawet najbardziej 
egzotycznego ogiera wymaga dziś nie
mal wyłącznie zasobnego portfela. No 
i pomysłu...

Trzy stadniny - spółki Skarbu Pań
stwa od lat utrzymują swoją ofertę re
produktorów na poziomie 40 sztuk; 
dostępne są one w kryciu natural
nym, ale można też skorzystać z ich 
nasienia schłodzonego lub mrożo
nego. Tradycyjnie, na wyczekiwanej 
z zaciekawieniem liście można zna
leźć konie doświadczone i sprawdzo
ne obok młodych, stojących na progu 
kariery. Niemal zupełnie brak w tym 
roku nowicjuszy, ogierów po torze czy 
trzylatków, które dostały dodatkowy 
czas na odpoczynek, powolne wejście 
w dorosłość i dojrzałość płciową. Do
świadczenia ostatnich lat, czasami 
dość przykre, a dotyczące w głównej 
mierze kłopotów z jakością nasienia 
u młodych koni, wskazują, że bardzo 
się ten okres ochronny przydaje.

Zabraknie też egzotycznych impor
tów, o obco brzmiących nazwach. 
Po kilku latach szerokiego użycia ogie
rów o egipskich rodowodach, nadszedł 
okres powrotu do korzeni, tym bar
dziej, że międzynarodowe sceny poka-



zowe nie zaproponowały niczego wy
jątkowego. spektakularnego, robiące
go wrażenie. Jednym zdaniem, przez 
ostatnich dwanaście miesięcy na żad
nym z międzynarodowych czempiona- 
tów nie pojawił się ogier wart wysiłku 
sprowadzenia go do Polski. Tym bar
dziej, że w rodzimych stajniach stoi 
przynajmniej kilka reproduktorów 
wartych szerszego użycia.

Oprócz zasłużonych: Ararata, Asla- 
na, Eksterna, Gangesa, Gaspara czy 
Grafika - ogierów, których rekomen
dować nie trzeba, bo ich osiągnięcia 
i zasługi w polskiej hodowli są oczywi
ste, szerszego użycia doczeka się 
„młodsza liga”.

Używany od dwóch sezonów 
w Stadninie Koni Michałów, bardzo 
już utytułowany gniady Drabant (Ga
zal Al Shagab [QA] - Demona po Mo- 

nogramm [US]), pozostawił bardzo 
obiecujące potomstwo. Młodzieżowy 
Czempion Polski z 2004 roku, Wice- 
czempion pokazu w Falborku w tym 
samym roku i dwukrotny Czempion 
Ogierów Młodszych pokazów w Bełży
cach, powinien zainteresować hodow
ców poszukujących wyrazistego konia 
w typie kuhailana, o bardzo popraw
nej, mocnej budowie, świetnej kłodzie, 
pięknie osadzonej, długiej szyi i feno
menalnym ruchu. Drabant z pewno
ścią należy dziś do grona najbardziej 
obiecujących, młodych reprodukto
rów. Nie powiedział jeszcze również 
ostatniego słowa na pokazach. 
Po udanym, spokojnym sezonie 2008, 
zdobyciu tytułu Wiceczempiona Pol
ski Ogierów Starszych, wkroczy z no
wą werwą w rok 2009, który spędzi 
w macierzystej stadninie.

New Year’s Fittings
And so we have a new year. And together 
with it some eternally asked questions, 
those more serious and those less. What 
will it bring? What will it be like?
Most people try to look into the future 
with a new enthusiasm, making an exa
mination of their conscience and setting 
ambitious resolutions, plans, intentions. 
The coming of the new year is usually 
perceived as a breath of fresh air and 
optimism. We dust out the drawers, air 
the wardrobes - in other words: „musti
ness be gone”. Some things should be 
shortened, some let out. Nearly in every 
area of life a scent of „something new” 
can be felt, also in horse breeding. Horse
men are stepping into another season, fo
als are being bom and in a moment ma
res will need to be covered. And breeders 
will once again have to find an answer to 
the question: what should we breed to?
As each year the native „Arabian scene” 
offers a broad range of sires, those more 
expensive and those that are cheaper, 
with show or racing predispositions. En
durance fans can also choose a stallion in

Ogiery 2009 stadnin ANR / Stallions of 2009 offered by the Polish State Studs

Maść
Colour

Matka / ojciec matki 
Dam / Sire of Dam

W sezonie 2009 
In 2009 standing at

data ur. Ojciec 
born Sire

L.p. Nazwa 
Name

Hodowca
Breeder

1. ALBUM qn./bay 1995 Europejczyk Alejka / Palas [RU] SK Janów Podlaski SK Janów Podlaski
2. ALWARO s./qrey 2000 Eukaliptus Alqora / Probat [SE] SK Janów Podlaski SK Janów Podlaski
3. ARARAT s./qrey 1985 Palas [RU] Arra / Bandos SK Janów Podlaski SK Janów Podlaski
4. ASLAN qn./bay 1998 Eukaliptus Alqora / Probat [SE] SK Janów Podlaski SK Janów Podlaski
5. EOL qn./bay 2003 Gazal Al Shaqab [QA] Eutona / Etoqram SK Janów Podlaski SK Janów Podlaski
6. GANGES qn./bay 1994 Monoqramm [USj Garonna / Fanatyk SK Michałów SK Janów Podlaski
7. PERSEUSZ s./qrey 2001 Laheeb [IL] Pepesza / Eukaliptus SK Janów Podlaski SK Janów Podlaski
8. PIAFF s./qrey 1997 Eldon Pipi / Banat SK Janów Podlaski SK Janów Podlaski
9. PIBER s./qrey 1996 Pamir Pilina / Eternit SK Janów Podlaski SK Janów Podlaski
10. PORTO s./qrey 2003 Gazal Al Shaqab [QA] Psyche / Eukaliptus SK Janów Podlaski SK Janów Podlaski
11. SABAT kaszt./ch. 2002 Wojsław Sarmacja / Gil SK Janów Podlaski SK Janów Podlaski
12. SALAR s./qrey 2000 Ecaho Saba / Etat SK Janów Podlaski SK Janów Podlaski

13. DRABANT qn./bay 2003 Gazal Al Shaqab [QA] Demona / Monoqramm [US] SK Michałów SK Michałow
14. EKSTERN s./qrey 1994 Monoqramm [US] Ernestyna / Piechur SK Michałów SK Michałów
15. ELDON s./qrey 1985 Penitent Erotyka / Eufrat SK Michałów SK Michałów
16. ERYKS c.qn./d.bay 2003 Gazal Al Shaqab [QA] Emmona / Monoqramm [US] SK Michałów SK Michałów
17. GASPAR s./qrey 1998 Emiqrant Gaskonia / Probat [SE] SK Michałów SK Michałów
18. GRAFIK s./qrey 1996 Eukaliptus Gaskonia / Probat [SE] SK Michałów SK Michałów
19. KULIG s./qrey 1991 Balon Kawalkada / Penitent SK Michałów SK Michałów
20. PEGASUS s./qrey 2003 Gazal Al Shaqab [QA] Pepesza / Eukaliptus SK Janów Podlaski SK Michałów
21. POGANIN s./qrey 2001 Laheeb [IL] Pohulanka / Pepton SK Janów Podlaski SK Michałów
22. WACHLARZ qn./bay 1990 Arbil Warsowia / Tal in [RU] SK Michałów SK Michałów
23. WERBUM s./qrey 1995 Wojsław Werda / Piechur SK Michałów SK Michałów
24. ZŁOCIEŃ s./arev 2000 Laheeb [IL] Zaleta / Piechur SK Michałów SK Michałów

25. BOHUN qn./bay 1999 Samsheik [US] Borowina / Etap SK Janów Podlaski SO Białka
26. CELSJUSZ s./qrey 2004 Ekstern Carina / Pesal SO Białka SO Białka
27. DĘBIEC s./qrey 1991 Ararat Dębówka / Eternit SK Michałów SO Białka/SO Klikowa
28. ELVIS qn./bay 1994 Visbaden [RU] Etnoq rafia / Aloes SK Janów Podlaski SO Białka
29. ESPARTO s./qrey 2002 Ekstern Espozycja / Eukaliptus SK Michałów SO Białka
30. OSTRAGON s./qrey 1994 Pers Osełka / Palas [RU] SO Białka SO Białka
31. pentagram qn./bay 1999 Druid Pętla / Visbaden [RU] SK Janów Polaski SO Białka

SK Janów Podlaski2000 WachlarzPOLIGON tía / Visbaden IRU

SK Janów PodlaskiCALDERON
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Drabant 2003 (Gazal Al Shaqab [QA] - Demona)

accordance to the current sport require
ments.
A rich offer of a few dozen stallions ava
ilable for 2009 was presented by the pri
vate breeders. It includes many novelties 
and stars straight from the covers of the 
magazines. Polish breeding is becoming 
an attractive market for stallion owners 
from all around the globe, who through 
their agents or plenipotentiaries try to 
promote and sell the possessed commo
dity. The world has suddenly began to 
shrink, the borders have vanished and 
what was once unattainable has now be
come within close reach. The purchase of 
a breeding to even the most exotic stal
lion today requires only an abundant 
wallet. And of course a concept...
The three State Studs have for years be
en maintaining their sires offer (available 
as natural breeding or frozen and chilled 
semen) in the shape of 40 individuals. 
Traditionally the awaited list includes 
experienced and proven horses beside 
the young, just on the threshold of their

Nareszcie powróci! do kraju, oczeki
wany z niecierpliwością, siedmioletni 
Esparto (Ekstern - Ekspozycja po Eu
kaliptus). Wiceczempion Ogierów Star
szych Pucharu Narodów w Aachen 
w 2007 roku, Top Five Pucharu Erlan 
w Borgloon, Czempionatu Europy 
w Weronie i Czempionatu Świata w Pa
ryżu. Coraz bardziej podobny do ojca, 
jednak w dłuższych liniach, dla pol
skiej hodowli pozostąje ciągle zagadką. 
Jego urodzone na Bliskim Wschodzie 
potomstwo nie pojawiło się dotych
czas publicznie. Ale nie każdy przecież 
musi „bywać”. Esparto będzie miał 
okazję wykazać się w sezonie 2009, kry- 
jąc klacze w Biaice.

Być może szerszego użycia doczeka 
się również inny syn Eksterna, wyho

dowany w Biaice, doskonale się rusza
jący Celsjusz (od Carina po Pesal), 
który pierwszy sezon spędził w rodzin
nych stronach. Ten mocnej budowy, 
młody ogier, uwielbiający się pokazy
wać, wykorzystał najlepiej jak mógł 
„swoje pięć minut”, zdobywając 
w 2007 roku tytuł Młodzieżowego 
Czempiona Polski. Jego późniejsze 
występy na pokazach nie były już mo
że równie udane, niemniej jednak 
z pewnością zasługuje on na większą 
uwagę i szersze niż dotychczas wyko
rzystanie. Hodowcy z Bialki zaplano
wali pod niego kilka klaczy również 
w nadchodzącym sezonie.

Na pierwszą ocenę oczekiwać będzie 
potomstwo Eryksa, bardzo efektow
nego, poprawnego, solidnej budowy
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From the seeds of the past, spring forth the harvest of the future 
Z ziarna przeszłości wyrastają plony przyszłości

Phillipo Mazzei

Nasienie dostępne w Polsce / Frozen semen is availlable 

Owned by Manny and Diana Vierra
Valley Oak Arabians
(510) 325-3974 • imannyv45@aol.com

Raymond Mazzei
Furioso Farm
(951) 375-6349 •furiosofarm@aol.com

Iwona Dorabielska
+48 502 533 001 • iwonadora@gmail.com



Sabat 2002 (Wojsław - Sarmacja)

career. This year almost completely lacks 
newcomers, stallions directly after a ra
cing career or three year olds, who were 
given an additional time to rest, to slow
ly mature. Experience from the last co
uple of years, sometimes rather sad and 
regarding mostly problems with the qu
ality of semen in young horses, show that 
this protective season is very much ne
eded.
There will also be a lack of imports be
aring foreign-sounding names. After 
a couple of years of using a wide range of 

Piaff 1997 (Eldon - Pipi)

syna Czempionów Świata - przepięk
nej Emmony (po Monogramm [US]) 
i Gazala Al Shaqab [QA]). Pochodze
nie zobowiązuje, własne predyspozy
cje też. Eryks rozpoczął żmudną pracę 
kolekcjonowania zwycięstw od zdoby
cia tytułu Czempiona Ogierów Star

szych podczas Jesiennego Pokazu Ko
ni Arabskich w Janowie Podlaskim 
w 2007 roku. Wiele jeszcze przed nim, 
a tymczasem kryć będzie klacze w Mi- 
chałowie.

Do grupy ogierów czołowych, kryją. 
cych w nadchodzącym sezonie w mi- 
chaiowskiej stadninie, dołączy Pega- 
sus - siwy syn Gazala i urodziwej ja
nowskiej Pohulanki (po Pepton), któ
rego bardzo udane roczniaki i dwulat
ki możemy obejrzeć w Białce. Cieka
we, jak sprawdzi się w zupełnie od
miennych warunkach, na różnych ro- 
dowodowo klaczach. Po dwóch latach 
nieobecności do Michałowa powróci 
również Poganin, nąjlepszy i nąjcen- 
niejszy syn ogiera Laheeb [IL] pozo
stawiony w hodowli, nasz Czempion
Polski 2007 - miody, ale już zasłużony 
reproduktor, przekazujący właściwą 
sobie szlachetność i typ. Stadnina Ko
ni Michałów powiększyła swoją impo
nującą kolekcję trofeów między inny-



mi o tytuły Czempiona Ogierów w Bial- 
ce i Młodzieżowego Czempiona Polski, 
zdobyte w 2008 roku przez syna Poga
nina - Kabsztada (od Kwestury). Nic 
więc dziwnego, że michalowskie, go
ścinne stajnie z radością powtórnie 
przyjmą Poganina w swe progi.

Na salony, z dużym wdziękiem wkro
czył kolejny syn Gazala - urodzony 
w Janowie Podlaskim Porto (od Psy
che po Eukaliptus). Niemal w ostatniej 
chwili wprowadzony przez Marka Tre
lę do stawki ogierów kryjących w 2008 
roku, niczym debiutant na swym 
pierwszym balu, starał się pokazać 
z najlepszej strony. Suchy, bardzo szla
chetny, utalentowany - Młodzieżowy 
Wiceczempion Polski z 2006 roku, 
z pewnością będzie miał dużo do po

wiedzenia w hodowli, w najbliższych 
latach. Najbliższe miesiące spędzi 
w Janowie Podlaskim, budując swoją 
karierę reproduktora.

Dociekliwi i poszukujący hodowcy 
koni w kierunku wyścigowym, być mo
że podniosą choć na chwilę zmęczone 
oczy, zwrócone w stronę francuskich 
czempionów torowych i spojrzą 
na własne podwórko. W najbliższym 
otoczeniu też można znaleźć ciekawe 
rozwiązania, chroniąc przy tym nie tyl
ko typ „polskiego araba”, ale typ konia 
czystej krwi w ogóle. Stadnina Koni 
Janów Podlaski oferuje kasztanowate
go Sabata (Wojsław - Sarmacja 
po Gil) - ogiera o najbardziej „biegają
cym” rodowodzie z możliwych w pol
skich realiach. Atletycznego, rosłego, 

Egyptian pedigree stallions comes a time 
of returning to our roots, especially since 
the international show scenes did not of
fer anything extraordinary, spectacular, 
impressive. In short - no stallion worth 
importing to Poland appeared on the in
ternational show arenas during the last 
12 months. The more so, as in our home 
stables there are at least several sires 
worthy of a wider usage.
Beside the meritorious Ararat, Aslan, 
Ekstern, Ganges, Gaspar and Grafik, si
res which need no recommendation as 
their achievements and merits for Polish 
breeding are obvious, the .younger le
ague” will receive a fairly large chance in 
the breeding bam.
Used for two seasons at Michałów Stud, 
the already titled Drabant by Gazai Al 
Shaqab [QA] out of Demona by Mono
gramm [US] left very promising get. This 
Polish National Champion Colt of 2004, 
Falborek Reserve Champion Colt from 
that same year and twice Bełżyce Cham
pion Colt should interest breeders lo
oking for a distinct Kuhailan-type horse 

Porto 2003 (Gazai Al Shaqab [QA] - Psyche)

25



with a very correct conformation, strong 
structure, great body, beautifully set long 
neck and phenomenal movement. Dra
bant certainly belongs today to a group 
of most promising young stallions. He 
has also not said his final word on the 
show arena. After a successful, calm 2008 
season and the gaining of the title of Po
lish National Reserve Champion Stallion 
he will energetically walk into 2009, 
which he will spend at his maternal stud. 
The long awaited seven year old Esparto 
by Ekstern out of Ekspozycja by Euka
liptus has finally returned to our country. 
An All Nations Cup Reserve Champion 
Stallion of 2007 and Top Five in the Erian 
Cup in Borgloon, European Champion
ships in Verona and World Champion
ships in Paris. Becoming more and more 
similar to his father, but in longer frames, 
he is still a mystery for Polish breeding. 
His progeny bom in the Middle East has 
not been shown publically yet. But not 
everyone has to „flaunt” themselves. 
Esparto will have a chance to prove him
self in the 2009 season covering mares in 
Białka.
Perhaps another Ekstern son will finally 
have a chance at a wider usage - the 
Biaika-bred, superbly moving Celsjusz 
(out of Carina by Pesal), who spent his 
first season at his maternal stables. This 
strongly structured young stallion, with 
a zest for showing, made the most of his 
top form, winning in 2007 the title of Po
lish National Champion Stallion. His la
ter performances were perhaps not as 
successful, nevertheless he certainly de
serves more attention and wider usage. 
Breeders from Białka have planned a co
uple of mares for him also in the upco
ming season.
Awaiting their first evaluations will be 
the progeny of Eryks, a very effective, 
correct and solid-structured son of 
World Champions - the beautiful Emmo- 
na by Monogramm [US] and Gazal Al 
Shaqab [QA], Such a pedigree obliges, 
so do one’s own predispositions. Eryks 
began the arduous task of collecting vic
tories with a title of Champion Stallion 
during the 2007 Autumn Show at Janów 
Podlaski. A lot still lies ahead of him, in 
the meantime he will be covering mares 
in Michałów.
The group of Michalow’s chief sires will 
be enlarged in the upcoming season by 
Pegasus - a grey son of Gazal Al Shaqab 
and the Janów beauty Pohulanka by 
Pepton, whose very fine yearlings and 
two year olds can be seen in Białka. It is 
interesting to see how he will prove 
himself in a totally different environ
ment, on mares bearing different geno
types. After a two year absence Micha
łów will also see the return of Poganin, 
the best and most valuable son of Lahe- 
eb [IL] left in our breeding, our 2007 
National Champion, a young but alre
ady meritorious sire, stamping his get 
with type and finesse. Michałów Stud 
has enlarged its impressive trophy col
lection (among others) with the titles 
of Spring Show and Polish National 
Champion Colt, gained by Poganin’s 
son Kabsztad (out of Kwestura) in 
2008. No wonder that Michalów’s barns 

will happily welcome Poganin under 
their roofs.
Another Gazal son has made his appe
arance on the Arabian scene - the Janów 
bred Porto (out of Psyche by Eukalip
tus). Introduced by Director Marek Tre
ia nearly at the last moment to the group 
of breeding stallions in 2008, he tried to 
show his best, as a debutant at his first 
ball. Dry, very refined, talented - Polish 
National Reserve Champion Colt of 2006 
will surely have a lot to say in breeding in 
the upcoming years. He will spend the 
nearest months at Janów Poldaski, buil
ding his career as a breeding sire.
Inquisitive and ever-searching breeders 
of race horses may perhaps turn their 
weary eyes focused on French racing 
champions to look at their own backy
ard. Interesting solutions can also be fo
und around us, preserving not only the 
„Polish type” of Arabian horse, but the 
type of the Arabian horse in general. Ja
nów Podlaski Stud offers the chestnut 
Sabat - by Wojsław out of Sarmacja by 
Gil, a stallion of the most possible „run
ning” pedigree in Polish reality. Athletic, 
robust, representing the most valuable 
racing dam line in Poland.
Difficulties of making choices are inscri
bed into the life of a breeders. No one 
promised that it would be easy, but that 
it would be interesting - definitely. Plans 
usually depart from reality, assumptions 
turn the comer and head down winding 
and stony pathways. And the result 
which we find at the end of these paths is 
far from the initial image in our head. 
This is further topped off with the brutal 
economy and the still present saying of 
cutting one’s clothes to one’s means. But 
what are fittings for? They require time, 
it’s true, but allow for the calm looking of 
the design. And breeding does not like 
haste.
And may our New Year not be worse 
than the one past.
/tranl. J. K./ 

▼ Esparto 2002 (Ekstern - Espozycja)

reprezentującego najcenniejszą wyści. 
gową linię żeńską w Polsce.

Trudności wyborów wpisane są 
w życiorys hodowcy. Nikt nie obiecy. 
wai, że będzie łatwo, ale ciekawie I 
na pewno. Plany często rozmijają się 
z rzeczywistością, założenia skręcają 
w boczne drogi, kręte i kamieniste. 
A efekt, jaki znajdujemy na końcu tych 
dróg, daleki jest od naszych wyobra
żeń. Do tego wszystkich dopada bru
talne prawo ekonomii i aktualne nie
zmiennie od lat przysłowie o krawcu 
i materiale. Od czego są jednak przy
miarki. Wymagają czasu, to prawdą 
ale pozwalają na spokojne przyjrzenie 
się projektowi. A hodowla koni nie zno
si pospiechu.

Oby ten nasz Nowy Rok nie był gor
szy niż miniony! •

kPerseusz 2001 (Laheeb [IL] - Pepesza)
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Excellence is not an act, but a habit...
Doskonałość nie jest jednorazowym czynem, lecz nawykiem...

Aristotel!Arystoteles

Nasienie dostępne w Polsce / Frozen semen is availlable

Owned by Manny and Diana Vierra
Valley Oak Arabians
(510) 325-3974 • imannyv45@aol.com

Raymond Mazzei
Furioso Farm
(951) 375-6349 • furiosofarm@aol.com

Iwona Dorabielska
+48 502 533 001 • iwonadora@gmail.com
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Agnieszka Mikulska

Nabór, sprzedany Anne 
McCormick, dołączył do stawki

W
reszcie w końcu stycznia 1963 r.
15 polskich arabów, z Nabo
rem i Baskiem na czele, za

okrętowano na statku i cenny ładunek 
ruszy! na spotkanie Nowego Świata. 
W podróży towarzyszy! koniom dyr. 
Ignacy Jaworowski. Ocean nie przyjął 
ich łagodnie. Statek dostał się w rejon 
silnego sztormu, co spowolniło jego że
glugę o 10 dni. Zaczęły występować kło
poty z prowiantem dla zwierząt. Konie 
denerwowały się w czasie silnego koły
sania, co także ujemnie odbiło się na ich 
kondycji, mimo wszelkich starań 
opiekuna. Jedna z klaczy poroni
ła, a wszystkie zwierzęta poważ
nie straciły na wadze. Wreszcie 
9 marca 1963 r. statek dobił 
do brzegów nowej ojczyzny i ko
nie zeszły na ląd. W nąjlepszej 
kondycji okazał się nie kto inny, 
jak właśnie Nabór - spokojny, nie 
poobijany, radośnie powitał ame
rykańską ziemię. Po odbyciu kwa
rantanny pojechał do Scottsdale 
w Arizonie na ranczo swej nowej 
właścicielki, by zająć boks ogiera 
czołowego. Pani McCormick nie by
ła zainteresowana „robieniem biznesu” 
na Naborze. Konie swoje traktowała ja
ko przyjemność, a nie źródło dochodu. 
Dlatego też Nabór nie był dostępny dla 
szerszego grona hodowców, mimo duże
go zainteresowania z ich strony.

Kryl wybrane przez właścicielkę kla
cze własne, bądź członków jej rodziny. 
Tylko kilku amerykańskich hodow
ców mogło przysyłać swoje klacze 
do stanówki Naborem: dr E. LaCroix, 

koni zakupionych kilka 
miesięcy wcześniej przez 

Amerykanów. Zima 1962/63 r. 
okazała się „zimą stulecia", 

więc konie musiały poczekać 
na bardziej sprzyjające warunki 
do drogi. Kolejne opóźnienie 
spowodowały strajki dokerów 
w Nowym Jorku, dokąd konie 

miały dopłynąć.

dr H. Kale, D. C. Gainey, E. Goyette i B. 
Tankersley. Okres „zamkniętego” życia 
Nabora trwał 6 lat. W tym czasie 
do USA sprowadzono sporo urodzone
go jeszcze w Polsce jego potomstwa, 
które do tego odnosiło sukcesy na ame
rykańskich arenach pokazowych. Chęt
nych więc do stanowienia takim ogie
rem było wielu.

Anne McCormick zmarła w 1969 r. 
w wieku 90 lat Jej testament wyrażał 
wolę wyprzedaży całej stadniny na pu
blicznej aukcji. Tak więc w październiku 
1969 r. Nabór, wraz z ponad 60 innymi 
końmi, został zaoferowany w katalogu 
aukcyjnym. Ojciec 26 i dziadek kolej
nych 4 z oferowanych arabów, był jedy
nym koniem, którego zdjęcie zamiesz
czono. Mimo zaawansowanego wieku - 
19 lat, cieszył się doskonalą kondycją.

Nowy dom
Powstało wiele spekulacji 
na temat powstających syn
dykatów, zainteresowanych 
nabyciem konia-osobistości, 
a nawet powrotu Nabora 
do Europy. 15 października, 
w dniu licytacji, wszyscy zgro
madzeni w namiocie aukcyj
nym widzowie obserwowali 
w napięciu wejście srebrzy- 
stosiwego Nabora na ring . 
Tłum westchnął na widok 

urody i prezencji niemłodego 
już konia. Spokojnie kroczył wo

kół ringu, podczas gdy aukcjoner rozpo
czął licytację. Kwota przezeń wykrzyki
wana przekroczyła 30 tys. USD, następ
nie zaskakująco szybko osiągnęła war
tość 100 tysięcy. Wtedy tempo zwolniło. 
Aukcjoner wykrzykiwał: „105!... 105!.. 
101!.. 101!...”. Licytujący jegomość z któ
regoś z syndykatów był już bliski pod
niesienia palca. Wtedy, gdzieś z tłumu, 
sennie wyglądąjący mężczyzna, uniósł 
dwa palce. Aukcjoner krzyknął „102!”. 
Tempo było błyskawiczne aż do 127 ty-
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sięcy. Wówczas na placu boju pozostał 
syndykat i ..senny facet”. Nabór prze
rwał na chwilę swój spacer wokół ringu. 
Spojrzał na licytujących mężczyzn. Ce
na wzrosła do 135 tys. Następnie równie 
szybko do 147 tys. Syndykat już się pra
wie pożegnał z nadzieją na kupno... Au- 
kcjoner „wydusił” od nich jeszcze ty
siąc... „148!... A gdzie jest 50?.... Gdzie 
jest okrągła sumka?” - spytał. Namiot 
zamarł w oczekiwaniu. Wszystkie oczy 
skierowały się na „sennego” mężczyznę. 
Przez kilka sekund wyglądał jakby zaj
mowało go coś innego. W końcu pod
niósł głowę. Aukcjoner krzyknął: „Tak!”. 
Tłum oszalał. Członkowie syndykatu 
siedzieli oniemiali.

Tymczasem nowy nabywca, Tom 
Chauncey pozował do zdjęć z Naborem. 
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Cena, którą zapłacił za niego była wręcz 
fantastyczna jak na owe czasy, a dzień 
aukcji określano jeszcze przez kilka ład
nych lat jako „dzień, który ruszył prze
mysł konia arabskiego”.

Tom Chauncey - prawdziwy Teksań- 
czyk, jubiler, właściciel stacji radiowej 
i telewizyjnej, szanowany obywatel Pho
enix, posiadacz rancza w Arizonie, 
na którym hodował konie pełnej krwi 
i ąuarter horse oraz bydło. Był pod uro
kiem Nabora już od 1963 r., kiedy pierw
szy raz zobaczył go na ranczu pani 
McCormick.

Moment, w którym wygrał licytację si
wego ogiera okazał się momentem 
zwrotnym nie tylko dla Nabora, ale rów
nież dla niego samego. Obaj jeszcze 
o tym nie wiedzieli...

Nabor (Pan »

Nabor, sold to Anne McCormick joined 
other horses bought by the Americans. 
Unfortunately, because of an exceptio
nally hard winter 1962/63 and strikes of 
dock workers in New York, the transport 
was delayed. Finally, the horses were 
shipped at the end of January 1963 
escorted by the Director Ignacy Jawo- 
rowski. The voyage was long and dange
rous because of raging storms, so the 
ship pulled in the American shore only 
on March 9th, but Nabor went ashore in 
the best condition. After a quarantine, 
he was taken to his new owner’s ranch at 
Scottsdale. Mrs. McCormick was not go
ing to make money on him, so she bred 
to him only selected mares - hers and of 
a limited number of breeders.
Only dr E. LaCroix, dr H. Kale, D. C. Ga
iney, E. Goyette and B. Tankersley were 
allowed to breed their mares to him, al
though at the same time more of his pro
geny got to the US and achieved show 
successes, so his popularity grew. Such 
an „isolation” of Nabor lasted until 1969, 
when Mrs. McCormick died in the age of 
90. According to her last will the whole 
stud was sold out. The sale took place on 
Oct. 15th and Nabor, despite his advanced 
age of 19, after a heated bidding between 
a syndicate and an elderly, sleepily-lo
oking gentleman, the latter bought him 
for a round sum of 150,000 USD.

New home
That gentleman was Tom Chauncey - 
a jeweller and owner of a broadcasting 
station, bom in Texas and maintaining 
a ranch in Arizona. He raised English 
Thoroughbreds, Quarter Horses and 
cattle, but since 1963 was enchanted by 
Nabor. Before the sale he made an arran
gement with a renowned pop-singer, 
Wayne Newton, to enter into partnership 
in owning Nabor. For the time being they 
had no stable for him at Scottsdale, so 
Dr LaCroix made a stall at Lasma availa
ble for him. The Lasma staff created for 
him living conditions similar, as he had in 
Poland. Everybody admired him.
Inspired by this purchase, the Chaun
ceys decided to establish a purebred 
stud. Deedie Chauncey found the first 
partner for Nabor - the mare Bint Khola- 
meh (Adibiyez - Kholameh). As it turned 
out in the future - she was right. Deedie 
with her daughter Misdee organized an 
Equine expedition” to Catalina, where 

they bought next 6 mares, then more 
and more...
In 1970 Wayne Newton transported his 
horses closer to Las Vegas. Looking after 
Nabor, he all the time promoted Arabian 
breed, introducing them in his TV shows 
and public speeches. He even took Na
bor to an Arabian show at Oklahoma, 
where presented him as a .Jiving legend , 
because there was no sense in making 
a 20-year-old stallion to compete with 
younger ones in the same class.

Nabor i I and Tom Chauncey
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In 1971 the Chaunceys moved to Scotts
dale, built a stable and bought out the 
shares of Wayne Newton. In return Way
ne got a son of Nabor, the stallion Aramis 
bom at Michałów. At the same time Na
bor lived a comfortable life at „Chauncey 
Arabians”, presented to many viewers, 
who petted him and took pictures, but 
nobody was allowed to disturb in his 
afternoon nap. When he woke up, he was 
takem by his caregiver for a walk, where
as in the evening, when Tom Chauncey 
was coming back home, Nabor recogni
zed the sound of his steps and greeted 
the owner with a specific, low-tone whin
nying. His master fed him carrots and 
they spent some time together. It was 
their every evening routine. Nabor never 
demonstrated his dominance over mares 
or other stallions, he always behaved 
calmly and kindly, nevertheless everybo
dy respected him.
The stud fee of Nabor was initially 10,000 
USD, later lowered to 5,000. Until the 
end of his days he stood at disposal of 
other breeders - his mating list was limi
ted, but never closed. On February 2nd 
1976 the Chaunceys organized „The Na- 
borr Generation Sale”, for which they 
put 32 horses with his blood, mostly by 
him - 8 stallions and 24 mares. During 
the „pre-auction” show Nabor was pre
sented as a patriarch, with w wreath of 
red roses on his neck. The public greeted 
him with a standing ovation.
The sale was successful, because it bro
ught a total income of 816,000. USD. The 
highest selling horse was a son of Nabor, 
a 2-y. o. colt TC Grand Slam (out of Na
wojka by Wielki Szlem), who achieved 
a price of 105,000. USD. The second best 
was Le Royale 1970 (Gwalior - Bint Ra
gala), bred by Lasma Arabians, who 
went for USD 40,000. The highest selling 
mares were daughters of Nabor, Nadraf- 
fa 1971 (out of Valley Oaks Gadraffa) and 
Bormeyna 1971 (out of Kamfemeyn), 
who achieved prices USD 52,000 each. 
On February, during the Scottsdale 
Show week, the head of the Horse-Bre
eding Department of the USSR, Oleg 
Baiakszyn, visited the Chaunceys" 
ranch. He remembered Nabor from 
Tiersk, but had not seen him for a long ti
me, so was touched with his view. Unfor
tunately, on November 9th 1977 Nabor 
passed away. It was a real breakdown for 
the owners, who even considered giving 
up the Arabian business. Only their first 
foal by Nabor, who was bom at then- 
stud, Kaborr 1970, cheered them up, win
ning several prestigious show. He closely 
resembled his great sire.

The USA legacy
There were many opinions about Nabor, 
but probably his best progeny was bom 
in Poland, although he sired 361 foals in 
the US - 82 ones at Mrs. McCormick’s 
and 279 at Chaunceys. The majority of 
them was bom in his last years, when he 
served mares by artificial insemination. 
In the stallions ranking in the US he was 
placed 57“, whereas his 5 sons on the sa
me list achieved the following results: 
AZH Naborr - 324 foals - 69“ place; Gai- 
-Adventure - 321 foals - 71“ place; Aramis

Przed aukcją Chauncey rozmawia! 
o zakupie Nabora ze swym długoletnim 
przyjacielem, znanym piosenkarzem, 
Waynem Newtonem. Ustalili, że Newton 
będzie partycypował w cenie w 50%, je
śli nie przekroczy ona 40 tys. doi. Licytu
jąc do tak astronomicznie wysokiej kwo
ty Chauncey potencjalnie stracił wspól
nika. Jednak Wayne Newton nie wycofał 
się i podtrzymał chęć przystąpienia 
do spółki.

▲ Dardir 1959(Nabor - Darda), Michałów

Espartero 1960(Nabor - Ela), Michałów ▼

Wszystko wyglądało wspaniale, jednak 
ani Chauncey, ani Newton nie posiadali 
żadnej stajni w Scottsdale, gdzie mogliby 
przeprowadzić Nabora po zakupie. Z po
mocą przyszedł im dr LaCroix, oferując 
boks w Lasmie. Tam też pojechał Nabór. 
Troskliwie przyjęty przez pracowników 
Lasmy, miał warunki zbliżone do pol
skich. Państwo LaCroix byli zachwyceni.

Chaunceyowie zdecydowali się sprze
dać część swego rancza w Mayne New-
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Werbor 1963(Nabor - Antwerpia),
Robert L. Aste Estate, US
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tonowi i zaczęli tworzyć własną stadni
nę czystej krwi, zgodnie z dewizą: kupu
jąc takiego araba, nabyć więcej arabów 
i stać się ich hodowcą. Żona Toma 
Chaunceya, Deedie, w rodzinnym ran- 
czu (należącym do jej ojca, Philippa K. 
Wrigleya) miała styczność z arabami. 
Tam też znalazła pierwszą partnerkę 
dla Nabora - Bint Kholameh (Adibiyez - 
Kholameh). Przyszłość pokazała słusz
ność tego wyboru.

Deedie z córką Misdee, udały się 
na „końskie zakupy” na Katalinę, gdzie 
zakupiły kolejnych 6 klaczy. Potem do
szły następne.

W 1970 r. Wayne Newton przeniósł 
swoje konie w okolice Las Vegas, gdzie 
spędza! większość czasu. Opiekując się 
Naborem, stal się „ambasadorem rasy 
arabskiej” - rozprawiał o arabach 
przy każdej okazji - w swoich progra
mach telewizyjnych, na specjalnych 
wystąpieniach. Zabrał Nabora 
na Czempionat Narodowy do Oklaho
my, gdzie ogier został pokazany jako 
jedna z dziesięciu „Żyjących Legend 
Arabskich” - oglądały go i podziwiały 
tysiące. Nabór w czempionatach ame
rykańskich już nie startował - jego za
awansowany wiek nie pozwoliłby mu 
skutecznie konkurować w jednej klasie 
z ogierami o nawet kilkanaście lat 
młodszymi.

W 1971 r. Chaunceyowie zakupili 
działkę w Scottsdale, wybudowali tam 
stąjnie i przeprowadzili całą stadninę. 
Była to okazja do wykupienia udziałów 
Wayna i tak też się stało. Newton „w za
mian” stał się właścicielem urodzonego 
w Michałowie syna Nabora, Aramisa.

Nabór został „gwiazdą rezydencji” 
i wielbiciele zjeżdżali tłumnie. Przez dłu
gie lata sławny, lecz niedostępny, miał 
rzeszę miłośników, czekających na oka
zję spotkania. Największe tłumy były 
podczas lutowych pokazów w Scottsdale. 
Właściciele musieli ograniczyć spotkania 
z Naborem do dwóch dziennie, gdyż ina
czej koń stałby przed publicznością 
od rana do późnej nocy. Wielu spośród 
widzów nie było hodowcami, nie mogąc 
sobie na to pozwolić, ale chcieli osobiście 
zobaczyć Nabora. Ogier przyjmował hoł
dy zwiedzających ze stoickim spokojem, 
może nawet to lubił. Pozwalał ludziom 
dotykać się i głaskać, pozując do zdjęć.

W „Chanucey Arabians” życie Nabora 
przybrało wygodną rutynę. Po śniada
niu wychodził na swój paddok, następ
nie przed 11 powracał do stajni, po połu
dniu miał swoją porę drzemki. Wówczas 
nikomu nie wolno było mu przeszka
dzać. Jeśli w tym czasie zjawiali się go
ście, proszono ich o przybycie o później
szej porze, by nie budzić starszego już 
ogiera z potrzebnego mu snu.

- 303 foals - 78th place; Gwalior - 287 foals
- 86th place and Kaborr - 256 foals - 104th 
place ex aequo with Etiw by Negatiw. 
Only two Nabor daughters were listed in 
the „Mothers of champions” ranking: 
Eskadra and Silver Caprice, giving 6 pri
zed foals each. On that list appeared also 
two Aramis daughters - Emenee (out of 
Diamondita), with 8 heads of awarded 
progeny, as well as ARA Khaleffa (out of 
Niazon) - the dam of 5 champions. Li
sted was also a daughter of Mirza - Bint 
Mirzaz - as a dam of 5 prized foals. Hor
ses bom at McCormick’s Ranch did not 
distinguish themselves in breeding. 
Tomasz Skotnicki confirmed that regula
rity. In 1975 he wrote, that Nabor did not 
sire as good progeny in the US, as in Po
land. Combined with American mares he 
produced rather coarse horses, lympha
tic, with heavy head, despite his own be
auty. Representing a Saklawi type, he si
red the best progeny with Polish mares 
of the same type, especially with daugh
ters of the famous Amurath Sahib. From 
Poland 13 sons and 14 daughters of Na
bor were sold to the US. Many of them 
won the show titles.
As his best son considered was Aramis 
1962 (out of Amneris by Amurath Sahib). 
He was the first stallion in the history of 
American shows, who won the US and 
Canadian National Championship in the 
same year. Apart from that he won 49 ti
tles in halter and performance classes.
Aramis was sold from Poland in 1967, wi
thout being used in Polish breeding. In 
the beginning Wayne Newton was his co-
- owner, but later was able to buy out all 
shares in him. Aramis was his favorite 
stallion. He consider him as an ideal hor
se, his real friend and recalled:
„His beauty and elegance always remin
ded me the moment, when I saw him for 
the first time and fell in love with him. 
I was delighted with his intelligence, con
duct and sensitivity from the day, when 
I mounted him for the first time.
Unfortunately, Aramis passed away even 
earlier than his sire, in January 1976. He 
left behind 303 heads of progeny in 8 
years. 11 of them until 2000 got 2 Reserve 
Championships (one halter and one per
formance) and 16 Top Ten titles (8 halter 
and 8 performance). In that period 2975 
his grandget was entered into studbo
oks. 30 of them distinguished themselves 
in National shows, including 6 ones by 
Aramis sons, 23 out of his daughters and 
one, whose both parents were by Aramis. 
Until now he is regarded as a sire of valu
able broodmares.
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Another outstanding son of Nabor was 
Gwalior 1961 (out of Gwadiana by Amu- 
rath Sahib), imported from Poland. He 
captured 23 titles, including the Cana
dian National Championship (1971) and 
twice the US National Reserve Cham
pionship (1969,1971). Dr E. LaCroix im
ported him in 1966 and subsequently 
sold in Lasma Sale for 100 000 USD to 
Tom Chauncey. From him he went to Lo
cust Farm, owned by dr Leonard Skeggs 
and stayed at his place until the end of 
his days, i. e. until February of 1989.
In the opinion of Mrs. Skeggs: „Gwalior 
was as elegant, as Nabor. We loved him 
very much and vowed never to sell him. 
All our grandget rode him, because of his 
gentleness, although when serving ma
res, he turned into a tiger! Every year we 
organized an „Open Doors Day”, when 
Gwalior was heartily applauded by the 
public, as one of our granddaughters ro
de him, carrying a flag. For us he was sim
ply a venerable, elderly gentleman.” 
Seven heads from his get distinguished 
themselves in National Shows, gaining 
one championship in halter and 8 Top 
Ten titles. Until 2000 to the American 
Studbook entered were 1670 his grand
get, from which 23 ones were awarded in 
National shows.
Domaba 1960 (Nabor - Darda by Amu- 
rath Sahib) turned out one of the most 
frequently awarded Nabor daughters in 
American show arenas. Together she 
won 42 titles, including the US and Cana
dian National Championship.
Eskadra 1959 (Nabor - Ela by Miecznik) 
captured 25 titles, including the Cana
dian Reserve Championship, US and Ca
nadian Top Ten. Her daughter, Lady To
paz (by Silver Drift) in the age of 4 ga
ined the Canadian National Top Ten 
Park Horse.
Both mares were purchased from Poland 
by Mr. Howard Kale. Unfortunately, they 
died prematurely. Their owner recalled 
them as follows: „Domaba and Eskadra 
were beautiful, show mares, classic Ara
bians in every detail. Domaba always 
outstripped Eskadra, who was better on
ly in the Park Horse classes. Nabor dau
ghters are maturing later than others, 
not before 5-6 years of age. Domaba and 
Eskadra also matured lately, but after
wards they improved a lot.”
Wirginia 1961 (Nabor - Werbena by Woj- 
ski) gained awards in performance clas
ses, for example the US National Cham
pionship English Pleasure in 1968.
Mirza 1957 (Nabor - Mira by Wielki 
Szlem) gained the title of the US Top 
Ten Park Horse in 1967 and six other 
awards.
Werbor 1963 (Nabor - Antwerpia by Wer- 
set), imported in utero, twice gained the 
US National Top Ten award (1970,1973) 
and Canadian Top Ten (1973).
Galbor 1964 (Nabor - Galopada by Roz- 
maryn) - 1972 US National Champion 
English Pleasure AOTR.
Madrygal 1960 (Nabor - Madiara by Wer- 
set) - US Nat. Top Ten Western Pleasure 
in 1974.

Aramis 1962(Nabor - Amneris), Michałów, 
w USA nazwany Aramus / in the USA called Aramus

Popołudniami Nabor ze swym opie
kunem udawał się na spacer po ranczu. 
Wieczorem, gdy Tom Chauncey wracał 
do domu, Nabor rozpoznawał dźwięk je
go samochodu i odgłos zbliżających się 
kroków. Witał swojego właściciela spe
cyficznym niskim rżeniem. Ten z kolei 
rewanżował mu się marchewkami. To 
był czas, który spędzali tylko we dwóch.

Nabor nigdy nie czuł potrzeby domi
nacji. Obojętnie, czy mijał inne ogiery 
w swych boksach, czy klacze na wybie
gach, nigdy nie rżał, nie przyjmował wy
zywającej postawy. Zawsze szedł spo
kojny, pełen energii i dostojeństwa, a mi
mo to każda z mijanych klaczy unosiła 
głowę znad trawy, obrzucając go spoj
rzeniem - jakby wiedziała, kto tu jest 
„królem”.

Początkowo stanówka Naborem 
kosztowała 10 tys. USD, potem jednak 
obniżono ją do 5 tys. Był do dyspozycji 
innych hodowców do końca swoich dni - 
jego lista stanówkowa była ograniczona, 
ale nigdy zamknięta.

Drugiego lutego 1976 r. Chaunceyowie 
urządzili aukcję potomstwa Nabora, na
zwaną „The Naborr Generation Sale”, 
na którą wystawiono 32 konie: 8 ogierów 
i 24 klacze, większość po Naborze.

Przed aukcją odbył się pokaz koni, 
którego kulminacyjnym momentem by
ło wyjście 12 synów Nabora, a następnie 

samego „patriarchy”. Publiczność powi
tała go gorącymi owacjami na stojąco, 
przy których nałożono mu na szyję wie
niec z czerwonych róż.

Aukcja okazała się sukcesem w każ
dym calu - sprzedano wszystkie konie, 
za rekordową sumę 816 tys. doi. Najwyż
szą cenę -105 tys. doi. uzyskał syn Nabo
ra, dwuletni TC Grand Siam (od Nawoj
ka po Wielki Szlem). Dobrą cenę uzy
skał też Le Rogale 1970 (Gwalior - Bint 
Ragala) hod. Lasma Arabians - 40 tys. 
doi. Wśród klaczy najdroższe były córki 
Nabora: Nadraffa 1971 (od Valley Oaks 
Gadraffa) i Bormeyna 1971 (od Kamfer- 
neyn) - obie od matek z krwią Crabbet - 
po 52 tys.

Tego samego roku, w czasie lutowego 
tygodnia pokazów w Scottsdale, odwie
dził ranczo Chaunceyów Oleg Bałak- 
szyn, naczelnik Departamentu Hodowli 
Koni w ZSRR. Pamiętał Nabora z Tier- 
ska, lecz nie widział go od tego czasu. 
Podobno bardzo się wzruszył na jego wi
dok.

Niestety, 9 listopada 1977 Nabor od
szedł na wieczne pastwiska. Dla właści
cieli był to ogromny cios. Od momentu 
nabycia Nabora Tom Chauncey uważał, 
że jeśli kupuje się takiego ogiera, trzeba 
pozwolić, by prowadził on człowieka 
za sobą. Teraz nie było już dokąd iść, 
myśleli więc o wycofaniu się z arabskie-
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Gwalior 1961 (Nabór - Gwadiana), Michałów

go biznesu. Nadziei doda! im pierwszy 
źrebak Nabora urodzony w ich stadni
nie - Kaborr 1970 - serią zwycięstw 
w nąj ważniej szych pokazach. Mówiono 
o nim, że bardzo przypomina! swego 
wielkiego ojca.

Spuścizna w USA
Nabór bywa! różnie oceniany przez 

hodowców. Zdecydowanie w opinii więk
szości najlepsze jego potomstwo urodzi
ło się w Polsce. W USA dal ogółem 361 
źrebiąt, z czego 82 u pani McCormick 
i 279 u Chaunceyów. Większość potom
stwa dal pod koniec swojego życia, do
piero w ostatnich latach wykorzystano 
sztuczne unasiennianie. Wynik ten dal 
mu 57 miejsce na liście reproduktorów 
w USA. Na tej samej liście znalazło się 
5 jego synów: AZH Naborr - z liczbą 324 
źrebiąt - na 69. miejscu; Gai-Adventure - 
z liczbą 321 źrebiąt - miejsce 71.; Aramis 
~ z liczbą 303 źrebiąt - miejsce 78.; Gwa
lior - 287 źrebiąt i 86. miejsce oraz Ka
borr - 256 źrebiąt i 104. miejsce ex eąuo 
z innym synem Negatiwa - Etiwem.

'N statystykach matek czempionów 
także nie ma oszałamiających sukcesów. 
Na tej, dużo trudniejszej do osiągnięcia, 
liście są 2 córki Nabora : Eskadra i Silver 
Caprice, każda z nich dala po 6 utytuło
wanych źrebiąt. Znajdziemy tu również 
dwie córki Aramisa: Emenee (od Dia- 

mondita) - matkę 8 wyróżniających się 
koni, oraz kl. ARA Khaleffa (od Niazon) 
- matkę 5 czempionów. Jest też córka 
Mirzy - Bint Mirzaz - jako matka 5 źre
biąt z tytułami.

Z koni urodzonych w McCromick 
Ranch właściwie nic się nie wyróżniło 
w hodowli. Wybiły się konie urodzone 
u innych hodowców, jak Naborro 1966 
(od polskiej Mimiki), Silver Capńce
1966 (od Miss Century) i Gai-Adventure
1967 (od Garveile). U Chaunceyów naj
lepszym przychówkiem był bezsprzecz
nie Kaborr 1970. Z tego okresu pocho
dzą też Grandorr 1973 (od Gwadiana) 
i AZH Naborr 1974 (Azhderiane).

Tak o potomstwie Nabora w USA na
pisał Tomasz Skotnicki w 1975 r.: Zna
miennym jest fakt, że w Ameryce Nabór 
nie dal już tak dobrego potomstwa. W po
łączeniu z klaczami amerykańskimi da
wał konie ordynarne w typie, limfatycz- 
ne, o ciężkich głowach, chociaż sam jest 
nadal, mimo podeszłego wieku, ogierem 
nieprzeciętnej urody. Nabór, sam będąc 
przedstawicielem typu saklawi, najlep
sze potomstwo dawał z polskimi klacza
mi w tym typie, szczególnie z córkami 
znakomitego Amurath Sahiba.

Do USA sprzedano z Polski 13 synów 
i 14 córek Nabora. Z tej, można powie
dzieć, garstki, sporo koni zdobywało ty
tuły na pokazach.

Faraon 1958 (Nabór - Forta by Kuhailan 
Abu Urkub) - twice the Canadian Top 
Ten (1965 and 1971),USIbpThninl971. 
Drużba 1964 (Nabór - Druchna by Roz
maryn) - US nad Canadian Top Ten. 
Gwiazdor 1959 (Nabór - Gwadiana by 
Amurath Sahib) - Canadian Top Ten in 
1964.
Lawina 1962 - Nabór - Lawenda by Dok
trynę^ - Canadian Top Ten.
Among the Nabor progeny bom in the 
US, the following ones distinguished 
themselves:
Gai-Adventure 1967 (Nabor - Garvelle) - 
gained together 30 titles, including US 
National Champion. Reserve Champion 
and Top Ten, Canadian Top Ten Halter, 
US and Canadian Top Ten Pleasure Dri
ving. One of 5 Nabor sons, who left be
hind more than 250 heads of progeny; 
considered as the best one.
Kaborr 1970 (Nabor - Bint Kholameh) - 
the first and probably the best Nabor 
son bom at Chauncey’s. Champion of 
Canada Halter and Western Pleasure, US 
Reserve Champion and Champion of Eu
rope (1979). His great merit is siring an 
excellent mare Kajora 1979 (out of Edjo- 
ra by Exelsjor) - US Junior Champion 
Mare 1982, dam to the World Champion 
Gazal Al Shaqab, who sired another ge
neration of World Champions, as Mar- 
wan Al Shaqab or the magnificent Pia- 
nissima from Janów. Kaborr through Ka
jora seems to exert the greatest (from all 
Nabor descendants) influence on con
temporary World and Polish breeding.
Among Nabor daughters bom in the US 
the best seem to be Sterling Silver (out 
of Wahida) and Silver Caprice 1966 (out 
of Miss Century). Silver Caprice won the 
Canadian Top Ten and 10 other show 
championships, whereas Sterling Silver 
captured the Canadian Top Ten Halter, 
twice Canadian Top Ten in Western Ple
asure class and 12 other titles.
Riffle (Nabor - Riffilla by Oran), gained 
the titles of Canadian National Cham
pion Park Horse, US National Champion 
Formal Driving and Formal Combina
tion... Ibn Naborr (Nabor - Arizona Ro
se) - the Canadian National Champion 
Stock Horse and Naborro 1966 (out of 
Mimika by Ali Said) the US Top Ten 
Park Horse.

The European legacy
Nabor progeny influenced also European 
breeding - English, German and surely 
Swedish.
Argos 1957 (Nabor - Arfa by Witraż) pro
ved as the most popular and meritorious 
stallion in Great Britain. He got the titles 
of: Supreme Champion Stallion and Su
preme Champion Ridden Stallion. Four 
of his grandget attempted to get the Ju
nior Championship of Great Britain.
Another stallion, Dardir, sold to Sweden, 
influenced European breeding to a high 
degree. In 1974 he was awarded with 
a prize for „the Best Stallion in Sweden 
as a first Arabian granted with this 
award. He also sired many stallions se
rving mares in different European coun
tries and the US. Many of their progeny 
distinguished themselves in shows. One 
of the most valuable descendants was
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Madar 1970 (out of Maritsa by Arax). 
Another his son, Saudi, was exported to 
Germany. His son, Gadir, was used in Po
land and sired, among the others, beau
tiful Estarda 1990 (out of Estancja by Pa- 
las), the Reserve Champion of Europe. 
Recently in Poland made were attempts 
of re-introducing Nabor blood to bre
eding through his son Grandorr 1973 
(out of Gwadiana by Amurath Sahib. In 
the US he started mainly in performance 
classes and gained significant effects). In 
Poland he served mares for 3 seasons at 
Michałów and for one season in private 
breeding, leaving behind 30 foals. From 
them distinguished himself Wadim 1993 
(out of Warszula by Palas), sold to Swe
den without using in Polish breeding. He 
gained the titles of World Top Ten and 
Reserve Champion of Europe, neverthe
less all attempts of continuing the Nabor 
sireline through Grandorr failed.
As a compensation, Michałów Stud got 
from Deedie Chauncey another daughter 
of Nabor, the mare WN Nastasea 1977 
(out of Kirkors Gazal). She gave birth to 
two fillies and one colt. Her daughter Ni
na 1995 (by Monogramm) was put to 
stud and in 2004 produced Norma by Ga- 
zal Al Shaqab. This young and refined 
mare, inbred to Nabor, proved her show 
possibilities, gaining, among the others, 
the World Top Ten title.
In total, Nabor left behind 46 US and 
Canadian National winners, as well as 
151 American mąjor show winners. 6 of 
his descendants were awarded by the 
Legion of Honor title, one - Supreme 
Legion of Honor, 19 - Legion of Merit, 
whereas 19 - Legion of Supreme Merit. 
Only few horses of Polish origin obta
ined comparable results, including 
Bask, used in the US at the same time. 
Those two stallions are, however, hard 
to compare. Bask better suited the 
American breeding, because he was 
a right horse in right time and in right 
hands. He was a legend by himself, but 
he probably would not earn such a gre
at fame, if Tom Chauncey did not meet 
Nabor on the sale arena in 1969. From 
then on the „Arabian industry” in the 
US started to develop and proved, 
that Arabian horses can make 
the most luxury goods in the 
world. The prices began to 
grow, achieving their peak 
in the eighties, during the 
Polish Ovation sale in 
1985. It enabled the de
velopment of Arabian 
horse breeding in other 
countries, for whom the 
US became a trade 
partner. It benefitted 
also our breeding, be
cause the export of Ara
bians was bringing a gre
at money, proving a use
fulness of those horses. 
That is why in a certain pe
riod 4 state studs could be ac
tive in Poland, from which later 
a thriving private breeding develo
ped. For all those successes we sho
uld be grateful to Nabor.
/transl. K. Ch./

▲ Nabor w USA / in the United States

▼ Drużba 1964 (Nabór - Druchna), Michałów

Na czele stoi tu Aramis 1962 (od Am- 
neris po Amurath Sahib) - 49 tytułów 
w klasach pokazowych i użytkowych, 
w tym jako pierwszy ogier w historii 
pokazów w USA, zdobył w tym samym 
roku Czempionat Narodowy USA i Ka
nady (1970). Ponadto zdobył tytuły: 
Top Ten Kanady (1967), Top Ten USA 
w Formal Driving (1970), Czempionat 
USA w Formal Driving (1972), Czem
pionat Kanady i Top Ten USA w klasie 
Park Horse (1973), Wiceczempionat 

Kanady w Formal Driving i Wice
czempionat USA w Formal 

Combination (1974).
Aramis uważany był 
za najlepszego z synów 

Nabora. Został sprze
dany w 1967 r. bez 
użycia w polskiej ho
dowli. Dyr. Jaworow
ski prosił o zgodę 
na pokrycie nim kil
ku klaczy, lecz nieste

ty, nie uzyskał jej. Za
kupiony został przez

spółkę partnerską pań
stwa Burton i państwa 

Lowe. W1970 r. Wayne Newton 
wykupił część udziałów. Z pozo

stałymi partnerami rozpoczęli promocję 
konia. Rok później Newton wykupił 

resztę udziałów stając się jedynym wła
ścicielem Aramisa. Tak wspominał swe
go ukochanego ogiera:

- Mimo, że dane mi było niewiele cza
su przeżyć wspólnie z Aramisem, jego 
uroda i elegancja zawsze przypominały 
mi moment, gdy go pierwszy raz ujrza
łem - moment, gdy się w nim zakocha
łem. Był idealnym koniem. O czymkol
wiek można by marzyć, w tym koniu by
ło więcej. Był prawdziwym przyjacie
lem. Jego ogromna inteligencja i wrażli
wość zachwyciły mnie od momentu, gdy 
pierwszy raz na nim siedziałem.

Aramis odszedł jeszcze przed swoim 
ojcem, w styczniu 1976 r.

W Stanach zostawił w ciągu zaledwie 
8 lat 303 źrebięta. Na pokazach narodo
wych, w klasach użytkowych i hodowla
nych, wyróżniło się do 2000 r. 11 koni, 
zdobywając 2 wiceczempionaty (1 ho
dowlany, 1 użytkowy) i 16 Top Ten (8 ho
dowlanych i 8 użytkowych)

Do 2000 r. wpisano do ksiąg stadnych 
2975 jego wnuków. W czempionatach 
narodowych wyróżniło się 30 z nich 
(6 po synach Aramisa, 23 od córek 
i 1 po obojgu rodzicach po Aramisie). 
Wnuki Aramisa wygrały ogółem 11 czem- 
pionatów (2 hodowlane, 9 użytkowych), 
14 wiceczempionatów (4 hodowlane 
i 10 użytkowych), 47 Top Ten (10 ho-
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¿owianych i 4 użytkowe). Aramis 
¿o dziś uważany jest za ojca cennych 
matek hodowlanych.

Drugim cenionym synem Nabora im
portowanym z Polski byi Gwalior 1961 
(od Gwadiana po Amurath Sahib). 
Sam zdobył 23 tytuły, w tym Czempio- 
nat Kanady (1971), dwukrotnie Top Ten 
czempionatu USA (1967-68), trzykrot
nie Wiceczempionat USA (1969-71), Wi- 
ceczempionat USA Park Horse (1971) 
i raz Tbp Ten USA w Park Horse (1972).

Sprowadził go do USA w 1966 r. 
dr E. LaCroix, a następnie w 1970 r. za
kupił za 100 tys. doi. na aukcji w Lasma 
Arabians Tom Chauncey. Stopniowo 
udziały w nim wykupił dr Leonard 
Skeggs, właściciel Locust Farm. Tam 
Gwalior pozostał do końca życia, t. j. 
do lutego 1989 r.

- Kiedy pierwszy raz zobaczyliśmy 
Gwaliora, byt, naszym zdaniem, tak ele
gancki jak Nabór, więc postanowiliśmy 
go nabyć - opowiadała w 1984 r. żona 
dr Skeggsa. - Nigdy go nie sprzedamy. 
Ma ten ładny, podwójny boks. Stoi tam, 
przyglądając się swymi ogromnymi 
oczyma każdemu, kto się zbliży. Wszy
scy go kochamy, a nasze wnuki w róż
nym wieku jeżdżą na nim. Jest bardzo 
łagodny, ale zmienia się w tygrysa, gdy 
przychodzi do stanówki.

Co roku organizujemy dzień otwarty 
i Gwalior zbiera największe owacje. Je- 
dzie na nim jedna z naszych wnuczek 
trzymając flagę. Dla nas Gwalior jest 
nadal elegancki - po prostu elegancki 
starszy pan

Z jego potomstwa w narodowych 
czempionatach wyróżniło się 7 źrebiąt, 
zdobywając 1 czempionat hodowlany 
i 8 Top Ten (2 hodowlane i 6 użytkowych).

Do 2000 r. do amerykańskiej księgi 
stadnej wpisano 1670 szt. wnuków 
Gwaliora. W tym na narodowych 
czempionatach odznaczyły się 23 -11 po 
synach i 12 po córkach Gwaliora, wy
grywając 11 czempionatów narodo
wych (1 hodowlany, 10 użytkowych), 
5 wiceczempionatów (1 hodowlany, 
4 użytkowe) i 39 Top Ten (7 hodowla
nych i 32 użytkowe).

Dornaba 1960 (Nabór - Darda 
Po Amurath Sahib) okazała się jedną 
z nąjbardziej utytułowanych córek Na
pora na amerykańskich ringach pokazo

wych. Zdobyła ogółem 42 tytuły w tym: 
Narodowy Czempionat USA i Kanady, 
Wiceczempionat Narodowy USA, Top 
Ten Klaczy USA i Kanady, Wiceczem
pionat oraz Top Ten USA w klasie En
glish Pleasure. Dornaba dala Czempion- 
kę Kanady, Jewel Drift (po Silver Drift).

Eskadra 1959 (Nabór - Ela po Miecz
nik) - zdobyła mniej tytułów niż jej pół- 
siostra, bo 25, w tym Wiceczempionat 
Kanady, Top Ten USA i Kanady, Top 
Ten USA w klasie Park Horse. Z ogierem 
Silver Drift dala córkę, Lady Topaz, któ
ra w wieku 4 lat zdobyła tytuł Top Ten 
Kanady w klasie Park Horse.

Obie klacze zakupi! z Polski Howard 
Kale. Niestety, obie przedwcześnie pa- 
dly. Tak wspominał je ich właściciel:

- Dornaba i Eskadra były pięknymi 
klaczami pokazowymi, klasycznymi, 
arabskimi klaczami w każdym calu. 
Eskadra zawsze pozostawała w tyle 
za Domabą, ale w jednej dziedzinie by
ła lepsza... była wspaniałym koniem 
do Park Horse. Córki Nabora dojrzewa
ją później niż pozostałe konie.... nie 
przed osiągnięciem 5-6 roku życia. Do- 
maba i Eskadra także późno dojrzały. 
Ale potem stawały się już coraz lepsze.

Wirginia 1961 (Nabór - Werbe
na po Wojski) - zdobywała tytuły w kla
sach użytkowych, m. in.: Narodowy 
Czempionat USA w klasie English 
Pleasure i Top Ten w klasie Native 
Costume (1968), oraz Wiceczempionat 
w klasie Native Costume w 1969 r.

Gai Adventure 1967(Nabor - Gavrelle),

Mirza 1957 (Nabór - Mira po Wielki 
Szlem) - zdobył tytuł US Top Ten Park 
Horse w 1967r. oraz 6 innych tytułów.

Werbor 1963 (Nabór - Antwerpia 
po Werset), importowany w łonie matki, 
zdobył dwukrotnie Top Ten USA (1970, 
1973) i raz Top Ten Kanady (1973).

Tytuły zdobywały także:
Galbor 1964 (Nabór - Galopada 

po Rozmaryn) - Czempion USA w klasie 
English Pleasure AOTR w 1972 r.

Madrygał 1960 (Nabór - Madiara 
po Werset) - Top Ten USA w klasie We
stern Pleasure w 1974 r.

Faraon 1958 (Nabór - Forta po Kuha- 
ilan Abu Urkub) - dwukrotnie Top Ten 
Kanady (1965 i 1971) oraz Top Ten USA 
w 1971 r.

Drużba 1964 (Nabór - Druchna 
po Rozmaryn) - Top Ten USA i Kanady

Gwiazdor 1959 (Nabór - Gwadia
na po Amurath Sahib) - Top Ten Kana
dy w 1964 r.

Lawina 1962 (Nabór - Lawenda 
po Doktryner) - Top Ten Kanady

Wśród potomstwa Nabora urodzo
nego w USA wyróżniły się następujące 
konie:

Gai-Adventure 1967 (Nabór - Garvel- 
le) - zdobył łącznie 30 tytułów w tym ty
tuły Czempiona, Wiceczempiona i Top 
Ten USA, Top Ten Kanady oraz Top Ten 
USA i Kanady w klasie Pleasure Driving. 
Uważany za nąjlepszego syna Nabora 
w Stanach. Jeden z jego 5 synów, którzy 
zostawili więcej niż 250 szt. potomstwa.
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Kdborr 1970 (Naborr - Bint Khola- 
meh) - pierwsze źrebię Chaunceyów 
i chyba najlepsze. Sam zdobył tytuł Wi- 
ceczempiona USA, Czempionat Kana
dy, oraz Czempionat Kanady w klasie 
Western Pleasure. Ponadto w 1979 r. zo
stał Czempionem Europy. Niewątpliwie 
wielką zasługą Kaborra jest jego wspa
niała córka, Kajora 1979 (od Edjora 
po Exelsjor) - Młodzieżowa Czempion- 
ka USA z 1982 r. i matka Czempio- 
na Świata, og. Gazal Al Shaqab - ojca 
kolejnego pokolenia czempionów świa
ta, jak Marwan Al Shaqab czy wspania
ła janowska Pianissima. Spośród po
tomków Nabora Kaborr, właśnie po
przez Kajorę, wydaje się wywierać obec
nie największy wpływ na współczesną 
hodowlę światową, również polską.

Wśród urodzonych w Stanach córek 
Nabora czołówkę stanowią klacze 
Sterling Silver (od Wahida) i Silver 
Caprice 1966 (od Miss Century). Silver 
Caprice zdobyła Top Ten Kanady oraz 
10 innych czempionatów. Sterling Sil
ver zaś - Top Ten Kanady w klasie ho
dowlanej i dwukrotnie Top Ten Kana
dy w klasie Western Pleasure. Ponadto 
utytułowano ją 12 innymi tytułami.

Riffle (Nabór - Riffilla po Oran) - 
zdobył tytuły Narodowego Czempio- 
na Kanady w klasie Park Horse, Naro
dowego Czempiona USA w klasach For
mal Driving i Formal Combination.

Ibn Naborr (Nabór - Arizona Rose) - 
został Czempionem Kanady w klasie 
Stock Horse

Naborro 1966 (od Mimika po Ali 
Said) - zdobył Top Ten USA w klasie 
Park Horse

... i spuścizna w Europie
Jego potomstwo wywarło także 

wpływ na hodowlę europejską - angiel
ską, niemiecką, a zwłaszcza szwedzką.

Argos 1957 (od Arfa po Witraż) okazał 
się popularnym i zasłużonym ogierem 
w Wielkiej Brytanii. Zdobył tytuł Sup
reme Champion Stallion i Supreme 
Champion Ridden Stallions pokazu 
w Kempton Park. Dal wielu zwycięzców 
„w dobrym typie”. Czwórka jego wnu
cząt sięgnęła po Młodzieżowy Czempio
nat Wielkiej Brytanii.

Na hodowlę europejską duży wpływ 
wywarł sprzedany do Szwecji Dardir. 

Można powiedzieć, że był on jednym 
z filarów Stadniny w Blommeród. 
W 1974 r. został wyróżniony nagrodą 
dla najlepszego ogiera w Szwecji, przy
znawaną przez Szwedzkie Towarzy
stwo Rolnicze. Był pierwszym arabem 
uhonorowanym tą nagrodą. Dał szereg 
reproduktorów użytych w różnych kra
jach europejskich i USA. Szereg jego 
potomków wyróżniło się na pokazach. 
Jednym z cenionych następców okazał 
się Madar 1970 (od Maritsa po Arax), 
Czempion Szwecji z 1976 r., a także Rus- 
nir 1974 (od Rusnega po Negatiw). 
Do Niemiec został sprzedany jego syn, 
Saudi. Użyty tam na niewielu kla
czach, dal dwie cenne córki: Saikę 1976 
- matkę cenionego reproduktora wy
ścigowego, Santhosa: oraz Sadikę - 
matkę Czempiona Wielkiej Brytanii, 
og. Esta Espahan. Czterech z jego sy
nów użyto w hodowli, z nich najcen
niejszym okazał się Gadir 1977. Koń 
ten zdobył szereg tytułów, w tym 
Czempiona Danii, Norwegii i Top Ten 
Czempionatu Świata. Wypożyczony 
do Polski, dal wspaniałą klacz Estardę 
1990 (od Estancja po Palas), Wice- 
czempionkę Europy.

Polska próbowała wprowadzić krew 
Nabora do hodowli, poprzez zakup 
z USA jego syna, og. Grandorr 1973 
(od Gwadiana po Amurath Sahib). 
W USA startował w klasach użytko
wych, w których nawet miał osiągnięcia. 
Przez trzy sezony w Michałowie i sezon 
w prywatnej hodowli zostawił 30 źrebiąt, 
z których wyróżnił się og. Wadim 1993 
(od Warszula po Palas). Koń ten, bez 
użycia w kraju, został sprzedany, 
do Szwecji gdzie okazał się cennym re
produktorem. Zarówno on, jak i jego po
tomstwo wyróżniali się na europejskich 
pokazach. Wadim został Top Ten Czem
pionatu Świata oraz Wiceczempionem 
Europy. Niestety, próba kontynuacji linii 
Nabora poprzez Grandorra nie powio
dła się.

SK Michałów, w drodze „zadość
uczynienia” stała się właścicielem cór
ki Nabora, klaczy WN Nastasea 1977 
(od Kirkors Gazal) podarowanej Stad
ninie Koni Michałów przez Deede 
Chauncey. Klacz ta zostawiła 2 klacze 
i ogierka. Jej córka, Nina 1995 (po Mo- 
nogramm) została włączona do stada 

i w 2004 r. dała córkę z og. Gazal Al 
Shaqab - Normę. Ta młoda klacz z du
żym bukietem, inbredowana na Nabo
ra, już udowodniła swoje możliwości 
pokazowe, plasując się w czołówce po
kazów tak narodowych, jak i zagra
nicznych, m.in. Top Ten Czempionatu 
Świata.

Ogółem Nabór zostawił po sobie 
stawkę 46 zwycięzców w czempiona- 
tach narodowych USA i Kanady, oraz 
151 zwycięzców w innych najważniej
szych pokazach amerykańskich. 6 jego 
potomków nagrodzono tytułem Le
gion of Honor, jeden uzyskał tytuł Su
premę Legion of Honor, 19 - tytuł Le
gion of Merit, a 2 - Legion of Supreme 
Merit. Osiągnięcie godne pozazdrosz
czenia. Lepsze wyniki miało niewiele 
koni polskiego pochodzenia, w tym 
Bask, kryjący w Stanach w podobnym 
okresie. Trudno jednak porównywać 
Nabora i Baska. Ten ostatni zdecydo
wanie lepiej „wpasował się” w hodowlę 
amerykańską. Bask był to „właściwy 
koń we właściwym czasie i we właści
wych rękach”. Był legendą sam w so
bie. Jednak zapewne nawet jego życie 
nie byłoby opromienione tak ogromną 
sławą, gdyby nie splot wydarzeń, które 
doprowadziły do spotkania Toma 
Chaunceya i Nabora na ringu aukcyj
nym w 1969 r. Ten właśnie moment za
początkował rozwój prawdziwego 
„przemysłu arabskiego” w Stanach 
i udowodnił, że koń arabski może być 
jednym z nąjbardziej luksusowych to
warów na świecie. Od tej chwili ceny 
na araby w USA rosły w nadzwyczaj
nym tempie, osiągając szczyt w latach 
80. podczas niepobitej do dziś rekordo
wej aukcji „Polish Ovation”. Umożliwi
ło to rozwój hodowli koni arabskich 
w innych krajach, dla których Stany 
stały się głównym rynkiem zbytu. Na
sza rodzima hodowla również na tym 
skorzystała. Arab przestał już być „im
perialistycznym darmozjadem”, a stal 
się pożądanym źródłem dewiz. To 
m.in. dzięki Naborowi mieliśmy w pew
nym okresie aż 4 państwowe stadniny 
arabskie, mamy do dziś tak wiele suk
cesów międzynarodowych na koncie 
i coraz prężniej rozwijającą się hodow
lę prywatną. Wszyscy powinniśmy być 
mu za to wdzięczni... •
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2006
Czempionka Klaczy Młodszych USA / US National Junior Champio

2004
Czempionka Klaczy Młodszych / Junior Cham

Białka - Młodzieżowy Czempionat / Junior Ch
Janów Podlaski - Czempionat Narodowy / National Championships 
Aachen - Puchar Narodów / All Nations Cup
Moorsele - Czempionat Europy / European Championships
Paryż - Czempionat Świata / World Championships

2008
Czempionka Klaczy Starszych I Senior Champion Mare
• Al Khalediah - Festiwal Konia Arabskiego / Arabian Horse Festival
• Janów Podlaski - Czempionat Narodowy / National Championships
• Aachen - Puchar Narodów / All Nations Cup
• Moorsele - Czempionat Europy / European Championships
• Paryż - Czempionat Świata / World Championships
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HODOWLA

Perskim okiem
Jerzy Biaiobok
fot. Lidia i Wiesław Pawłowscy

S
ądzę, że mijający rok przejdzie 
na trwałe do historii naszego 
„arabskiego życia”. Diugo pozo
staną w pamięci wrażenia z ostatniej au

kcji, głównie za sprawą Kwestury, jak 
też pasmo spektakularnych zwycięstw 
Pianissimy, zapoczątkowane Czempio- 
natem Narodowym w Janowie, poprzez 
Puchar Narodów w Aachen, Czempio- 
nat Europy w Moorsele i wreszcie Czem- 
pionat Świata w Paryżu, co w efekcie da- 

National Junior Champion Marę

io jej tytuł Trójkoronowanej. Powtórzyła 
swój sukces odniesiony w wieku junior- 
skim (także Trójkoronowana jako rocz- 
niaczka). W gronie seniorek poszło jej 
również gładko, chociaż emocji nie bra
kowało, zwłaszcza w Paryżu. Jest to je
dyny przypadek w powojennej historii 
pokazów takiej drogi do sukcesu w nąj- 
krótszym możliwym czasie. Tak więc, 
drodzy hodowcy i łowcy przyszłych 
czempionatów zabierajcie się ochoczo 
do pracy! Oczywiście piękne konie (po-

Poprzeczka po ostatniej aukcji 
postawiona została bardzo 
wysoko, „silniki przegrzane 

do czerwoności", a za chwilę 
następna lista sprzedażnych 
koni i pytanie, które coraz 

częściej sobie zadaję, 
patrząc na polski świat arabski 

„QUO VADIS ?".

dobnie jak kobiety) mają zarówno swo
ich gorących zwolenników, wielbicieli, 
jak i ludzi myślących trochę inaczej, co 
można było zauważyć studiując wyniki 
u poszczególnych sędziów - do takiego 
wniosku doszliśmy z dyrektorem stad
niny janowskiej, Markiem Trelą.

Na pewno dużą pociechą jest to, że 
polskie araby, nie tylko te idealne, bro
nią się dość skutecznie na ringach 
światowych. Oprócz doskonałego typu 
(w przypadku Pianissimy właściwie za
brakło skali punktowej za głowę i szy
ję), polskie araby cechuje świetna kło
da, prosta linia grzbietu, w większości 
bardzo prawidłowe nogi i naturalny, 
bardzo dynamiczny ruch na długich 
prostych. Wszystkie punktacje na po
kazach w sezonie 2008 były wypadkową 
tych składników.

Z pewnością ostatni sezon pokazów 
należał do bardzo udanych dla polskich 
hodowców i zaczął się stosunkowo 
wcześnie, bo pod koniec kwietnia, pio
nierską i egzotyczną wyprawą do Sankt 
Petersburga. Jestem pełen podziwu dla 
grupy ludzi, którzy zorganizowali ten 
wyjazd (dokładny opis „drogi przez mę
kę” - w KP 6/2008) i wygrali prawie 

wszystko: czempion ogierków - Echo 
Oflra (Gaspar - Egzyna) hod. J. Ryn
kowskiego, wice -Rascal (BS Black Fa
ble - Ravenwood Nejma) hod. Silvática 
Black Arabians; czempionka klaczek - 
Garuna (Grafik - Gwarka) hod A. Woj
towicza, czempionka klaczy - Kashira 
(Magnum Psyche - Kamila IV) hod. S. 
Redestowicza, własność A. Wojtowicza, 
wiceczempion ogierów - Pilin Psyche 
(Padrons Psyche - Pilina) hod. S. Rede
stowicza, własności SK Kielnarowa.

Z pewnością, jak przyznają sami ho
dowcy, poziom ogólny nie byl za wysoki, 
ale jest to pionierskie, historyczne zwy
cięstwo w Rosji - kraju, który nie tak 
dawno, głównie za przyczyną państwo
wej Stadniny Koni w Tiersku, był potę
gą w hodowli koni arabskich. A dla nas, 
Polaków, jest to również swoiste „me
mento”, co może stać się z hodowlą ko
ni arabskich w krótkim czasie, kiedy 
działają młyny transformacji i prywaty
zacji. Największy kapitał na tym zjawi
sku zbili Holendrzy i Amerykanie, a Ro
sjanie - czy zaczną odbudowywać ho
dowlę? Nasi najwięksi konkurenci 
w handlu z Amerykanami i Europą 
twórcy koni arabskich w tzw. typie ro
syjskim (rosłych, dobrze zbudowanych, 
mocnych, o trochę prostej głowie, z do
skonałym okiem i wyśmienitym, dyna
micznym ruchem) organizują między
narodowy pokaz, gdzie rodzime konie 
są tylko tłem dla konkurencji.

Hodowla koni w ZSRR, a później 
w Rosji była dla nas - z racji swoich pol
skich źródeł powstania - bazą genetycz
ną, z której parokrotnie korzystaliśmy
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Nabór, Negatiw, Namiet, Magnat, Tal
lin, Piesennik i prawie czysto egipski 
Palas. to ogiery, które trwale zapisały 
się w polskiej hodowli. Wichry rewolucji 
nie po raz pierwszy zmiatają konie 
arabskie ze wschodu. Rewolucja paź
dziernikowa, I i II wojna światowa zre
dukowały stada prawie do zera. Pozo- 
staje tylko wiara, że konie arabskie od
rodzą się jak „Feniks z popiołów” i nie
bawem urośnie nam konkurencja 
za wschodnią granicą. Należy pa- / 
miętać, że jest to nowy rynek ' ■ 
zbytu dla polskich hodow
ców, więc niech się syste
matycznie, pomału za- ' t 
cznie rozwijać.

Większej rangi mię
dzynarodowe pokazy 
zaczynają się ma- / 
jowym pokazem 
w Weis (Austria).

Kabszta Młodzieżowy Czempion • 
Polski, Wi< eczempion Europy i Top Ten 
Czempionatu Świata / Polish National 
Junior Champion Stallion, Ęuropean 
Reserve Junior Champion Stallion and 
r<J': d Champion

4 Pianissima 
Multiczempionka 2008 
/ Mutlichampion Marę 2008 
i / and Greg Gallun



With a wink
I believe that the passing year will fore
ver be etched into the history of our 
„Arabian life”. Long will we remember 
the last auction, mainly due to Kwestu- 
ra, as well as the performances of Pianis- 
sima, beginning from the Nationals in Ja- 
now Podlaski and ending with the title of 
World Champion in Paris, at the same ti
me becoming a Triple Crowned mare 
(having won the All Nations Cup, Euro
pean and World Championships). She re
peated her success achieved as a junior 
(being Triple Crowned as a yearling), 
though not without excitement, espe
cially in Paris. It is the only case of such 
a fast road to success in the post-war hi
story of the shows. And so my fellow bre
eders and trophy pursuers - get to work! 
Surely there is no doubt that Polish Ara
bians, and not just the perfect ones, 
stand their ground effectively on the 
foreign arenas. Beside the superb 
type (in Pianissima’s case there 
seemed to be a lack of points 
for head and neck), Polish 
Arabians possess a excel
lent faultless body, a stra
ight topline, mostly very 
correct legs and a natu
ral, very dynamic move
ment. The scores at the 
shows in the 2008 season 
were resultant of all these 
factors.
The last show season was very 
successful for Polish breeders 
and began quite early, because alre
ady at the end of April, with the exotic, 
pioneer excursion to Sankt Petersburg. 
I am full of admiration for the group of 
people who organized this trip and won 
almost everything: the junior stallions 
championship - Echo Ofira (Gaspar - 
Egzyna) bred by J. Ryzkowski, the rese
rve - Rascal (BS Black Fable - Ravenwo-
od Nejma) bred by Silvatica Black Ara
bians; the junior mares championship 
Garuna (Grafik - Gwarka) bred by A. 
Wojtowicz, the senior mare champion
ship - Kashira (Magnum Psyche - Kami
la IV) bred by S. Redestowicz and owned 
by A. Wojtowicz, the senior stallions rese
rve championship - Pilin Psyche (Pa- 
drons Psyche - Pilina) bred by S. Rede
stowicz, owned by Kielnarowa Stud.
As the breeders themselves say, the ove
rall standard was not very high, but it is 
a pioneer, historical victory in Russia. In 
a country, which not so long ago, mainly 
due to the State Stud in Tersk, was a for
ce to be reckoned with in Arabian horse 
breeding. And for us Poles it is also a re
minder of what can happen to Arabian 
horse breeding in a short time, when the 
wheels of transformation and privatiza
tion begin turning. The Dutch and Ame
ricans have mostly capitalized on this. 
And when will the Russians begin rebuil
ding their breeding? Our greatest rivals 
in trading with America and Europe, the 
creators of the Russian type Arabians 
(robust, well-built, strong, with a slightly 
straight head and great eye and superb, 
dynamic movement), organize an inter
national show, where the native horses

1 125 000 euro po raz trzeci - sprzedana! I for the third time - 
sold! Kwestura - rekordzistka aukcji I the record price 
holder, Pride of Poland sale 2008

To typowo targowe miej
sce, na mniejszą skalę niż 

Verona czy Paryż, ale z du
żą ofertą miejscowej ho

dowli, końskiej turystyki, kla
sami westernowymi i regionalną 

kuchnią, z pokazem arabskim właści
wie typowo rodzinnym, bo od początku 
organizowanym przez państwa Hue- 
mer. Miejsce to nie po raz pierwszy oka
zało się gościnne dla polskich arabów, 
które zdobyły czempionat klaczy - Ejre- 
ne (Gazal Al Shaqab - Emocja), wice- 
czempionat - Emesa (Laheeb - Etopka) 
i Top Five - Emanda (Ecaho - Emana- 
cja), ze stadniny Michałów oraz tytuł 
wiceczempionki młodzieżowej - Psyche 
Victoria (Ekstern - Pallas Atena) ze 
stadniny Chrcynno Pałac. Poza nimi 
Top Five zdobył Drdbant (Gazal Al Sha
qab - Demona), a pozostałe konie kwali
fikowały się z reguły w pierwszej piątce 
w klasach. Pokaz bardzo udany dla na
szej, liczącej 18 koni, reprezentacji.

Białecki czempionat młodzieżowy 
wpisał się na stale w historię naszych po
kazów jako najbardziej liczna (133 sztu
ki) prezentacja młodych koni. Troszkę 
przaśny, wschodni, z pewnymi niedo
statkami, ale za to ogólnie dostępny i se
lekcyjny, co jest bardzo ważne dla wielu 
hodowców - takie „pierwsze sito”. Przy
pomina mi dawne pokazy janowskie 
sprzed dwudziestu paru lat na „kursie”, 

czy między stajniami. Bardziej luźna, ho
dowlana atmosfera, jest czas na rozmo
wy, dokładne przyjrzenie się koniom 
na rozprężalni, mało gości oficjalnych, 
emocje bardziej wyciszone. Sędziowały 
cztery panie: K. Murray, Ch. Jamar, 
C. Valdes, Ch. Wale i właściwie dobrze 
poradziły sobie z tak liczną i różnorodną 
grupą młodzieży. Hodują i sędziują pol
skie konie od wielu lat i są im bardzo 
przychylne, czasami nawet za bardzo, 
nie chcąc robić przykrości hodowcom, 
bo not 16-17 punktów, zwłaszcza 
w dwóch pierwszych ocenach, można 
było używać częściej, co bardziej zróżni
cowałoby klasę. Czempionat ogierków 
zdobył Kabsztad (Poganin - Kwestura) 
hod. SK Michałów, wice - Boreas (Metro
polis NA - Bombina) hod. W. Kowalika. 
Czempionat klaczek należał do SK Ja
nów; czempionką została Palabra (Enzo 
- Palmeta), a wiceczempionką - Passio
naria (Gazal Al Shaqab - Pianosa), peł
na siostra Pianissimy.

Po dwóch miesiącach, na pokazie na
rodowym Kabsztad i Palabra powtórzy
ły sukces i zdobyły laury czempionów, 
ale dalej - na jesiennych, zagranicznych 
pokazach, było gorzej, zwłaszcza u Pala- 
bry. Klacz była właściwie bez formy i wi
goru, zajmując dalsze miejsca w klasach,

W Janowie na Narodowym Pokazie 
zmiany zaszły na miejscach wiceczem- 
pionów młodzieżowych, wśród ogier-
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j^ów tytuł przeszedł do wychowanka 
51. j J. Pietrzaków - og. Lord Bey Shah 
(Psytadel - Lady Aphrodite), a wśród 
Idaczek - do Ekstemy (Ekstern - Eman
ie hod. K. Goździalskiego.

W przypadku klaczy nie było więk
szych niespodzianek - czempionką zo
stała janowska Pianissima, a wice- 
czempionką - michałowska Espadrilla 
(Monogramm - Emanacja). Czempio- 
nat i wiceczempionat ogierów należał 
do Michałowa. Grafik (Eukaliptus - 
Gaskonia), po długich staraniach do
piął swego i zdobył tytuł czempiona, 
a milą niespodziankę zrobił Drabant - 
lubiący się pokazywać, będący w dosko
nałej formie, co zresztą potwierdził 
w Akwizgranie i Moorsele.

Ze względu na coraz większą liczbę 
koni oraz napięty plan pokazowo-auk- 
cyjny, mamy w czempionacie coraz 
większe kłopoty z zamknięciem się 
w przewidzianym czasie. Niestety, plac 
na zewnątrz jest słabo oświetlony, roz
grywanie ostatnich klas prawie o zmro
ku mija się z celem i w końcu trzeba się 
zdecydować na całość pokazów w hali, 
gdzie i tak bardzo często przenosimy 
się z powodu deszczu.

Wszystkie znane pokazy w Europie 
odbywają się w hali, z którą oswojenia 
się brakuje zwłaszcza młodym koniom 
z Polski. Potem w Akwizgranie zaczyna 
się problem z przestraszoną młodzieżą, 
która miała wygrać, ale „para poszła 
w gwizdek”.

W ciągu paru ostatnich lat w Czem
pionacie Narodowym bardzo poprawił 
się poziom prezentowanych koni, za
równo pod względem typu, jak i po
prawności budowy, a w szczególności 
Pielęgnacji i wytrenowania. Właściwie 
nie odbiega on od poziomu pokazów ty
pu A w Europie, gdzie jest znacznie wię
cej profesjonalnych prezenterów. Nasi 
amatorzy wyraźnie się poprawili i do
brze sobie radzą.

Tak jak napisałem na wstępie, nasze 
»arabskie życie” zdominowały dwie kla
cze: Pianissima i Kwestura

Bardzo długo zastanawialiśmy się 
w Michałowie, czy i kiedy podjąć decy- 
Zję o sprzedaży Kwestury. Oczywiście 
nąjlepszą formą sprzedaży koni o tak 
wysokiej wartości jest sprzedaż nego- 
ciacyjna. Aukcja, jeśli jest przeprowa

dzona uczciwie i z szacunkiem dla ku
pujących, to kieruje się pewnymi pra
wami zamkniętymi w określonym cza
sie i młotek musi uderzyć. Z drugiej 
strony, sprzedaż w drodze negocjacji 
pozbawia zgromadzoną publiczność 
widowiska i wpływa negatywnie na ce
nę pozostałych koni gdyż brakuje loko
motywy, która ciągnie pociąg z napisem 
AUKCJA. Wreszcie filozofia naszej au
kcji oparta jest na zasadzie, że najlep
sze klacze są właśnie tylko „tu i teraz”, 
czyli w ofercie na narodowej aukcji.

Ta, wydająca się prostą i logiczną, za
sada niestety nigdy nie była do końca 
akceptowana przez hodowców koni peł
nej krwi angielskiej i półkrwi, które nie 
zbudowały rynku końskiego, mimo usil
nych starań pośredników. Dzisiaj ten ry
nek jest zdominowany przez jeźdźców 
i trenerów, czerpiących z tego określone 
profity i przestawienie na inny tor jest 
prawie niemożliwe chyba, że hodowcy- 
-wlaściciele powiedzą „nie” i przetrwają 
najgorszy moment. Ostatnia aukcja ja
nowska była najlepsza w całej swojej 
39-letniej historii. Osiągnięto wynik 
3 175 tys. euro z aukcji głównej Pride of 
Poland i Selection Sale (2 994 tys. z au
kcji i 181 tys. - z Selection Sale), 
przy średniej cenie za konia z aukcji: 
115 154 euro. Kwota 1125 tys. za Kwe
sturę należy do najwyższych, za jakie 
sprzedano konia arabskiego z Polski.

Ale wracając do samej Kwestury, to 
miałem wewnętrzne przekonanie, że 
nadszedł jej czas, pod warunkiem, że 
w ogóle kiedykolwiek zdecydujemy się 
na jej sprzedaż. Z jednej strony - karie
ra pokazowa (wygrała wszystko w Eu
ropie i USA, z wyjątkiem pokazów 
na Bliskim Wschodzie), z drugiej - ka
riera hodowlana (jej syn Kabsztad 
w przeddzień aukcji zdobył tytuł Mło
dzieżowego Czempiona Polski). Uwa
żam, że był to najlepszy moment. Nie 
mogłem się zgodzić na sprzedaż tej kla
czy ładnych parę lat temu, kiedy to szef 
znanej firmy za wszelką cenę chciai po
zyskać Kwesturę na aukcję, interweniu
jąc u najwyższych czynników, a ja mu- 
siaiem się tłumaczyć, że „nie jestem 
garbaty”. Wówczas sprzedaż Kwestury 
miała być potwierdzeniem jedynie 
słusznej teorii o promocji i filozofii han
dlu końmi. Od tego czasu Kwestura 

tion6 aS a background for the competi- 

Horse breeding in the USSR and later 
Russia was a rich genetic reservoir for us 
due to its Polish origins which we have 
several times used. Nabor, Negatiw, Na- 
miet, Magnat, Tallin, Pesennik and the 
almost Straight Egyptian Palas are stal
lions which have carved themselves in 
the history of Polish breeding. The winds 
of the revolution have not for the first ti
me swept the Arabian horses from the 
East. The October Revolution, World 
War I and II have reduced the herds al
most to nothing. We just hope that the 
Arabian horses will be reborn like the 
phoenix from the ashes and that soon we 
will have sound competition across our 
Eastern border. We should also remem
ber that it is a new market for Polish bre
eders and we cross our fingers that it wifi 
slowly develop.
The more acclaimed international shows 
begin with Weis, Austria in May. It is 
a trading fair place, on a smaller scale 
than Verona or Paris, but with a large of
fer of local breeding, horse tourism, re
gional cuisine, various Western classes 
and with a homely horse show, from the 
beginning organized by the Huemer fa
mily. Not for the first time the place tur
ned out to be amicable to Polish Ara
bians, who claimed the following titles: 
senior champion mare - Ejrene (Gazal Al 
Shaqab - Emocja), reserve - Emesa (La- 
heeb - Etopka) and a Top Five by Eman- 
da (Ecaho - Emanacja) from Michałów 
Stud. Psyche Victoria (Ekstern - Pallas 
Atena) from Chrcynno Palac gained the 
title of junior Reserve Champion mare. 
In addition to that Drabant (Gazal Al 
Shaqab - Demona) grabbed a Top Five. 
The remaining horses usually qualified in 
the Top Five of their classes. The show 
was very successful for our numerous re
presentation (18 horses).
The Junior Spring Show in Białka has 
carved itself into the history of our shows 
as the most numerous (133) presenta
tion of young horses. A bit unleavened, 
with some shortages, but generally ac
cessible and selective, which is very im
portant for many breeders as the first 
qualifier. It reminds me of the old Janów 
Podlaski shows from 20 years ago held 
behind the „private” stables (mares” 
bams). With a more casual breeding at
mosphere, there is time for conversa
tions, a closer look at the horses in the 
collecting ring, less official guests, the 
emotions more calm. The show was jud
ged by four ladies: K. Murray, Ch. Jamar, 
C. Valdes, Ch. Wale and they did very well 
with such a numerous and varied group 
of youngsters. They breed and judge Po
lish horses for many years and are favora
ble towards them, sometimes even too 
much, not wanting to cause offence to 
the breeders, because 16-17 points co
uld’ve been used more often, especially 
in the first two marks, which would di
versify the class more. The junior stal
lions championship was won oy Kabsz- 
tad (Poganin - Kwestura) bred by Mi- 
chałów Stud, the reserve - by Boreas 
(Metropolis NA - Bombina) bred by 
Kowalik, while the junior mares cham-
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pionship and reserve went to Janów 
Podlaski Stud: Palabra (Enzo - Palmeta) 
and Passionaria (Gazal Al Shaqab - Pia- 
nosa), full sister to Pianissima, respecti
vely.
Two months later, at the Nationals, 
Kabsztad and Palabra repeated their 
success and gained the titles of Cham
pion, but later did worse at the foreign 
autumn shows, especially the filly She 
lacked form and vitality, placing at the 
more distant spots in the classes. The 
Nationals saw a change in the recipients 
of the Junior Reserve titles - Lord Bey 
Shah (Psytadel - Lady Aphrodite) bred 
by M. & J. Pietrzak and Eksterna (Eks
tern - Emanta) bred by Falborek Ara
bians. There were no surprises in the se
nior mares category - Pianissima beca
me Champion, while Espadrilla (Mono- 
gramm - Emanacja) - Reserve Cham
pion. Both top spots in the senior stal
lions category belonged to Michałów. 
Grafik (Eukaliptus - Gaskonia), after his 
long efforts, finally grabbed the title of 
Champion, while Drabant was a pleasant 
surprise - he likes to be shown and spor
ted great form, which he confirmed at 
Aachen and Moorsele.
Due to the larger amount of entries and 
the tight schedule of the show and sale 
we have an enormous problem of fitting 
the show in the provided timeframe. 
Unfortunately the outside arena is poor
ly lit, the final classes are judged at dusk 
which is pointless -1 think that we sho
uld finally decide on moving the show in
doors, where we often do so anyway due 
to rainfall. All the important shows in 
Europe take place indoors, with which 
the Polish horses aren’t acquainted. 
Thus in Aachen begin problems with the 
frightened youngsters, who were suppo
sed to win, but fizzled out prior to their 
performance.
During the last couple of years there has 
been a great improvement at the Natio
nal Show of the quality of presented hor
ses in terms of type, conformation, con
ditioning and training. It resembles the 
standard seen at A shows in Europe, 
where there are more professional tra
iners. Our amateurs have clearly impro
ved and are doing very well. And so, as 
I wrote at the beginning, our „Arabian li
fe” was dominated by two mares - Pia- 
nissima and Kwestura.
We thought a long time in Michałów 
of when to decide on selling Kwestura. 
Of course the best form of selling horses 
of such quality is by way of negotiation. 
An auction, if it is conducted fairly and 
with respect for the buyers, has its rules 
and the hammer must fall. On the other 
hand selling by way of negotiations de
prives the gathered public of the enterta
inment and negatively affects the prices 
of the remaining horses due to the lack of 
the locomotive which pulls the AUC
TION train. Finally the concept of our 
sale is based on the rule that the best 
mares are available only „here and now”, 
that is in the offer of the national sale.
This seemingly simple and logical princi
ple was unfortunately never accepted by 
Thoroughbred and half-bred breeders, 
which did not build a market for themse-

Espadrilla - Wiceczempionka Polski Klaczy Starszych I Polish National 
Reserve Senior Champion Mare

zdobyła Czempionat Europy, USA 
i Świata oraz urodziła kilka źrebiąt - 
opłacało się poczekać osiem lat!

Sądzę, że na przyszłość, mimo tak 
udanej aukcji, należy poprawić parę 
rzeczy, mających bezpośredni wpływ 
na jej przebieg, czyli - więcej profesjo
nalizmu:
• aukcjoner nie powinien się spieszyć, 
a mówić wolniej i bardziej wyraźnie (to 
nie jest aukcja folblutów, gdzie do sprze
dania jest 200-300 koni), mamy czas;
• polskie tłumaczenie aukcjonera jest 
mało precyzyjne i opóźnione dla pu
bliczności i kupujących;
• brak jest łączności między stronami: 
pomagającymi w ringu, właścicielami 
koni i przedstawicielem Polturfu sie
dzącym przy aukcjonerze;
• aukcja Selection Sale jest słabo do
pracowana i trwa za długo, powinna się 
tym zajmować specjalna osoba.

Poprzeczka po ostatniej aukcji posta
wiona została bardzo wysoko, „silniki 
przegrzane do czerwoności”, a za chwi
lę następna lista sprzedażnych koni 
i pytanie, które coraz częściej sobie za- 
daję, patrząc na polski świat arabski: 
„QUO VADIS?”.

Skoro jesteśmy przy Janowie, to parę 
słów o jesiennym pokazie, który zaczął 
już własne życie i ma coraz więcej zwo

lenników. Szczególnie dużym powodze
niem cieszą się klasy w strojach orien
talnych i historycznych, gdzie pomysło
wość jeźdźców i ich rodziców jest bar
dzo duża. Martwi trochę fakt, że umie
jętności prawidłowego siedzenia w sio
dle i podstaw jazdy konnej przez kolej
ne 3 lata tak słabo się poprawiają i chy
ba nie są to systematyczne treningi, 
a raczej „hurra - na koń” przed zawoda
mi. Grupa westernowa, ze względu 
na fatalną kondycję koni i stan poszcze
gólnych uczestników, to duże nieporo
zumienie w takim miejscu, jak narodo
wa stadnina Janów Podlaski.

Klasy w ręku stają się coraz liczniej
sze i chyba czas, aby zawodowcy się wy
cofali, dając pole do popisu mniejszym 
hodowcom, bo pokazywanie narodo
wych czempionów mija się z celem.

Rozgrywany naokoło „kursu” bieg to
warzyski, poprzez uczestnictwo tylko 
koni janowskich, trenowanych przez 
Dorotę Kaiubę, przestał pełnić już 
funkcję edukacyjną i potrzebna jest ry
walizacja. Mam nadzieję, że w następ
nym roku przyjedzie paru trenerów, aby 
zmierzyć się w „jaskini lwa”, a dla zaba
wy „przytrzeć rogi” gospodarzowi.

Jesienne międzynarodowe pokazy 
zaczynają się najtrudniejszym Pucha
rem Narodów w Akwizgranie, który
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udało nam się wygrać po raz piąty 
(1998,2001,2006,2007,2008) i zająć dru
gie miejsce w Pucharze Hodowców 
(Polska zdobyła ten Puchar dwukrotnie 
w latach 2001 i 2007). Szkoda tylko, że 
zarówno ogłoszenie wyników, jak i de
koracja odbywają się po czempiona- 
tach, czyli przy pustych trybunach.

Plan na jesienne pokazy zakładał, by 
do Pianissimy - zdecydowanej faworyt
ki, dobrać takie konie, które zajmując 
czołowe miejsca w klasach, pozwolą się
gnąć po puchar. I to się udało.

Nie zawiodły michalowskie klacze 
i ogieiy, plasując się na bardzo wysokich 
miejscach: Emesa i Kabsztad - 1., Dra- 
bant, Emanda i Pistoria (Gazal Al Sha- 
qab - Palmira) - 2., Ejrene i Esparto 
(Ekstern - Ekspozycja) - 3., biaieckie: 
Herlina (Ekstern - Heroldia) i Emika 
(Eldon - Emoza) - 4., i najsłabiej Norma 
(Gazal Al Shaqab - Nina) - 6.

Honor Janowa uratowała niezawod
na Pianissima - czempionka klaczy. 
Niewiele można poprawić w treningu 
tej klaczy, ale na pewno zdecydowanie 
poprawił się jej ruch, a właściwie spo
sób jego prezentowania. Należy przy
znać, że prezentacja klaczy była przy
kładem najwyższego poziomu. Sadzę, 
że Greg Gallun powinien być bardzo 
wdzięczny Pianissimie, która zmusiła 
go do efektywnego ruchu - cóż, takiej 
klaczy nie można odmówić! Pozostałe 
konie wypadły przeciętnie zajmując 
miejsca poza piątką. Podobnie więk
szość koni hodowców prywatnych, któ
rzy po Sankt Petersburgu liczyli na wie
le, miała słabe występy.

W tym sezonie Czempionat Europy 
odbył się w Moorsele, gdzie konkurencja 
była mniejsza niż w Niemczech, a wyni
ki lepsze. Potwierdza to starą prawdę, 
że ocena w znacznym stopniu zależy 
od tła, na jakim ogląda się oceniane ko
nie. Dobrze wypadl Kabsztad wygrywa
jąc klasę i zdobywając tytuł Wiceczem- 
Piona Europy. Oczywiście Pianissima 
nie dala szans innym i w klasycznym 
sWu została Czempionką Europy. Po
zostałe konie znacznie poprawiły noto
wania i tak: 1. miejsca w klasach, uzy
skując tytuły Top Five zajęły: Altamira 
(Ekstern - Altona), Drabant, Emanda 
i Emesa; 2. miejsce - Egzyna (Eldon - 
Elganda), Eksterna, Emika, Esparto 

i Pistoria; 3. - Herlina, Lord Bey Shah, 
Norma, Poganin i Wologda (Ekstern - 
Wanilia) i 4. - Palabra. Zaszczytne ty
tuły Top Five zdobyły również: Ekster
na, Emika i Esparto.

Bardzo miłym zaskoczeniem było dru
gie miejsce Egzyny J. Ryżkowskiego, któ
ra pokazywała się znakomicie. Od bar
dzo dawna nie widziałem właściciela ko
nia tak cieszącego się z jego sukcesu.

I nareszcie Paryż - w nieco okrojonej 
formie (po wycofaniu się sponsora zawo
dów skokowych), w malej, ciemnej hali 
(tłoczno i duszno), ale zawsze to Salon 
Konia - Czempionat Świata. Nastroje za
powiadały „bój tygrysów, które prężyły 
się do skoku pomrukując groźnie”. Pol
ska ekipa była dość spokojna, cele były 
dwa: zakwalifikować maksymalną liczbę 
koni do finału - dość trudne - i zdobyć 
czempionat świata Pianissima - dość ła
twe, po Pucharze Narodowi Czempiona- 
cie Europy. Z 11 polskich koni do finału 
zakwalifikowało się 10, z wyjątkiem bia- 
łeckiej Emiki, zajmując miejsca: Psyche 
Victoria - 4., Altamira - 5., Pianissima -1., 
Pistoria - 3., Emesa - 2., Emika - 5., 
Kabsztad - 3., Lord Bay Shah - 5., Poga
nin - 2., Esparto i Grafik - 3.

Najwięcej emocji wywołały dwa czem- 
pionaty: ogierów młodszych - wygrał 
Baanderos, a wiceczempionem został 
QR Marc, którego właściciel był mocno 
niezadowolony, demonstrując to pu
blicznie, a wtórowały mu plączące kobie
ty; oraz czempionat ogierów starszych -

Łzy wzruszenia po zwycięstwie / 
tears of the emotion -
Sheikh Hamad Bin Ali Al Thani 
hod. / breeder of Marwan Al Shaqab

Ives despite the utmost efforts of agents 
Today this market is dominated by rb 
ders and trainers drawing profits from it 
and an attempt at trying to change this 
is impossible, except if the breeders- 
-owners put an end to it and say , no” 
The last auction was the best in all of its 
39 year old history. The aggregate was 
3 175 000 euro from both sales (2 994 000 
euro from the main Pride of Poland Sale 
and 181 000 euro from the Selection Sa
le), with an average of 115 154 euro. The 
price of 1125 000 euro for Kwestura is the 
highest for an Arabian horse sold from 
Poland.
But returning to Kwestura -1 had an in
ner belief that her time had come now, 
under the condition that we would ever 
want to part with her. On one hand her 
show career was completed (she won 
everything in Europe and the US), on the 
other - her breeding career was fulfilled 
(her son Kabsztad gained in Janow the 
title of Polish National Junior Champion 
Stallion). In my opinion it was the best 
moment for her, with which I could not 
agree a couple of years ago. The selling of 
Kwestura was only to be a confirmation 
of the just theory on the promotion and 
horse trading. Since that time Kwestura 
gained the European, US and World 
Championship and gave birth to a co
uple of foals - it was worth waiting those 
eight years!
Despite the success that this year’s auc
tion enjoyed, some things can still be im
proved:
- the auctioneer doesn’t have to rush so 
much - he should speak slower and mo
re clearly (this is not a Thoroughbreds 
sale, where there are 200-300 horses; we 
just have time,
- there should be better communication
between the spotters in the arena, the 
horse owners and the representative of 
Polturf company next to the auctioneer, 
- the Selection Sale takes too long and 
requires some more organization.
The standard after the last auction has 
been raised extremely high, the engines 
are literally overheating, in a moment we 
will have the next sale ¿st. This all gives 
rise to a question, which I keep on asking 
myself more and more often when lo
oking at the Polish world of Arabian hor
se breeding - „QUO VADIS?”
And while we’re at Janów, I’d like to say 
a couple of things about the Autumn 
Show, which began a life of its own and 
has more and more followers. Especially 
a lot of interest enjoy the costume clas
ses, where the creativity of kids and pa
rents has no limits. However the riding 
skills had not much improved over the 
last three years. The training does not 
seem to be consistent, but only prior to 
the show. The Western group, due to the 
condition and of the horses and some of 
the riders is a huge misunderstanding in 
such a place as Janów Podlaski national 
stud. The halter classes are becoming 
more and more numerous and it is per
haps time for the professionals to stay 
out of this one, allowing the smaller bre
eders to show their stuff- the showing of 
National Champions is pointless. Tne 
friendly, unofficial race around the mam 
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paddock, which includes only Janow 
bred and owned horses trained by Doro- 
ta Kaluba, has ceased to serve just _an 
educational function. Rivalry is needed 
and definitely a couple of trainers will be 
willing to come to compete in the lion s 
den and have the satisfaction of trium
phing over the host.
The international autumn shows begin 
with the hardest All Nations Cup in 
Aachen, which we managed to win for 
the 5th time (1998, 2001,2006.2007, 2008) 
and place second in the Breeders Cup 
(Poland has won this trophy twice - in 
2001 and 2007). It’s just a shame that the 
announcement of results and decorating 
of the winners take place after the cham
pionships, which means empty stands. 
The plan for the autumn shows was to 
select horses around Pianissima, who 
was a decisive favorite, to be able to take 
spots in the classes and this was achie
ved. The Michaiow horses did not fail, 
placing very highly: Emesa and Kabsz- 
tad - 1st; Drabant, Emanda and Pistoria 
(Gazal Al. Shaqab - Palmira) - 2nd; Ejre- 
ne and Esparto (Ekstem - Ekspozycja) - 
3rd; Biaika’s Herlina (Ekstem - Herol- 
dia) and Emika (Eldon - Emoza) - 4th 
and the poorest - Norma (Gazal Al Sha
qab - Nina) - 6th place. The honor of Ja
now was saved by the reliable Champion 
Mare Pianissima. Not much can be done 
to further improve the training of this 
mare, but definitely the movements has 
been elevated, or rather the showing of 
it. I think that Greg Gallun should be 
thankful that Pianissima forced him to 
do some effective running - you cannot 
say no to such a mare! The other horses 
did averagely, placing outside of the fifth 
place. Similar to most horses of the pri
vate breeders, who after St. Petersburg 
were counting on plenty, but scored ra
ther weak performances
This season the European Champion
ships took place in Moorsele where the 
competition was smaller than in Germa
ny and the results better. The final score 
depends on the background on which 
the horses are shown. Kabsztad did well, 
winning his class and gaining the Rese
rve Championship. Of course Pianissima 
gave no chance to her rivals and became 
European Champion with style. The 
other horses improved their results and: 
with class wins and Tope Fives were - Al
tamira (Ekstern - Altona), Drabant, 
Emanda and Emesa; with second place 
in class - Egzyna (Eldon - Elganda), Eks- 
tema, Emika, Esparto and Pistoria; third 
place in class - Herlina, Lord Bey Shah, 
Norma, Poganin and Wologda (Ekstem - 
Wanilia); and forth place in class - Pala- 
bra. The titles of Top Five were also 
awarded to: Ekstema, Emika and Espar
to. A very pleasant surprise was the se
cond place of Egzyna, owned by J. Ryz- 
kowski, who presented herself superbly. 
It was long ago that I have seen a horse 
owner experiencing so much joy from his 
success.
And finally Paris, in a bit of an economi
cal version (after the withdrawing of the 
sponsor of the show jumping competi
tion) in a small, dark arena (crowdy and 
stuffy) - but still the Salon du Cheval and 

the World Championships. The atmo
sphere promised a fight of the predators, 
which were getting ready to jump to bat
tle. The Polish team was calm, as we had 
two goals: qualify the most number of 
horses for the finals (rather hard) and 
gain the World Championship with Pia
nissima (rather easy after the All Nations 
Cup and European Championships). 
Out of 11 Polish horses 10 qualified for 
the finals, except Biaika’s Emika, placing 
respectively at: Psyche Victoria 4th, Alta
mira 5th, Pianissima 1st, Pistoria 3rd, 
Emesa 2nd, Emika 5th, Kabsztad 3rd, 
Lord Bay Shah 5th., Poganin 2nd, Espar
to and Grafik 3rd.
The most excitement was stirred by two 
championships: of the junior stallions, 
which was won by Baanderos, followed 
by QR Marc, whose owner was highly di
spleased, demonstrating it publicly with 
the support of crying women; and of the 
senior stallions - Marwan Al Shaqab be
came Champion and Imperial Baarez - 
Reserve. A crowd of supporters from Qa
tar and Egypt alternately cheered and 
booed, trying to put pressure on the jud
ges and their decisions. It was unple
asant and happened on such a large sca
le in Europe for the first time. After ana
lyzing the different parts of the cham
pion’s and reserve champion’s conforma
tion no other decision could’ve been ma
de. Baanderos is more correct in terms of 
body structure, QR Marc has an exotic 
head but some conformation flaws. Whe
reas Marwan Al Shaqab is, in my opinion, 
a whole level better in terms of type and 
head than Imperial Baarez.
Pianissima, beside the title of World 
Champion, was literally showered with 
prizes awarded to her for best head, hi
ghest score and many more, so that the 
widely smiling Director Treia had to pur
chase an additional trophy trailer in Pa
ris, which will always come in handy at 
a large agriculture farm.
Finally, having analyzed the year that 
passed, I would like to share a few tho
ughts, which emerge out of it all:
- the „show year” was surely successful 
for Polish Arabians and should cause an 
increase in the interest around our hor
ses in the coming year,
- how to create an auction list after ha
ving achieved the top of the mountain?,
- how will the American and European 
markets, endangered by the economy 
crisis, react?,
- what should be done with the overpro
duction of very mediocre and poor Ara
bian horses in Poland?,
- should the mass use of so many stal
lions be continued and should mares be 
covered just because they can be?.
And so I return to previously poised qu
estion „QUO VADIS?”, where is the Po
lish world of Arabian breeding heading? 
/transl. J.K./

Ekstema - Wiceczempionka Polski
Klaczy Młodszych. / Polish National

Reseve Junior Champion Marę 

tu czempionem został Marwan Al Sha
qab, a Imperial Baarez - wice. Tłum 
arabskich kibiców wiwatował i wył 
na zmianę, chcąc wymusić na sędziach 
korzystną dla nich decyzję. Było to mało 
sympatyczne i na taką skalę zdarzyło się 
w Europie po raz pierwszy. Tym bardziej, 
że analizując poszczególne elementy bu
dowy czempionów i wice nie można było 
podjąć innej decyzji. Baanderos jest bar
dziej poprawny eksterierowo, QR Marc 
ma bardziej egzotyczną głowę i trochę 
usterek w budowie, zaś Marwan Al Sha
qab jest, moim zdaniem, o klasę lepszy 
od Imperial Baareza pod względem ty
pu i głowy.

Na Pianissimę, oprócz tytułu Czem- 
pionki Świata, spad! dosłownie deszcz 
nagród przyznanych za najlepsza gło
wę, najwyższą punktację i wiele innych, 
tak że uśmiechnięty od ucha do ucha 
Marek Trela musial zakupić w Paryżu 
specjalną przyczepę na trofea, która za
wsze się przyda w gospodarstwie wielo- 
towarowym.

Na zakończenie, analizując miniony 
rok, pragnąłbym podzielić się paroma 
myślami, które uparcie powracają:
• z pewnością rok tzw. pokazowy był 
udany dla polskich arabów i powinien 
wpłynąć na zwiększone zainteresowa
nie naszymi końmi w przyszłym roku;
• jak ułożyć listę sprzedażną po „wej
ściu na szczyt góry”?
• jak zareaguje rynek zagrożony kryzy
sem ekonomicznym w USA i Europie?
• co zrobić z nadprodukcją bardzo 
przeciętnych i słabych koni arabskich 
w Polsce?
• czy dalej masowo używać tak wielu 
ogierów i kryć klacze tylko po to aby 
kryć?

Czyli wracam do postawionego wcze
śniej pytania: „QUO VADIS polski świę
cie arabski”? •
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hodowla Kuhailans and Saklawis 
True and Myths

Po raz pierwszy określenia 
Kuhailan i Saklawi pojawiły się 
w piśmiennictwie europejskim 
w 1930 r. Wprowadził je Carl 
Raswan (prawdziwe nazwisko 

- Schmidt), tak fanatyczny 
miłośnik kultury beduińskiej 

i koni arabskich, że swój 
pseudonim literacki przybrał 

na cześć ulubionego 
wierzchowca - ogiera 
arabskiego Raswan.

Kuhailan) i saklawi.1 raumy (/ nuty
Krystyna Chmiel

C
arl Raswan podczas swoich po
dróży po Bliskim Wschodzie opi
sał rodziny żeńskie używane 
w hodowli przez Beduinów, zwłaszcza 

z plemienia Ruala, którzy wyróżniali ich 
około 20. Spośród nich szczególnie cenili 
„wielką piątkę” czyli Al Khamsa, chociaż 
różni autorzy (za Eriką Schiele, 1972) po
dają nie tylko różne nazwy rodzin wcho
dzących w jej skład, lecz także inną ich 

liczbę (Aly Bey - 6, Niebuhr - 7, Abd El 
Kader- 9, a Rousseau nawet 18). Najczę
ściej jednak wymienia się imiona pięciu 
założycielek tych rodzin, które według le
gendy miały umożliwić Mahometowi jego 
historyczną ucieczkę z Mekki do Medyny.

Najstarszą znaną nazwą rodziny jest 
Kuhailan (podawana w różnej pisowni), 
pochodząca od arabskiego słowa Al 
Kuhl, oznaczającego antymonowy barw

¡ l

nik używany przez beduińskie kobiety 
do malowania powiek, a mający symbo
lizować ciemną oprawę oczu koni arab
skich. Saklawi (pisane także jako Sigla- 
vi) oznacza mocne lędźwie, a przydomek 
taki po raz pierwszy został nadany kla
czy, która miała nawyk manifestowania 
swojej radości przez bicie zadem. O’Ba- 
jan pochodzi od płaszcza (abaja), któ
rym jeździec okrywał się razem ze swoją 

klaczą (inni wywodzą to przezwisko 
od długiej grzywy tej klaczy). Hamdani 
to imię jednego z siedmiu synów szejka, 
a Hadban - to nazwa łańcucha górskie
go. Zauważmy, że wszystko to były rodzi
ny wywodzące się od klaczy, gdyż Bedu- 
ini całą swoją pracę hodowlaną opierali 
na żeńskich liniach genealogicznych.

Raswan poszedł jednak dalej i licz
bę pięciu rodzin zredukował do trzech, 

In European hippological literature tho
se names appeared for the first time in 
1930, introduced by Carl Raswan. His re
al name was Schmidt, but he was such 
a fanatic enthusiast of Bedouin horses 
and culture, that he assumed a pen-na
me after his beloved Arabian mount. Du
ring his journeys throughout the Middle 
East he described dam lines used in bre
eding by Bedouins, mainly from Ruala 
tribe, who distinguished about 20 such 
families. They especially highly esteemed 
a kind of „Top Five” (Al Khamsa in Ara
bic), although, referring to Erika Schiele 
(1972), many authors mention not only 
different names of those families, but al
so their different numbers (Aly Bey - 6, 
Niebuhr - 7, Abd El Kader - 9, and Rous
seau even 18). The most frequently na
med were, however, five bloodlines, who
se foundresses were those mares, who, 
according to a legend, enabled the Pro
phet Muhammad to escape from Mecca 
to Medina.
The oldest recognized name of a dam li
ne is Kuhailan (spelled in many ways), 
what has its roots in an Arabic expres
sion Al Kuhl, meaning a black dye, used 
by Bedouin women as an eyeliner, so the
ir eyes resembled dark-framed eyes of
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„Kuhailan“ - og. / stallion Gabaryt 1982 
(Banat - Gambia po Palas [SU]), 

SK Janów Podlaski

Arabian horses. The name Saklawi (writ
ten also Siglavi), meant strong loin and 
was used as a nickname for a mare, who 
displayed her good mood by bucking. 
,,0’Bayan” descends from an Arabic 
word abaya, meaning a long cloak, cove
ring a rider together with his mare (asso
ciated also with a long mane of that ma
re). Hamdani was a name for one of se
ven sons of a sheikh, whereas Hadban - 
of a mountain range. Let’s emphasize, 
that those were bloodlines established 
by mares, because Bedouins based their 
breeding work only on damlines.
Raswan reduced a number of families to 
three, qualifying them as types - that is 
why we refer to „Raswan types” until 
now. To each type he attributed a cha
racteristic conformation. Thus, the Ku
hailan type, embracing also Hadban and 
Hamdani families, distinguished itself by 
a bay color, broad forehead, strong skele
ton and musculature, as well as an out
standing efficiency and stamina. Sakla
wi, consisting of Saklawi and O’Bay an fa
milies, was characterized by a grey color, 
dished head, certain femininity and refi
nement, whereas the Muniqi type, toge
ther with northern strains descending 
from Syria, was not highly valued by Be
douins. Horses representing that type 
were mostly chestnut, displaying an an
gular figure (instead of a rounded one, as 
in other types), with long necks, narrow 
heads and long lines, what often occur
red together with racing abilities, espe
cially on short distances. Raswan obse
rved, that Bedouins tried to avoid those 
bloodlines in mating, accepting their 
presence no closer than in the fifth back 
generation of a pedigree.
The theory of „Raswan types” soon fo
und its followers, although many scienti
sts (as the Turkish professors, N. Aral 
and S. Batu from Ankara University or 
our Witold Pruski) denied any bounds 
between the conformation and belon
ging to determined blood strains). It 
was, however, eagerly taken up by Bog
dan Zfytarski, who accompanied Ra
swan in his expedition to Arabia in the 
years 1930/31. In his publication „Under 
the tents of Bedouins”, issued in 1931, he 

nazywąjąc je typami, stąd do dziś mówi 
się potocznie o „typach Raswana”. Każ
demu z nich przypisał charakterystyczny 
pokrój. I tak, typ kuhailan (obejmujący 
także rodziny Hadban i Hamdani) cha
rakteryzował się maścią gniadą, szerokim 
czołem, mocnym kośćcem i umięśnie
niem oraz wybitną dzielnością i wytrwa
łością. Typ saklawi (do którego zalicza! 
rodziny Saklawi i O’Bajan), miał cecho
wać się maścią siwą, szczupaczym profi
lem głowy, pewną żeńskością i delikatno
ścią, podczas gdy typ munighi, obejmują
cy także nisko cenione przez Arabów „ro
dy północne” pochodzące z Syrii, wyróż
niał się maścią na ogól kasztanowatą, 
kanciastą sylwetką (nie zaokrągloną, jak 
u pozostałych), o wąskiej głowie, długiej 
szyi i długich liniach, z czym wiązały się 
duże zdolności wyścigowe, zwłaszcza 
na krótkim dystansie. Raswan zaobser
wował, że Beduini starali się unikać 
przy kojarzeniu rodzin reprezentujących 
ten typ, do tego stopnia, że nie mogły one 
występować w rodowodzie konia bliżej 
niż w piątym pokoleniu wstecz.

Teoria „typów Raswana” szybko znala
zła naśladowców, chociaż wielu badaczy 
(np. tureccy profesorzy N. Aral i S. Batu 
z Uniwersytetu w Ankarze lub nasz prof. 
Witold Pruski) negowało powiązania 
przynależności koni arabskich do okre
ślonych rodzin z ich pokrojem. Podchwy
cił ją jednak skwapliwie Bogdan Ziętar- 
ski, towarzyszący Raswanowi w wypra
wie do Arabii na przełomie lat 1930/31. 
W swojej pracy „Pod namiotami Bedu- 
inów”, wydanej w 1931 r., nazywał już „ty
py Raswana” rodami, podczas gdy nie
miecki profesor J. E. Flade lansował na
zwę „biotypy”, ale najdalej posunął się 
dr Edward Skorkowski - wybitny dzia
łacz i organizator polskiej hodowli koni 
arabskich. W swoich publikacjach z okre
su sprzed II wojny światowej kwalifiko
wał te typy jako odrębne rasy, a w miarę 
dalszego zaawansowania w pracy nauko
wej utożsamił je z podgatunkami gatun
ku Equus caballus, opisanymi przez 
Reichenaua (1913), Ewarta (1904, 1907, 
1912), Speeda (1951) i Ebharta (1958).

Wymienieni autorzy wyodrębnili pod- 
gatunki na podstawie pomiarów czaszek 
znalezisk kopalnych, natomiast Skor
kowski przeprowadzi! analogiczną anali
zę na materiale zarodowym stadnin koni 

czystej krwi arabskiej. Jako inspektor 
stadnin państwowych w pierwszych lą. 
tach powojennych, miał do tego materia
łu swobodny dostęp, toteż wydzielił w ob
rębie tej populacji grupy wyraźnie odróż
niające się statystycznie diagnostyczny
mi zespołami cech. Przyporządkował 
do tych grup reprezentowane w polskiej 
hodowli rody męskie i rodziny żeńskie, 
po czym na tej podstawie ogłosił, że do ty
pu kuhailan należą rody: Krzyżyk or. ar., 
Kuhailan Haifi or. ar., Kuhailan Afas or. ar, 
Kuhailan Zaid or. ar. i Koheilan Adju- 
ze or. ar. oraz rodziny: Gazella or. ar., Mie
cha or. ar., Sahara or. ar., Scherife or. ar., 
Semrie or. ar., Cheńfa or. ar., Selma or. ar., 
Bent-El-Arab or. ar., Adjuze or. ar. i Roda- 
nia or. ar. Do typu saklawi zaliczył zaś ro
dy męskie: Bairactar or. ar., Ibrahim or. ar., 
Ilderim or. ar. i Saklawi I or. ar. oraz rodzi
ny żeńskie: Szweykowska, Szamrajówka, 
Milordka, Wołoszka i Ukrainka. Repre
zentantów ani reprezentantek czystego 
typu munighi autor w polskim stadzie 
podstawowym nie znalazł.

Jakby tego jeszcze było mało, zaliczył 
rody i rodziny kuhailańskie do podga- 
tunku E. c. ewarti, zaś saklawiańskie - 
do E. c. nordicus. Podzielił więc jedną ra
sę na dwa podgatunki, przez co dokonał 
rewolucji w ogólnie przyjętej nomenkla
turze zoologicznej, gdyż rasa jest jed
nostką systematyczną niższą niż podga- 
tunek. „Podgatunkowi” kuhailan przypi
sał maść gniadą, a saklawi - siwą, 
przy czym, w ślad za Raswanem powołu
jącym się na Beduinów, podawał dokład
ny schemat kojarzeń, zalecając krycie 
klaczy kuhailańskich „gniadymi synami 
gniadych kuhailanek”, a saklawiańskich- 
„siwymi synami siwych saklawianek”. Po
dobno stosowanie takiego doboru naka
zał swoim wyznawcom sam prorok Ma
homet pod rygorem utraty zbawienia! 
Konie, które pochodziły z innych rodza
jów kojarzeń, Skorkowski nazywał „mie
szańcami”. Dogmatyzm ten, w połącze
niu z lekceważeniem fundamentalnych 
reguł zoologii, stanął na przeszkodzie 
w uzyskaniu przez niego tytułu profesora.

Recepta była jednak prosta i chwytli
wa, przemawiała do wyobraźni, znalazła 
więc pewną liczbę wyznawców w Polsce 
powojennej. Nąjgorliwszym z nich okazał 
się właściciel „skansenu” prywatnej ho
dowli koni arabskich w upaństwowionej
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rzeczywistości PRL-u, Zygmunt Braur. 
Rozwinął on teorię dr. Edwarda Skorkow- 
skiego. poszerzając ją o „prawo plazmy” 
opracowane przez niemieckich zoologów 
Antoniusa i Greya w latach 1950-54. Za
wierało ono w sobie elementy dziedzicze
nia cytoplazmatycznego, gdyż zgodnie 
z tym prawem do zygoty potomnej 
oprócz garnituru chromosomowego mat
ki i ojca przedostawała się także cytopla- 
zma matki ojca. W związku z tym według 
recepty Braura czystym kuhailanem (lub 
saklawim) był koń, którego matka pocho
dziła z kuhailańskiej (saklawiańskiej) ro
dziny żeńskiej, a ojciec - z takiego same
go rodu męskiego i od matki z odpowied
niej rodziny żeńskiej.

Zygmunt Braur realizował tę receptę 
w praktyce i osiągnął zauważalne wyniki. 
Dochował się stada bardzo wyrównanego 
w typie i o dużym stopniu homozygotycz- 
ności, gdyż przy krzyżowaniu „podobnego 
z podobnym” można się spodziewać, że 
urodzi się również podobne, a prawdopo
dobieństwo niespodzianki jest niewielkie. 
W populacji tej zdarzały się osobniki bar
dzo dzielne, jak np. og. Ben Comet c. gn. 
1967 (Czardasz - Murcja), trzeci w swoim 
roczniku, o współczynniku powodzenia 
3,06, co nie dziwi, gdyż dzielność użytko
wa uważana jest za jedną z charaktery
stycznych cech kuhailanów. Czasem ro
dziły się też konie o dużej urodzie, jak np. 
kl. Murat-Hanum gn. 1974 (Muharyt - 
Murcja), była to jednak uroda dość specy
ficzna, nie mająca nic wspólnego z modną 
obecnie finezją i przerafinowaniem koni 
pokazowych. Dlatego miłośnicy kuhaila
nów tworzą dziś rodzaj ekskluzywnego 
fan-clubu, propagującego głównie walory 
wierzchowe swoich ulubieńców. I rzeczy
wiście coś w tym jest, gdyż w analizach ro
dowodowych koni uczestniczących w co
raz popularniejszych ostatnio amator
skich pokazach pod siodłem nąjintensyw- 
niej eksploatowani są przedstawiciele ro
du męskiego Kuhailan Haifi or. ar. i rodzi
ny żeńskiej Gazella or. ar.

Tylko czasami hodowcę, który chce 
stosować kojarzenie w czystości rodów 
(względnie typów czy nawet „podgatun- 
ków”) spotyka niespodzianka. Nauczył 
S1Ć przecież, że kuhailanom przypisana 
Jest maść gniada, a saklawim - siwa, gdy 
tymczasem nie zawsze „zawartość” zga- 
^za się z „opakowaniem”. I tak, nasza 

gwiazda światowych ringów, niepokona
na Pianissima, prezentująca szczytowe 
nasilenie typowo arabskiego „bukietu”, 
ma idealnie saklawiański rodowód, speł
niający wymogi zarówno Skorkowskiego, 
jak i Braura. Ojciec jej pochodzi z rodu 
męskiego Saklawi 1 or. ar. i od matki z ro
dziny żeńskiej Woloszki, podczas gdy 
matka pochodzi z rodziny Szamrajówki. 
Tylko „koszula” się nie zgadza, bo jest 
gniada! I odwrotnie, „fenomen XX wie
ku”, og. Comet 1953, był rodowodowo 
czystym kuhailanem (ojciec z rodu Ku- 
hailana Afasa or. ar., a matka i matka oj
ca z rodziny Gazelli or. ar.), ale to wszyst
ko w „opakowaniu” maści siwej. „Siwymi 
kuhailanami” były np. og. Gabaryt 1982 
(Banat z rodu Krzyżyka or. ar. i rodziny 
Miechy or. ar. - Gambia z rodziny Gazelli 
or. ar.) czy Angor 1992 (Alegro z rodu Ku- 
hailana Afasa or. ar i rodziny Scherife or. ar. 
- Angola z rodziny Gazelli or. ar.), 
a „gniadymi saklawiakami” - urodzeni 
w 2003 synowie og. Gazal Al Shaqab (oj
ciec z rodu Saklawi I - matka z rodziny 
Woloszki): Eryks (matka z rodziny Mi- 
lordki) i Pentamer (matka z rodziny 
Szamrajówki). Po prostu w naszej ho
dowli w ciągu 200 lat jej istnienia nie sto
sowano schematu kojarzeń zalecanego 
przez Skorkowskiego i Braura, więc trze
ba by stosować go przez następnych 200 
lat, aby osiągnąć zgodność rodowodu 
z fenotypem. Chociaż, czy na pewno?

Dr Marek Trela, prezes SK Janów 
Podlaski, wielokrotnie sędziował pokazy 
w krajach arabskich. Podczas jednego 
z takich wyjazdów miał sposobność spo
tkania z autentycznymi Beduinami, kon
tynuującymi tradycje koczownicze. Z cie
kawości spytał ich, czy rzeczywiście przy
należności koni arabskich do określo
nych rodów przyporządkowane są okre
ślone maści i ze zdziwieniem stwierdził, 
że rozmówcy nie bardzo rozumieją, o co 
pyta. Owszem, nadal wyodrębniają 
wśród swoich koni różne rody czy raczej 
rodziny żeńskie (czyli to samo, co zaob
serwował Raswan), ale absolutnie nie 
stawiają wymogu maści gniadej dla 
przedstawicieli rodzin kuhailańskich ani 
siwej dla saklawiańskich. Jak to się ma 
do informacji uzyskanych przez Raswana 
i Ziętarskiego? A może mieli oni do czy
nienia z reprezentantami innych plemion 
beduińskich?

qualified Raswan types as blood strains, 
whereas the German professor J. E. Fla- 
de suggested naming them biotypes. On 
the other hand, the renowned Polish bre
eding organizer and activist, Dr Edward 
Skorkowski, went as far, as to qualify 
them as separate breeds, whereas, when 
further advanced in research work he 
equated them with separate subspecies 
of the species Equus caballus, described 
by Reichenau (1913), Ewart (1904, 1907, 
1912), Speed (1951) and Ebhart (1958). 
The above-mentioned authors distingu
ished subspecies on the basis of excava
tions, measuring skulls of skeletons, 
whereas Skorkowski conducted a similar 
analysis on the purebred Arabian stock, 
because during first years after the World 
War II he fulfilled a duty of an inspector 
of state studs. Within that population he 
isolated significantly diversified groups 
according to the determined dimensions 
of skulls. To those groups he assigned si- 
relines and damlines represented in Po
lish breeding. As Kuhailan ones he quali
fied sirelines of Krzyżyk DB, Kuhailan 
Haifi DB, Kuhailan Afas DB, Kuhailan 
Zaid DB and Koheilan Adjuze, as well as 
damlines of Gazella DB, Miecha DB, Sa
hara DB, Scherife DB, Semrie DB, Cheri- 
fa DB, Selma DB, Bent-El-Arab DB, Ad
juze DB and Rodania DB. On the other 
hand he included to Saklawi „subspe
cies” the sirelines of Bairactar DB, Ibra
him DB and Ilderim DB (the sireline of 
Saklawi I DB was added later) and the 
damlines of Szweykowska, Szamrajów- 
ka, Milordka, Woioszka and Ukrainka. 
The author found no representatives of 
the pure Muniqi type in Polish broodma- 
res’band.
Moreover, he rated the Kuhailan sireli
nes and damlines within the E. c. ewarti 
subspecies, whereas the Saklawi ones - 
within the E. c. nordicus subspecies. 
This way he divided one breed into two 
different subspecies, what made a real 
revolution in the zoological terminology, 
because a breed is a taxonomy unit infe
rior to a subspecies. Following Raswan. 
who referred to Bedouins, he assigned 
the bay color of coat to Kuhailans, whe
reas the grey one to Saklawis. Moreover, 
he recommended a thorough scheme of 
mating, in which he referred to the Pro
phet Muhammad’s order, who told his 
followers to breed Kuhailan mares to 
bay sons of bay Kuhailan dams, whereas 
Saklawi mares should be bred to grey 
sons of grey Saklawi dams. Who did not 
obey to those rules, would not be saved! 
Dr. Skorkowski qualified horses descen
ding from other kinds of mating as „hy
brids”. Such a dogmatism, connected 
with ignorance of basic zoology rules, 
prevented him from being grante 
a Professor’s title.
The recipe, however, was simple and cat
chy, so it found some followers in post- 
-war Poland. The most fervent of them 
was Zygmunt Braur - an owner of one oi 
the few private Arabian studs among the 
majority nationalized by Communist, ®u- 
thorities. Mr. Braur developed Dr Skor- 
kowski’s theory, supplemented it with 
the „plasma rule” invented by-twoGer 
man zoologists, Antonius and Grey, in
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„Saklawi“ - og. / stallion 
Pentamer 2003 

(Gazal Al Shagab [QA] - 
Pohulanka po Pepton), 

SK Janów Podlaski

the years 1950-1954. According to it, a de
scendant zygote contains not only pa
rental chromosomes, but also the cyto
plasm of the sire’s dam. So, as a pure Ku
hailan (or Saklawi) Braur qualified a hor
se, whose dam descended from a Kuha
ilan (or Saklawi, respectively) damline, 
whereas the sire - from a corresponding 
sire line and out of a dam from a mat
ching dam line.
Zygmunt Braur realized his scheme in 
practice, in his small stud and obtained 
noticeable results. He produced a highly 
homozygous herd, equalized in type and 
conformation. Within it often appeared 
good racers, as the stallion Ben Comet 
1967, dark bay, by Czardasz out of Mur- 
cja. He was placed third in his age-group, 
with a coefficient of success reaching 
3,06. No wonder, because Kuhailans were 
famous for their performance traits, but 
sometimes in Mr. Braur’s stud occurred 
some very good-looking horses, as an 
extremely beautiful, bay mare Murat- 
-Hanum 1974 (Muharyt - Murcja). It was, 
however, a specific beauty, having no
thing to do with contemporary stan
dards of a show horse’s refinement, often 
over sophisticated. Today’s Kuhailan lo
vers make a sort of an exclusive fan-club, 
praising mainly use value of their pets. 
They are right, because the pedigree 
analysis, conducted on participants of 
more and more popular Arabian shows 
under saddle, proved, that the most in
tensively exploited ones were represen
tatives of Kuhailan Haifi DB sire line and 
Gazella DB dam line.
Sometimes, however a breeder, who wo
uld like to apply the mating in purity of 
blood strains, might be surprised, when 
the fenotype of an offspring did not 
match its pedigree. For example, our 
unbeaten show star Pianissima fulfilled 
all requirements of both Skorkowski and 
Braur for a pure Saklawi. After all, her si
re came from Saklawi I sire line and Wo- 
loszka dam line, out of a dam from Szam- 
rajowka family, but that did not corre
spond with her bay color! Similar „bay 
Saklawis” were sons of Gazal Al Shaqab 
(by a sire from Saklawi I sire line, out of 
a dam from Woioszka dam line), bom in 
2003 - Eryks (out of a dam from Milord- 
ka family) and Pentamer (out of a dam 
from Szamrajowka family). On the con
trary, „grey Kuhailans” were such stal
lions, as „the phenomenon of the 20th 
Century” - Comet 1953 (the sire from Ku
hailan Afas sire line, the dam and the si
re’s dam from Gazella family); Gabaryt 
1982 (by Banat from Krzyzyk sire line 
and Mlecha dam line, out of Gambia 
from Gazella family) or Angor 1992 (Ale- 
gro from Kuhailan Afas sire line and 
Scherife dam line - Angola from Gazella 
damline). In Polish breeding the scheme 
of mating recommended by Skorkowski 
and Braur simply was not applied for 200

years of its existence, so next 200 years 
would be needed to obtain a compliance 
of pedigrees with fenotypes. Although, 
maybe not for sure?
Dr Marek Treia, the President of Janow 
Podlaski Stud, often judged Arabian hor
se shows in the Middle East. Once he 
had an opportunity to meet authentic 
Bedouin nomads, living a traditional way 
of life. Just out of curiosity he asked 
them, if they really assigned determined 
colors to certain sire lines or dam lines of 
Arabian horses. Much to his surprise, he 
found out, that his interlocutors hardly 
understood, what did he ask about. They 
explained, that, of course, they still di
stinguished different blood strains (or 
rather dam lines, as observed Raswan), 
but they never put any requirements 
concerning color. How did it compare 
with informations obtained by Raswan 
and Ziçtarski? Maybe they dealt with re
presentatives of other Bedouin tribes?
Anyway, breeders of all kinds of animals 
had always different schemes of mating 
at their disposal. Whatever they chose, it 
depended on their breeding goal. The 
breeding of Arabian horses for centuries 
acquired a lot of prejudices and supersti
tions, but the schemes suggested by Dr 
Skorkowski were based on a solid scien
tific analysis and often produced out
standing horses, as already mentioned 
Pianissima. One should not, however, 
treat those theories as religious dogmas, 
because horses are not computers, but 
living creatures, with a high degree of de
velopment and complicated mechani
sms of heritability. Moreover, a breeder 
should always consider individual gene
tic potential of certain sires or dams, who 
sometimes „stamp” their progeny regar
dless their pedigree affiliation. Outstan
ding producers, as Monogramm, Gazal 
Al Shaqab or Ekstem, combined well 
with all blood strains, what gave good re
sults at least in the first generation. In 
the next ones a splitting of hereditary 
traits might occur, but Polish breeders 
were always able to meet such challen
ges.
/transi. K. Ch./

Tak czy inaczej, hodowcy wszystkich 
gatunków zwierząt zawsze mają do dys
pozycji różne schematy kojarzeń, a to, 
który wybiorą, zależy od tego, jaki cel ho
dowlany pragną osiągnąć. Specyfika koni 
arabskich ma to do siebie, że w miarę 
upływu lat obrosła różnymi uprzedzenia
mi i przesądami. Odrzucając mity, należy 
stwierdzić, że oczywiście można stosować 
kojarzenia z uwzględnieniem zgodności 
rodu męskiego ojca i rodziny żeńskiej 
matki według schematu proponowanego 
przez Skorkowskiego. Uzyskane przez 
niego wyniki wsparte były rzetelną anali
zą naukową i z takich kojarzeń rodziły się 
nieraz wybitne konie, choćby wspomnia
na już Pianissima. Nie trzeba tylko, wzo
rem fanatycznych wyznawców Mahome
ta, czynić z doboru hodowlanego dogma
tów religijnych, gdyż konie to żywe stwo
rzenia o wysokim stopniu rozwoju ewolu
cyjnego i skomplikowanych mechani
zmach dziedziczenia. Zawsze też hodow
ca musi brać po uwagę indywidualny po
tencjał genetyczny poszczególnych ogie
rów i klaczy, gdyż czasem „stemplują” 
one silnie swoje potomstwo niezależnie 
od przynależności rodowodowej partne
rów. Wybitne reproduktory, takie jak: Mo
nogramm, Gazal Al Shaqab czy Ekstem, 
łączą się dobrze prawie ze wszystkimi 
prądami krwi i przynajmniej w pierwszym 
pokoleniu potomnym daje to doskonale 
wyniki. W następnym konieczny bywa 
czasem skrupulatny dobór partnerów, 
gdyż może nastąpić rozszczepienie cech, 
ale polscy hodowcy zawsze świetnie da
wali sobie radę z takimi wyzwaniami. •
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ZE ŚWIATA

Rozmowa z Michelle Morgan, właścicielką stadniny Mandolynn Hill Farm

Longin Błachut
fot. z archiwum stadniny

M
ichelle i Mickey Morgan - 
właściciele prowadzonej 
z takim zamiłowaniem 
stadniny - wielokrotnie zdobywali ty

tuł Hodowców Roku za swoje osią
gnięcia wyścigowe. Przez długie lata 
propagowali użytkowanie wyścigowe 
wśród świeżo upieczonych właścicieli 
koni arabskich, udostępniali im swoją 
rozległą wiedzę i wspierali przesię- 
wzięcia partnerskie. Michelle jest 
członkiem Komisji Organizacyjnej 
Arabskiego Pucharu Wyścigowego 
i zarządu Teksańskiego Związku Ho
dowców Koni Arabskich. Mandolynn 
Hill Farm z biegiem lat rozrosła się 
do powierzchni 80 akrów i dziś świad
czy komplet usług w zakresie rozrodu 
koni, treningu wyścigowego oraz raj
dowego. Stadnina dysponuje także 
torem roboczym o długości 5/8 mili 
(1000 m), trzema dużymi stąjniami, 
karuzelą i malowniczo położonymi 
pastwiskami, na których konie spę
dzają większą część dnia. Kierownik 
i główny trener stadniny, Dave Rhea, 
ze swym czterdziestoletnim doświad
czeniem pracy w „przemyśle arab
skim”, ma tu pełne ręce roboty, gdyż 
klienci i właściciele koni w treningu 
stawiają coraz wyższe wymagania.

W 2008 roku Michelle wygospodaro
wała trochę wolnego czasu, aby po raz 
pierwszy odwiedzić Polskę. Miało to 
miejsce podczas dorocznych „Dni 
arabskich” w sierpniu. Hodowczyni 
od lat jest zwolenniczką polskich linii 
koni dzielnych wyścigowo, gdyż 
od dawna dominowały one na amery- 

Mandolynn Hill Farm leży 
w Aubrey koło Dallas, w stanie 

Teksas - prawdziwej krainie 
koni, toteż wychowankowie 

MHF są liczącymi się 
przeciwnikami na torach 
wyścigowych i trasach 
rajdowych. Hodowla 
zwycięzców wymaga 

umiejętności pracy zespołowej, 
dużej wiedzy, doświadczenia, 

talentu i przysłowiowego „łutu 
szczęścia". Wszystko to 

znalazło odbicie w licznych 
sukcesach odnoszonych 
na rynku koni arabskich.

Amazing Son

kańskich torach. Niektóre z klaczy - 
założycielek stadniny oraz ogiery czo
łowe są czysto polskiego pochodzenia 
i wywarły wielki wpływ na jej program 
hodowlany. Dlatego Michelle nie mo
gła darować sobie zwiedzenia tak za
służonych polskich stadnin, jak Ja
nów i Michałów, skąd pochodziła 
część jej materiału zarodowego. Nie 
widzieliśmy się od dwóch lat, więc na
gromadziło się dużo miejsc, które 
chciałem jej pokazać. Zadeklarowa
łem, że w drugiej połowie jej pobytu 
odwiedzimy prywatne stadniny w Pol
sce, specjalizujące się w hodowli koni 
użytkowych, jak Nowa Mała Wieś, 
Bełżyce, Kielnarowa czy Wiśnicz. 
Umożliwiłoby to hodowcom prakty
kom z obu stron Atlantyku wymianę 
poglądów na temat programów ho
dowlanych, recept na wyhodowanie 
dzielnych koni, porównywanie rodo
wodów i obserwację rozwoju linii żeń
skich na podstawie ich pokoleń po
tomnych. A oto, co Michelle odpowie
działa na pytania stawiane jej przez 
polskich hodowców na temat progra
mów wyścigowych i hodowlanych sto
sowanych w jej stadninie:
Longin Błachut: Jak się zaczęła Two
ja przygoda z końmi?
Michelle Morgan: Od dziecka kocha
łam konie, ale moich rodziców nie by
ło stać na kupno prawdziwego wierz
chowca, więc „dosiadałam” kijów, 
udając, że są to ogniste ogiery. 
Do dziś moje rodzeństwo stroi sobie 
ze mnie żarty na ten temat. Mój mąż 
wiedział o mojej pasji i obiecał, że kie-
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dyś kupi mi konia, prosił tylko o cier
pliwość, dopóki nie skończy studiów, 
po dziś w naszej rodzinie żartuje się, 
że przecież mąż obiecał mi kupić tyl
ko konia, a nie całą stadninę!
LB: A pamiętasz, jaki był twój pierw
szy prawdziwy koń?
MM: Oczywiście, nazywał się Copper, 
chyba półkrwi Quarter Horse, choć 
nie jestem tego pewna. Mieszkałam 
wtedy w San Francisco, gdzie jeździ
łam na nim po wzgórzach i na plaży 
Sausalito. Dawał mi wiele radości. 
LB: A kiedy weszłaś w posiadanie 
pierwszego araba?
MM: Pierwszego konia arabskiego 
kupiłam na aukcji zorganizowanej 
przy okazji imprezy w Country Clu- 
bie. Był to dwuletni walach Comand- 
performance 1985 (Polemik - Precious 
Jem po Buszmen). Uczestniczyłam 
z nim w pokazach i rajdach, zresztą 
mam go do dziś. Pamiętam, jak dum
nie i wysoko nosił ogon w chwili zaku
pu. Kiedy po latach zamawiałam logo 
dla mojej stadniny, miała to być sche
matyczna sylwetka konia wyścigowe
go z dżokejem na grzbiecie, ale wy
mogłam na projektancie, aby koń 
trzymał w górze ogon, gdyż chciaiam 
dać do zrozumienia, że hoduje się tu 
arabskie konie wyścigowe.
LB: Dlaczego zdecydowałaś się hodo
wać właśnie araby, a nie np. quartery 
lub konie pełnej krwi?
MM: Miałam i te, i te, bo kocham 
wszystkie rasy, ale araby są dla mnie 
czymś szczególnym. Chyba większość 
koniarzy zgodzi się ze mną, bo to sa
mo zauważyli trenerzy, którzy nigdy 
przedtem nie pracowali z arabami - 
ich niewątpliwą inteligencję! Jeżeli są 
dobrze traktowane i rozumieją nasze 
żądania - będą się starały nas zado
wolić. Konie arabskie przywiązują się 
do opiekunów i lubią, aby się nimi ząj- 
mować, no i przede wszystkim są 
piękne, a z ekonomicznego punktu 
widzenia - wytrzymalsze i mniej po
datne na urazy niż konie pełnej krwi, 
tańsze w utrzymaniu i treningu.
LB: Jak to się stało, że zamiast poka
zów koni arabskich wybrałaś wyścigi? 
MM: Mój mąż dowiedział się o wyści
gach dla koni arabskich z rozmów ze 
znajomymi, a ja z kolei uwielbiam jaz-

▲ Aurora RSM

▼ Awesome Blossom 

dę konną, więc pokazy nie sprawiały 
mi żadnej przyjemności, jeżeli nie mo
głam sama jeździć. To właśnie mąż 
namówił mnie do kupna dwóch ogier- 
ków pod kątem wyścigów. Jeden 
z nich, Amazing Son, był naszym 
pierwszym koniem w treningu i to on 
sprawił, że całkowicie zmieniłam zda
nie o wyścigach. Przekonałam się, ja
ka to świetna zabawa! Kiedy mam 
konia zapisanego do gonitwy, to 
choćbym sama na nim nie siedziała, 
czuję się tak, jakbym towarzyszyła 
mu w całym dystansie. Przed biegiem 
mogę normalnie rozmawiać z ludźmi, 
ale potem nie pamiętam, o czym 
w ogóle mówili. Dłonie mi się pocą, 
serce wali jak miotem, z jednej strony 
chcialabym, aby mój koń wygrał, ale 
przede wszystkim - żeby ani jemu, 
ani jeźdźcowi nic się nie stało. To cu
downe uczucie, kiedy nasz koń pierw
szy mija celownik, ale trzeba pamię
tać, że nie zawsze się wygrywa. Tak

Precious Gems from 
MHF - Texas

- interview with Michelle Morgan

Mandolynn Hill Farm (MHF) is located in 
horse country in Aubrey near Dallas lb 
xas. Horses bred at MHF are a force to be 
reckoned with on the ovals and on endu
rance trails, not only in Texas but across 
the USA. Breeding winners involves com
petitive, athletic champions, intricacy of 
teamwork, knowledge, expertise, talent 
and luck. MHF has it all. This is reflected 
by many years of success and distinctions 
in the Arabian horse business.
Michelle and Mickey Morgan, the pas
sionate owners of MHF, have been awar
ded many times over the Best Breeders 
of the Year Award as recognition for the
ir racers” consistent results. Fbr years 
too MHF has been active in putting to
gether partnerships, promoting Arabian 
race horses among potential new 
owners and generously sharing their 
knowledge with them. Michelle is one of 
the stewards of The Arabian Racing Cup 
and a board member of the Texas Ara
bian Breeders Association. MHF with ti
me expanded to 80 acres and today of
fers complete breeding and foaling servi
ces plus training programs for racing 
and endurance. Its amenities include 
a 5/8 mile training track, three large size 
stables, a hot walker and wonderfully la
id out paddocks where the horses spend 
most of their days. MHF is a busy and hi
ghly demanding place for the team led 
by Dave Rhea, resident farm mana- 
ger/trainer with 40 years of experience in 
the Arabian industry, especially when it 
comes to meeting the high standards set 
by the owners and fulfilling the expecta
tions of clients.
In 2008 Michelle put time aside and ma
de her first visit to Poland during the an
nual Polish Arabian Horse festivities 
held in August. She is a longstanding ad
mirer of the Polish Arabian racehorse 
bloodlines especially as for years they 
dominated the US race tracks. Some of 
Michelle’s foundation broodmares and 
chief stallions are pure Polish and have 
greatly influenced her breeding pro
gram. She was eager to visit the legenda
ry Polish Arabian horse stud farms, like 
Janów Podlaski and Michałow, from 
where some originated. I have not seen 
Michelle for the last two years and there 
was much to catch up on. I volunteered 
for the second part of her short stay in 
Poland to show her a handful of private 
farms and training facilities specializing 
in Arabian performance horses, like No
wa Maia Wieś, Bełżyce, Kielnarowa and 
Wiśnicz. This was a wonderful opportu
nity to observe and listen to „hands on 
breeders from both sides of the Atlantic 
generously exchanging views on develo
ping sound breeding programs, ways of 
breeding beautiful athletic horses, com
paring pedigrees and looking at the evo
lution of the dam lines by generation co
horts on the paddocks. Here are some of 
Michelle’s answers to questions aske 
by Poles on her breeding and racing p 
gram at MHF:
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LB: How did your adventure and pas
sion for horses begin?
MM: I have loved horses since a very ear
ly age. My parents were not able to buy 
me a horse when I was growing up, so as 
a young girl I rode stick than say a TB.
LB: How and why did you change from 
Arabian show to race horses?
MM: My husband spoke with some 
friends and learned about the racing of 
Arabians. I loved to ride and thought if 
I wasn’t riding the horse myself, I would 
not enjoy it; it would not be as much fun. 
He persuaded me to buy two Arabian ra
ce bred colts. One of those colts was 
Amazing Son; it was our first race horse. 
Amazing Son changed my mind comple
tely about racing; I discovered that I was 
having a blast. When you have a horse 
running, people will be talking to you be
fore a race and you will answer them but 
after the race you have no idea what 
anyone was saying. Your hands sweat, 
your heart beats fast, you want to win 
but you also want horses and riders to 
all come back ok. I may not be on the 
back of my horse, but I am riding that 
horse all the way around that track. 
When your horse comes across that fi
nish line, it is a great feeling. Now on the 
other side of this is not winning. I tell 
many people racing horses is like being 
on a roller coaster, there are highs and 
lows, but highs keep you going.
LB: Why did you call your farm Mando- 
lynn Hill?
MM: People always ask me where the 
name of my farm came from. I wanted 
a son and a daughter, but God decided 
I needed two boys. There would be no 
daughter, so my farm became my daugh
ter. My daughter was going to be named 
Mandy Lynn Morgan. So I named my 
farm Mandolynn.
LB: What is the current set up of MHF? 
MM: At MHF we stand twelve stallions, 
client horses and MHF horses. People 
breed to our stallions, for race, pleasure, 
endurance and show. We start our bre
eding season February 15“ and end June 
15“. We ship fresh stallion semen all over 
the United States. On the farm all hor
ses are bred Al. We have a better con
ception rate, and there is less chance for 
a stallion or mare to get injured.
LB: What about your broodmare band, 
the ones you call your precious gems?
MM: The backbone of the MHF bre
eding operation is its mares. I put a lot of 
importance in my dams, especially the 
bottom line of the mare’s pedigree is vi
tal to me. When I first started breeding 
I tried some of my show bred mares to 
use to produce race horses and it just 
didn’t work. My older mares with the old 
proven race bloodlines that have produ
ced some wonderful racers I call precio
us gems. Many of them are Polish or Po
lish-crosses. The Polish bloodline mares 
are an endless source of great perfor
mers with unrivalled maternity qualities 
that produce athletic good racers with 
correct conformation, sound trainable 
minds and even temper. It has been pro
ven many times over that the stronger 
the tail female-line, the more consistent 
the progeny on the track, especially

By Golly

jak w kolejce górskiej - raz na górze, 
raz na dole, ale zwycięstwa utrzymu
ją nas w dobrej formie.
LB: Skąd się wzięła nazwa Mando
lynn Hill?
MM: Wszyscy mnie o to pytają. Praw
da jest taka, że zawsze chciaiam mieć 
syna i córkę, ale Bóg zrządził inaczej 
i dochowałam się tylko dwóch synów. 
Doszłam więc do wniosku, że jedyną 
moją córką jest stadnina, a że chcia
iam dać córce imiona Mandy Lynn - 
nazwalam podobnie moją farmę.
LB: Jaka jest obecnie struktura 
MHF?
MM: Stacjonuje u nas dwanaście 
ogierów czołowych, konie klientów 
i nasze własne. Ze stanówki naszymi 
ogierami korzystają właściciele kla
czy wyścigowych, rajdowych, pokazo
wych i używanych do jazdy rekreacyj
nej. Sezon kopulacyjny trwa u nas 
od 15 lutego do 15 czerwca. Transpor
tujemy świeże nasienie naszych ogie
rów na terenie całych Stanów Zjed
noczonych. Wszystkie nasze klacze są 
sztucznie inseminowane, gdyż tym 
sposobem osiągamy wyższy procent 
zażrebień, a zarówno ogiery, jak i kla
cze są mniej narażone na urazy.
LB: A co powiesz o swoim stadzie 
matek, które nazywasz „drogocenny
mi klejnotami“?

MM: Cala działalność hodowla
na MHF bazuje na klaczach. Przykła
dam dużą wagę szczególnie do żeń
skiej strony ich rodowodów. Na po
czątku próbowałam używać klaczy 
w typie pokazowym do hodowli koni 
wyścigowych, ale nie dało to oczekiwa
nych efektów. Prawdziwymi drogocen
nymi klejnotami są dla mnie klacze ze 
starych linii sprawdzonych pod wzglę
dem dzielności wyścigowej, matki wy
bitnych koni. Wiele z nich jest czysto 
lub częściowo polskiego pochodzenia 
Zwłaszcza klacze z polskich linii żeń
skich dostarczają potomstwa dzielne
go, a równocześnie poprawnego po- 
krojowo i zrównoważonego nerwowo, 
dobrego do treningu. Przekonałam 
się, że im mocniejsza jest żeńska stro
na rodowodu, tym lepsze wyniki na fo
rze osiąga potomstwo, zwłaszcza gdy 
pochodzi także po ogierach znanych 
z dzielności. Trudno przecenić waż
ność starannego doboru partnerów 
pod względem prądów krwi, jeśli chce 
się wyhodować konia wyścigowego. 
Takie konie nie rodzą się ot, tak sobie 
- są efektem drobiazgowego planowa
nia i analizy rodowodowej.

Za najcenniejszy „klejnot” uważam 
gniadą klacz MS Bem 1988, czysto 
polskiego pochodzenia, po legendar
nym Wikingu od kl. Hartuszka po Ne-
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gatraz, reprezentującą, poprzez takie 
protoplastki, jak Harda i Harfa, ro
dzinę Miechy or. ar. MS Bem sama 
dobrze biegała i daje wartościowy 
przychówek. Jest matką 10 sztuk po
tomstwa, spośród którego pięcioro 
wygrywało gonitwy imienne lub zaj
mowało w nich płatne miejsca, jak 
np. kasztanowaty ogier OH Mea Myah 
(Oh By Gosh - Primary Colours 
po By Golly) - eksportowany do Emi
ratów Arabskich, klacz Ms Jolly 
(po Jolly By Golly), no i oczywiście si
wy Sudden Mischief (po By Golly), 
zdobywca Nagrody Darleya dla koni 
starszych w roku 2005. Dobrze biega
ło także potomstwo og. Chndaka - 
Grand Banks i Royal Account MKP. 
Czekamy z niecierpliwością, kiedy zo
baczymy na torze gniadego ogierka 
Son John (także po Chndaka) i gnia
dego syna MS Bem z rocznika 2007 
(po Oman De Blaziet).

Za niemniej cenny polski „klejnot” 
uważam gniadą Awesome Blossom 
1998, która nieraz zajmowała płatne 
miejsca w nagrodach imiennych. Ce
nię ją za rodowód, chociaż jej pierw
szy przychówek uległ kontuzji, a resz
ta jeszcze nie biegała, ale pokładam 
w nich wielkie nadzieje. Rodzicami 
Awesome Blossom są Wiking i zasłu
żona matka dzielnych koni - Sambor- 
sta (po Sambor), z polskiej rodziny 
Gazelli or. ar.

Niektóre moje wartościowe matki 
mają krew zarówno polską, jak 
i po przodkach hodowli Crabbet 
Park. Należy do nich np. Sonoma 
Dew 1995 (po Sam Tiki - najlepszym 
synu Sambora od Shawn Dew po Ju
an de Shawn), wywodzący się z do
brej użytkowo rodziny kl. Rodania, 
importowanej do Crabbet. Dała mi 
dotąd czworo dobrych wyścigowców, 
m.in. oaksistkę Love Me Dew i dzielną 
natorze Viansę (po Chndaka).

Dwie kolejne cenne klacze należą 
do rodzin żeńskich wywodzących się 
z Crabbet Park. Jedna z nich to zwy
ciężczyni gonitw imiennych, Golly’s 
Gigi (By Golly - Tupelo Honey 
Po Royal Vanity). Rodowód jej sięga 
do klaczy Ferida or. ar., reprezentują
cej prąd krwi Manageih-Sbeevelieh. 
Urodziła siedem sztuk potomstwa, 

w tym zwycięzców gonitw lub przy
najmniej plasujących się na płatnych 
miejscach w nagrodach imiennych. 
Druga zaś, to siwa Aurora RSM 1995 
po By Goiły, ale z rodziny Rodanii or. ar. 
Sama nie biegała, ale dała pięć sztuk 
przychówku, z którego Auroras 
Rainbeau w 2007 r. był trzeci w nagro
dzie Drinkers of Wind, a w 2008 wy
grał w Kalifornii trzy wyścigi z rzędu. 
LB: Ile ogierów stacjonuje w MHF 
i w jakim są one typie?
MM: Obecnie mamy w stadninie 12 
ogierów, ponieważ lubię, żeby klienci 
mogli wybierać między różnymi ro
dami męskimi, aby najlepiej dobrać 
partnerów dla klaczy z najczęściej re
prezentowanych rodzin żeńskich. 
Większość reproduktorów jest po
chodzenia polskiego (K. A. Czubu- 
than 1984, Kan You Run 1995, Sunny 
Rainbow 1995) lub po przodkach 
polskich i z Crabbet (Amazing Son 
1991, Jolly By Goiły 1992, czy Kusu 
Man 1999). Mam także ogiery z krwią 
polską i francuską, jak Darwin 1998 
i Lah Dee Dah 1999, ale używam rów
nież ogierów czysto francuskich 
(Chndaka 1990) i francusko-tunezyj- 
skich (Oman de Blaziet 2002). Z pol
skich linii męskich używam głównie 
ogierów wywodzących się od legen
darnego Orla 1984 (Brusally Orzolst 
- Chambray po Toltec), nazywanego 
przez nas „Zubi”. W jego rodowodzie 
można doszukać się koni sprowadzo
nych z Polski przed II wojną świato
wą przez generała Dickinsona, jak 
Czubuthan 1933 i Kasmira 1939. „Zu
bi” jest wprawdzie czysto polskiego 
pochodzenia, ale 3/4 jego przodków 

Chndaka

when line bred with proven staffions 
I cannot emphasize enough the impor
tance of considering bloodlines carefully 
before attempting to breed a racehorse 
Racehorses are not just bom, they are 
carefully planned and their pedigrees 
should be extremely consistent.
My leading precious gem is the bay pure 
Polish MS Benz 1988 by legendary Wi
king out of Hartuszka by Negatraz goino 
back through Harda and Harfa all the 
way back to the tap root desert bred 
Mlecha. She was a race winner and is 
a great producer. She gave ten foals of 
which five are stakes winners/or placed 
like the chestnut stallion OH Mea Myoh 
by Oh By Gosh and Primary Colours by 
By Golly both exported to UAE; stakes 
winner filly Ms Jolly by Jolly By Golly 
and of course the 2005 Darley Older Hor
se the grey Sudden Mischief by By Gol
ly. Other of MS Benz’s winning get are 
the two Chndaka sired Grand Banks 
and Royal Account MKP We are looking 
forward to see the future races of the bay 
colt Son John also by Chndaka and Ms 
Benz’s bay 2007 colt by Oman De Bla
ziet.
Another example of my Polish precious 
gem is the bay 1998 stakes placed Awe
some Blossom 1998.1 consider her one 
ofmy gems because of her pedigree. Her 
first foal was injured, the rest have not 
raced yet, but I expect great things from 
them. Awesome Blossom is also by Wi- 
king and out of the proven race horse 
producing broodmare Samborsta by 
Sambor of the Polish Gazella dam line
Some of my precious gems are Po- 
lish/Crabbet crosses like the bay winner 
1995 Sonoma Dew by the best Sambor’s 
son Sam Tiki and out of Shawn Dew by 
Juan de Shawn tracing back to the good 
racing Crabbet foundation tap root Ro
dania. She produced four racers inclu
ding the Daughters” of the Wind Oaks 
winning Love Me Dew and race winning 
daughter by Chndaka called Viansa.
Two other of my precious gems trace 
their dam line roots to the Crabbet im
ports. The first is a stakes winner mare 
Golly’s Gigi by By Golly out Tupelo Ho
ney by Royal Vanity. She traces back to 
the desert bred Ferida of the Manageih- 
-Sbeevelieh strain. She produced seven 
foals, many of them were stakes placed 
and race winners. The next precious 
gem club member is the grey 1995 un-ra- 
ced Aurora RSM. She too is by By Golly 
but out Rodania dam line. Aurora RSM 
is a great mother of five foals. One of 
them is Auroras Rainbeau who was 
third in Drinkers of Wind 2007 and m 
2008, a winner of three stakes in a row in 
California.
LB: What type and how many staffions 
stand at stud at MHF?
MM: We currently have a roster or 12 
stallions at the farm as I love staffions 
from different sire lines to give my 
clients a choice to fit varioustype mares 
of most popular dam lines. 'Hiem^on y 
of stallions are Polish, like KA Czubu
than 1984, Kan You Run 1995, Sunny Ra 
inbow 1995, or Polish/Crabbet, like W 
zine Son 1991, Jolly By Golly or Kusu 
Man 1999. Others are Polish/French
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crosses like Darwin 1998 and Lah Dee 
Dah 1999.1 also stand pure French stal
lions, like Chndaka 1990 and French/Tu- 
nisian like Oman de Blaziet 2002. The 
main Polish sire bloodlines are those go
ing back to the legendary Polish Orzel, 
like K A Czubuthan 1984, (Brusally 
Orzolst x Chambray by Toltec). The pe
digree of „Zubi”, as we call him on the 
farm, offers a valuable link to pre-World 
War II Polish imports from Poland to the 
US of Czubuthan 1933 and Kasmira 1939 
by General Dickinson. Though pure Po
lish, Zubi is 3/4 Dickinson breeding. His 
dam lines are rare in pure Polish stock 
today in the US, yet represent some of 
the most successful race blood and are 
no longer even found in Poland. Zubi 
had an awesome race career 7/64 (25-16- 
3) 5-10. He gives foals with size, strength 
and winning ability, like the Grade 1 win
ning filly AF Gueniviere 2001 out of Ge- 
neza by Pepton or AF Arabella 1991 out 
of Troija by Pierrot. Zubi’s get has made 
its name also in endurance, like the won
derful filly Athlets Exchange out of Scar
let O Sara.
My other stallion with Orzel blood is 
Amazing Son, 1991. He is a cross betwe
en Orzel’s un-raced son Magus, 1976 out 
of a Crabbet ML Magic Fairy and a very 
good racer producing broodmare Amay- 
sing by Sambor from the Basilisk dam li
ne also of Crabbet origin. The majority 
of Amazing Son’s starters are stakes 
horses.
I also stand two stallions from the Wi- 
king/Monarch AH sub-lines, like bay Wi
king son, Kan You Run 1995 out of a su
perb racer producing broodmare Kenia 
by El Paso. He is good looking, well built 
with outstanding durability. Kan You 
Run raced six years and took part in 55 
starts winning 15 of them. The other 
stallion is Sunny Rainbow 1998 by Mo
narch AH and out of Sams Hysteria, 
a broodmare of old pure Polish bloodli
nes of Ed Tweed breeding going back to 
the Hall of Fame member Genua. Sunny 
Rainbow currently is Champion Top 5 
Working Cow horse in the US. He has 
produced good racers, like Auroras Ra- 
inbeau out of Aurora RSM by By Golly 
who came third in Drinkers of Wind 
2007. In 2008 Auroras Rainbow has won 
three stakes races in a row in California. 
One of the bloodlines you see a lot in my 
breeding is the oldest Polish sire line 
Krzyzyk, especially the Trypolis, Mo- 
hacz sub-line representative By Golly 
bom in 1979 by Juan de Shawn and out 
of Moll-R by Kontiki. By Golly had 
a daunting race career, a multiple stakes 
winner with a race record of 4/34 (15-9-1) 
3-4. He was Delaware Horse of the Year, 
California Reserve Champion, IAHA Le
gion of Supreme Honor, IAHA Racehor
se of the Year and ultimately voted into 
the Arabian Horse Trust Hall of Fame. 
He held track records on dirt and turf 
and in sprints and long distance races. 
He had 114 registered foals of which 61 
were starters and 39 of those won races. 
He produced US stakes winners like Oh 
By Gosh 1987, that came first in the Ar
mand Hammer Classic and was named 
1992 Darley Older Horse of the Year. Oh

Ms Benz

pochodzi z hodowli Dickinsona. Jego 
linia żeńska rzadko pojawia się 
w amerykańskim pogłowiu polskich 
arabów, a w Polsce nie jest już repre
zentowana, ale cechuje się dużą 
dzielnością użytkową. Sam „Zubi” 
ma za sobą imponującą karierę wy
ścigową: 7 sezonów użytkowania, 64 
starty, w tym 25 zwycięstw, 16 dru
gich miejsc i 3 trzecie, 5 wygranych 
gonitw klasycznych i 10 imiennych. 
Jego potomstwo cechuje duży kali
ber, silą i wola walki. Najlepszym 
przykładem tego jest jego córka 
AF Gueniviere 2001 (od Gene
za po Pepton), zwyciężczyni nagrody 
I Stopnia, albo AF Arabella 1991 
(od Troija po Pierrot). Przychówek 
„Zubiego” wyróżnił się także w raj
dach, jak np. wspaniała klaczka 
Athlets Exchange (od Scarlet O’Sara).

Innym moim ogierem z krwią Orla 
jest Amazing Son 1991. Jego ojciec to 
syn Orla, który sam nie biegał - Ma
gus 1976, od klaczy ML Magic Fairy 
pochodzącej od przodków rodem 
z Crabbet, podczas gdy jego matka to 
znana z przekazywania dzielności wy
ścigowej Amaysing (po Sambor), 
z crabbetowskiej linii żeńskiej Basi
lisk. Większość przychówku og. Ama
zing Son startowała w gonitwach 
imiennych.

Stacjonują u mnie także dwa ogie
ry z sublinii Wikinga, biegnącej 
przez ogiera Monarch AH. Pierwszy 
to gniady syn Wikinga - Kan You 

Run 1995, od wspaniałej matki wy
ścigowców, klaczy Kenia (po El Pa
so). Jest urodziwy, poprawnie zbu
dowany i wytrzymały. Biegał przez 
sześć sezonów i startował w 55 goni
twach, z których 15 wygrał. Drugi 
ogier to Sunny Rainbow 1998 po Mo- 
narch AH od Sams Hysteria - klaczy 
wywodzącej się ze starych, polskich 
linii żeńskich, wyprowadzonych 
przez Eda Tweeda od ki. Genua, za
liczanej do panteonu koni arabskich 
w USA. Obecnie Sunny Rainbow 
należy do pierwszej piątki koni pra
cujących przy bydle, a niezależnie 
od tego spłodził konie dzielne wyści
gowo, między innymi wspomniane
go wcześniej Auroras Rainbeau.

W mojej hodowli licznie reprezen
towany jest jeden z najstarszych 
polskich rodów męskich - Krzyżyka 
or. ar., głównie poprzez sublinię ogie
ra Trypolis i jego syna og. Mohacz, 
oraz przez og. By Goiły 1979 (Juan 
de Shawn - Moll-R po Kontiki). By 
Goiły miał oszałamiającą karierę 
wyścigową, wyrażoną skrótem 4/34 
(15-9-1) 3-4, co oznacza wielokrotne 
zwycięstwa w gonitwach imiennych. 
Na torze wyścigowym Delaware zo
stał obwołany Koniem Roku, w Kali
fornii uzyskał tytuł wiceczempiona, 
IAHA przyznało mu wyróżnienia Le
gion of Supreme Honor i Konia Wy
ścigowego Roku, a przez Arabian 
Horse Trust jednogłośnie został 
włączony do panteonu arabskich
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sîaw wyścigowych. Ustanowi! rekor
dy toru ziemnego i trawiastego, 
na krótkich i długich dystansach. 
Do ksiąg wpisano po nim 114 źre
biąt, z których 61 biegało na torze, 
a 39 wygrywało wyścigi. Po nim po
chodzą zwycięzcy wysoko dotowa
nych gonitw w USA, tacy jak Oh By 
Gosh 1987, który wygrał Nagrodę Ar
manda Hammera, a w 1992 uzyskał 
tytuł Konia Roku w rankingu Dar- 
leya dla koni starszych. Oh By Gosh 
biegał z powodzeniem także w An
glii i Emiratach Arabskich. By Golly 
w chwili obecnej jest uważany 
za jednego z najlepszych ojców ma
tek, ale do mojej stadniny przybył 
dopiero w 2000 r., kiedy miał już 21 
lat. Mimo to wydaje mi się, jakby tu 
był zawsze, tak wiele wniósł w moją 
hodowlę!

Uwielbiam ród Krzyżyka, więc 
bardzo ciekawiło mnie, jak wygląda 
i jakie ma pochodzenie potom
stwo ogiera Wiek, które oglądaliśmy 
w stadninie Wiśnicz pod Krakowem. 
Stacjonuje u mnie dwóch synów By 
Golly’ego. Jeden to siwy Jolly By 
Golly 1992, hodowli Town and Coun
try Farm, od dzielnej wyścigowo kla
czy Las Tigre Lii (po Nusabre), wy
hodowanej przez Hazel Lucas, z linii 
wywodzącej się od ki. Reshan, im
portowanej do Davenport. Osiągnął 
wspaniałe wyniki na torze - 5 sezo
nów, 69 startów, 19 zwycięstw (w tym 
5 w nagrodach klasycznych i 6 w imien
nych), 23 drugie miejsca i 8 trzecich. 
Jolly By Golly przekazuje, oprócz 
dzielności wyścigowej, także duże 
gabaryty i łatwość układania. Drugi 
syn By Golly’ego to Sudden Mischief 
2000, od wspomnianej już Ms Benz 
(Po Wiking), matki zwycięzców 
w gonitwach imiennych. Wygrał 
dziewięć gonitw z rzędu i w 2005 zdo
był tytuł Konia Roku w rankingu 
harleya dla koni starszych. Po raz 
Pierwszy został użyty w hodowli 
w roku 2007 i przekazał swoje cechy 
Potomstwu. Pokładamy w nim wiel
kie nadzieje, gdyż liczymy, że będzie 
Płodził biegające konie.

Używam do hodowli także francu
skiego ogiera Chndaka 1990 (Dorma- 
ne ~ Malike Fontenay po Medicg 

Allah), ojca polskiej trójkoronowanej 
klaczy Orgia Fata i amerykańskich 
zwycięzców gonitw klasycznych, 
w tym klaczki Love Me Dew i ogiera 
Remarkable Man w 3/4 brata Orgii 
Faty, który ustanowił rekord toru 
i wygrał dwie z trzech gonitw składa
jących się na amerykańską „potrójną 
koronę” - Texas Six Shooter i Bob 
Magness Derby. Drugi ogier z tej gru
py to Oman de Blazeit, po francuskim 
reproduktorze Tidjani od klaczy 
OM Lazhar, pochodzenia tunezyjsko- 
egipskiego. Pierwszy raz został użyty 
w hodowli w roku 2006 i jesteśmy bar
dzo zadowoleni ze stawek jego źre
biąt z roczników 2007 i 2008.

Istnieje już wiele linii męskich zało
żonych przez dzielne ogiery, ale naj
chętniej korzystam z tych, które stoją 
w mojej stadninie. Przekazują bo
wiem swojemu potomstwu kaliber, 
typ i serce do walki. Oczywiście, cza
sem kryję także obcymi ogierami, 
zwłaszcza wtedy, kiedy chcę wprowa
dzić do mojego programu hodowla
nego określone prądy krwi.
LB: Kiedy zaczynasz szkolenie swo
ich źrebiąt i jak to robisz?
MM: Oficjalnie zaczynamy je treno
wać w momencie odsądzania od ma
tek, choć naprawdę robimy to już 
od pierwszego dnia ich życia. U mnie 
odsądzanie trwa dłużej. Równocze
śnie bierzemy dwie klacze ze źrebię
tami i wykorzystujemy trzy boksy. 
Klacze stawiamy w zewnętrznych

Jolly By Golly

By Gosh successfully raced in the UK 
and UAE. By Golly is now one of the top 
broodmare sires. But By Golly did not 
come to live at my farm till 2000. at 
which time he was 21 years old. Still I fe
el like he has been there ah the time and 
is a great asset in my breeding. I love 
this Polish Krzyżyk sire line that is why 
I was so interested in the conformation 
and pedigrees of Wiek’s progeny we lo
oked at, at the Wiśnicz stud that we visi
ted near Kraków. I have two of By Gol- 
ly’s sons standing at stud. One is the 
grey Jolly By GoUy 1992 bred by Town & 
Country Farm out of the famous Hazel 
Lucas bred racy mare Las Tigre T.il by 
Nusabre whose line goes back to Daven
port imported US foundation mare Re
shan. He had an awesome race record of 
5/69 (19-23-8) 5-6. Jolly By Golly gives 
large size stakes winners with workable 
character. My other By Golly son is cal
led Sudden Mischief, 2000. He is out of 
stakes winners producing broodmare 
Ms Benz by Wiking that I mentioned 
earlier. He won nine races in a row and is 
2005 Darley Older Horse of Year. Sudden 
Mischief stood at stud for the first time 
in 2007 and stamped his foals well. We 
have high hopes with him as race produ
cing stallion.
I also stand at stud the French stallion 
Chndaka 1990 (Dormane x Malike Fon- 
tenay by Medicq Allah who gave the Po
lish Triple Crown winner Orgia Fata and 
US classic stakes winners, like the filly 
Love Me Dew and the track record set
ter stallion Remarkable Man, a 3/4 bro
ther of Orgia Fata who already won two 
of the three stakes that make up the US 
Triple Crown: the Texas Six Shooter and 
Bob Magness Derby. The other stallion 
of this group is Oman De Blazeit, a cross 
between the French stallion Tidjani and 
out of a Tunisian/ Egyptian broodmare 
OM Lazhar. He stood at stud for the first 
time in 2006 and we are very happy with 
the 2007and 2008 foals on the ground.
So with this vast choice of proven race 
sire lines I tend to use in my breeding 
predominantly those stallions standing 
at MHF. They all stamp well their get, gi
ving them size, type and heart to win. 
However, sometimes I do use outside 
stallions, especially when I am looking to 
get certain specific lines into my bre
eding program.
LB: As of when and how do you train 
stable manners in your foals?
MM: We handle our foals from day one. 
We officially start their training at we
aning. My process takes a little longer. 
I take two mares and their foals, and we 
use three stalls inside the bam and three 
outside lots. I put the mares in the out
side stalls; put the two foals together in 
the middle. They are haltered, tied, gro
omed and led outside everyday into the
ir lots, in the evening the process repe
ats itself back in the bam. This is done 
for a week. This makes for a no stress 
weaning; they see and can touch their 
moms but cannot nurse. And they have 
a friend to keep them company. After 
a week the moms are returned to pastu
re to join the broodmare band, and the 
foals continue their education for another
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week. Then the foals are turned back 
out in the field with other foals. We belie
ve in a herd environment until they are 
ready to go under saddle. Even though 
they are turned out we continue to 
catch them and bring them to the bam 
for grooming and handling. This makes 
life so much easier for horse and handler 
when it is time to have the horse started 
under saddle.
LB: How and when do you start the race 
training?
MM: The best intentions and the hi
ghest hopes rest with every foal. Unfor
tunately, the realities of racing imply 
that not every Arabian bred is bound to 
make it on the race track. MHF training 
facilities gives the owners a chance to 
start their young prospects late in their 
second year or even third depending on 
their maturity. At that time they are eva
luate for their potential as future race 
horses. If they make a cut and show pro
mise, then they can later be sent to the 
race track for further training.
LB: What do you think of partnerships? 
MM: Partnerships work great to get new 
people involved. This way they are with 
people that have knowledge and will be 
able to guide them until they are ready 
to own their own horse. It also makes if 
financially affordable, and people have 
a lot of fun. When putting partnerships 
together, don’t think there is any one way 
to do them. If you are thinking of putting 
a partnership together, talk to people 
that have already done them, and it co
uld save you from making mistakes. 

boksach, a źrebięta razem w środko
wym. Tam codziennie rano zakłada 
się im kantary, przywiązuje, czyści 
i wyprowadza na wybiegi, a wieczo
rem powtarzamy te same zabiegi 
po powrocie do boksu. Tak postępu
jemy przez tydzień, dzięki czemu od
sądzanie przebiega bezstresowo, bo 
źrebięta widzą matki i mogą ich do
tknąć, nie mogą tylko ssać. Stoją 
po dwoje, więc dotrzymują sobie na
wzajem towarzystwa. Po tygodniu 
matki dołączają do grupy klaczy 
na pastwisku, a szkolenie źrebiąt 
trwa przez kolejny tydzień, po któ
rym łączymy je z innymi źrebiętami 
na pastwisku. Stosujemy grupowe 
utrzymanie pastwiskowe, dopóki 
młodzież nie osiągnie wieku, w któ
rym zacznie pracować pod siodłem, 
ale przez cały ten czas przyzwyczaja 
się je do chwytania i sprowadzania 
z pastwiska do stajni, gdzie są czysz
czone i przyuczane do chodzenia 
w ręku. Ułatwia to późniejsze wdro
żenie ich do pracy pod siodłem.
LB: Kiedy i jak rozpoczynasz trening 
wyścigowy?

MM: W każdym źrebięciu pokładamy 
nadzieje i wykazujemy jak najlepsze 
chęci, ale praktyka uczy, że nie każdy 
urodzony arab musi biegać. Dzięki 
naszej bazie treningowej każdy wła
ściciel ma szansę doprowadzenia 
u nas swojej młodzieży do końca dru
giego lub nawet trzeciego roku życia, 
w zależności od tempa ich dojrzewa
nia. Kiedy osiągną ten wiek, oceniane 
są pod kątem przyszłych możliwości 
wyścigowych. Jeśli przedstawiają się 
obiecująco, mogą zostać wysiane 
na tory wyścigowe do dalszego tre
ningu.
LB: A co sądzisz o przedsięwzięciach 
partnerskich?
MM: Dzięki nim można przyciągnąć 
do współpracy wielu nowych ludzi. 
W tego rodzaju formach kooperacji 
mają oni kontakt ze specjalistami 
i mogą się od nich wiele nauczyć, za
nim osiągną wystarczającą wiedzę, 
aby posiadać własnego konia. Będąc 
w spółce, ponoszą mniejsze nakłady 
finansowe, więc hodowla może dać 
im więcej radości.
/tłum. K. Ch./

Zbroja Fata - dzielna córka og. Chndaka / brave daughter of Chndaka
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PL - 00 680 WARSAW, POLAND 
EMAIL: POLSKI.DWOR@CSL.pl 

PHONE: +48 22 622 50 31 
FAX: +48 22 622 51 31

Pedigree:
Brusally Orzelost x Chambray, by Toltec 

Race Record: 
7/64(25-16-3)5-10, $109,152

Passing on his winning ability, size and strength.
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i*

Look through the statistics of Arabian racing sires, and 
K A Czubuthan clearly stands alone.

No U.S. Arabian stallion can claim his number of wins, 
and very few horses, even among today's runners, show 

his ability to run soundly and successfully year after 
year. At the mature age of 9, Czubuthan competed in 

eight stakes races, won eight of his fourteen starts, and 
finished second or third in the other six.

His class is shining through in his offspring. He is the sire 
of multi stakes winner and Critérium winner ZBROJA 
FATA, grade 1 stakes winner AF GUENIVERE, stakes 

winners AF ARABELLA, MW Scarlet Lady, MW Warrior, and 
MW Lady Z (Texas-Bred Champion). His oldest foals are 

also now successful endurance competitors.
Critérium winner ZBROJA FATA 

by KA CZUBUTHAN (out of 
Zenica -Ghent x Zagana by Gadir) 

photo by Mrs. Edyta Twarog

ARC Nominated Sire and Texas Accredited. 
Inquiries invited.
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Przechowywanie
• Krótkotrwale przechowywanie za

rodków - do ich przechowywania max. 
do 6 godzin, w temp. 17-20°C stosuje 
się piyn Dulbecco i PBS z dodatkiem 
10-20% surowicy piodów cielęcych lub 
pożywkę transportową „EąuiPROTM 
Holding Medium”.

• Przechowywanie w obniżonej 
temperaturze - istnieje możliwość 
przedłużenia czasu życia zarodków 
do około 24 godzin podczas ich trans
portu w temperaturze około +5°C. 
Tuż przed wysłaniem zarodki należy 
umieścić w specjalnej pożywce Ham- 
sa F10 z dodatkiem 10% surowicy pio
dów cielęcych i w atmosferze 5% CO2, 
5% O2 i 90% N2. Gdy w tych warun
kach przechowywano i transportowa
no młodsze zarodki, których średnica 
nie przekraczała 0,3 mm, uzyskiwano 
po ich transplantacji zadowalające 
wyniki zaźrebień. Natomiast w przy
padku przechowywania zarodków 
starszych i ich transplantacji, u więk
szości klaczy biorczyń występowała 
resorpcja zarodków lub zamieranie 
płodów we wczesnych stadiach roz
wojowych.

• Konserwacja w ciekłym azocie - 
mrożenie zarodków koni w ciekłym 
azocie napotyka na wiele trudności 
i na świecie rodzi się mało źrebiąt 
po zamrożonych/rozmrożonych zarod
kach. Zarodki koni okazały się bardziej 
wrażliwe na działanie niskich tempera
tur, w porównaniu do zarodków innych 
gatunków zwierząt. Barierą, która 

utrudnia przechodzenie do wnętrza 
zarodka substancji dodawanych do po
żywek (krioprotektorów), chroniących 
jego komórki przed uszkodzeniami 
podczas zamrażania/rozmrażania, jest 
kapsuła. Dlatego, młode 6-dniowe za
rodki, o średnicy nie przekraczającej 
0,3 mm, gdy są w stadium moruli lub 
wczesnej blastocysty, lepiej zanoszą 
proces zamrażania/rozmrażania, niż 
zarodki starsze.

Zależnie od używanych substancji 
ochraniających, stosowane są trzy me
tody zamrażania. Proces mrożenia za
rodków odbywa się etapami. Klasycz
na metoda polega na dodawaniu 
do pożywki wzrastających stężeń glice
rolu (substancja, która chroni komórki 
zarodka przed uszkodzeniami podczas 
zamrażania/rozmrażania). Gdy stęże
nie glicerolu osiągnie 10%, zarodki 
umieszcza się w słomce. Schładzanie 
i zamrażanie zarodków przeprowadza 
się w specjalnej zamrażarce (freezer) 
z kontrolowanym komputerowo spad
kiem temperatury. Rozmrażanie należy 
wykonać w dwu etapach. Po wyjęciu 
słomki z zarodkiem z ciekłego azotu 
przetrzymuje się ją temperaturze po
kojowej przez 10-15 sek. Następnie 
słomkę szybko rozmraża się w łaźni 
wodnej o temp. 38°C, przez 20 sek.

Metody transplantacji
Istnieją dwa sposoby wprowadzania 

zarodków do macicy klaczy: metoda 
chirurgiczna (krwawa) w linii białej lub 
w siabiźnie i niechirurgiczna (bezkrwa-



wa). Metody chirurgiczne, pomimo, że 
są czasochłonne, kosztowne, a także 
ryzykowne dla klaczy biorczyń, pozwa
lają na uzyskanie regularnych zaźre- 
bień w granicach 60-80%. Metoda bez
krwawa, ze względu na charaktery
styczną budowę szyjki macicznej, jest 
łatwa do opanowania u klaczy. Jednak 

wyniki transplantacji zarodków tą me
todą przez wiele lat były nierówne i wa
hały się od 12,5% do 71%. W ostatnich 
latach dokonano jednak wielu uspraw
nień, dzięki czemu uzyskuje się wyniki, 
które niewiele odbiegają od wyników 
zaźrebień po transplantacji zarodków 
metodą chirurgiczną.

Embryo Transfer (Pan2)

The storage of embryos
• In order to store embryos for a short ti
me (up to 6 hours), in the temperature of 
17-20°C, the Dulbecco liquid and PBS 
with 10-20% calf foetal serum or the 
„EquiPRO Holding Medium” are used.
• Storage in a lowered temperature The 
life of embryos can be prolonged to 24 ho
urs, when transported in the temperature 
about 5°C. Just before the transportation 
they should be placed with a special me
dium Hamsa F10 and a 10% calf foetal se
rum added in the atmosphere filled with 
5% CC>2,5% C>2 and 90% N2. Younger em
bryos, with a diameter not exceeding 
0,3 mm, stored in such condition gave sa
tisfying results of transplantation. Older 
embryos stored in the same conditions 
were resorbed more often or the fetuses 
died out in early stages of development.
• Preserving embryos in a liquid nitro
gen. That method is rather difficult to 
apply and a few foals were bom from 
transplantation of defrosted embryos. 
Comparing to other species, equine em
bryos are more sensitive to low tempera
tures. The capsule prevents the cryopro
tectors from getting inside the embryo. 
That is why younger embryos, not older 
than 6 days, stand better the freezing/de- 
frosting process.

Klacz dawczyni zarodka rasy konik polski (16) i klacz biorczym typu zimnokrwistego 
/ the doner Polish Native Pony mare (16) and the recipient cold-blooded mare



Depending on used protecting stuff, 3 
methods of freezing embryos are applied. 
It is done gradually. The classic method 
consists in gradually adding glycerol to 
the medium, until its concentration re
aches 10%. Then the embryos are placed 
in a straw. Cooling and freezing is earned 
out in a special freezer with a controlled 
decrease of temperature. De-frosting of 
embryos should be proceeded in two sta
ges. After removing the straw with an 
embryo from the liquid nitrogen, it sho
uld be stored in a room temperature for 
10-15 s. Then it should be quickly defro
sted in a water bath in a temperature 
38°C for 20 seconds.

Methods of transplantation
We have two ways of inserting the embry
os to the mare’s uterus: a surgical me
thod (through a white line or in a flank) 
and a non-surgical (bloodless) one. Sur
gical method, despite their high costs, ti
me-consuming and a certain risk for 
a mare, cause a high foaling rate, about 
60-80%. On the other hand, bloodless 
methods are easy to apply in mares, but 
bring uncertain results, varying from 12.5 
to 71%. Recently, many modifications 
were introduced, what significantly im
proved the results.
• The surgical method
a. In a white line. The surgery is carried 
out in a full anaesthesia. The mare is ly
ing on her back. After preparing an ope
rative area, we locate the uterus with 
a hand inserted through a cut in a belly 
wall. The uterine horn on that side, whe
re the ovulation was found, is delicately 
pulled outside. Its wall is subsequently 
stabbed with a blunt end of a surgical ne
edle. In the hole a pipette is inserted and 
the embryo is placed inside. A minor wo
und remaining after the surgery, usually 
heals by itself, whereas the belly muscles 
should be sewn and treated with an anti
biotic powder. That kind of operation la
sts on average 1,5 to 2 hours, only the 
mare should be especially carefully lo
oked after, until the full recovery.
b. In a flank. That method was adapted 
from cattle embryo transfer practice. It 
is carried out in a crate, on a standing 
mare, sedated by general tranquilizers, 
under a local anaesthesia. After prepa
ring the operative area, we insert a hand 
through a cut made on the level of 15- 
20 cm below the pelvic tuber and locate 
the uterus. The uterine horn is slightly 
pulled outside and the embryo is inser
ted as in the above-mentioned method. 
After the operation, the muscles, subcu
taneous tissues and skin are linked toge
ther with a single stitch, according to ge
neral surgical rules.
• The non-surgical (bloodless) method 
The mare is secured in a crate, her tail is 
wrapped with a clean bandage, whereas 
the vulva surroundings are washed with 
soap and a non-toxic disinfectant, rinsed 
with a lukewarm water and dried with 
sterile towels. For inserting an embryo

Transplantacja zarodków metodą chirurgiczną w Unii białej. Operator 
lewą ręką podtrzymuje róg macicy, ręką prawą odbiera od asystenta 

pipetę szklaną z zarodkiem / Surgical method of embryo transfer through 
the midline incision. The surgeon supports the uterine horn with his left 

hand, whereas with his right hand he takes a glass pipette containing an 
embryo from the assistant

• Metoda chirurgiczna (krwawa)
a) w linii białej

Zabieg przeprowadzany jest pod
czas pełnej narkozy klaczy i ułożeniu 
jej w pozycji grzbietowej. Po przygoto
waniu pola operacyjnego i po przecię
ciu ścian brzucha wprowadza się rękę 
do jamy brzusznej i odszukuje macicę. 
Róg macicy po stronie jajnika, na któ
rym stwierdzono wcześniej owulację, 
delikatnie podciąga się na zewnątrz. 
Następnie, w miejscu gdzie nie ma wi
docznych naczyń krwionośnych, tę
pym końcem igły chirurgicznej prze
bija się ścianę rogu macicy. W powsta
ły otwór wprowadza się koniec pipety 
i deponuje zarodek w świetle rogu 
macicy. Otwór w ścianie macicy 
po wprowadzeniu zarodka z reguły 
bardzo szybko zasklepia się samoist
nie. Mięśnie brzuszne zaszywa się kil
koma warstwami szwów i zasypuje za
sypką antybiotykową. Zabieg opera
cyjnego wprowadzenia zarodka w linii 
białej trwa przeciętnie 1,5-2 godz. Do
datkowo należy poświęcić uwagę kla
czy podczas pierwszych godzin i dni 
po operacji, aż do całkowitego wygo
jenia rany.
b) w siabiźnie

Metoda ta została adaptowa
na z praktyki transplantacji zarodków 
bydła. Zabieg wykonuje się w poskro

mie, u klaczy w pozycji stojącej, 
przy ogólnej sedacji po znieczuleniu 
miejscowym. Po przygotowaniu pola 
operacyjnego i przecięciu ścian brzu
cha na długości 15-20 cm poniżej gu
za biodrowego w dół, wprowadza się 
rękę do jamy brzusznej i odszukuje ma
cicę, wysuwając jej róg lekko na ze
wnątrz. Zarodek deponowany jest w 1/3 
dolnej długości rogu macicy, podobnie 
jak podczas zabiegu transplantacji w li
nii białej. Po wprowadzeniu zarodka, 
mięśnie, tkanki podskórne i skórę łączy 
się szwem pojedynczym wg ogólnych 
zasad stosowanych w chirurgii.
• Metoda niechirurgiczna (bezkrwawa)

Klacz wprowadzana jest do poskro
mu, ogon dokładnie owija się czystym 
bandażem, a okolicę sromu myje my
dłem i nietoksycznymi środkami odka
żającym, spłukuje letnią czystą wodą 
i wysusza jałowymi serwetami. 
Do wprowadzania zarodka używane są 
pistolety inseminacyjne typu Cassou, 
podobne do tych, które stosuje się 
podczas inseminacji bydła nasieniem 
mrożonym. Po wprowadzeniu słomki 
z zarodkiem do pistoletu, na pistolet 
naciąga się jałową koszulkę plastiko
wą, którą przerywa się później 
po wprowadzeniu go do trzonu macicy 
przez podciągnięcie jej końca ze
wnętrznego. Wykonujący zabieg nakia-
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da jałową rękawicę na rękę i po lekkim 
rozchyleniu warg sromowych klaczy 
wprowadza rękę do pochwy, odszukuje 
szyjkę macicy i lekko rozwiera jej ka
nał, kierując do niego koniec pistoletu, 
który wprowadza powoli do trzonu lub 
rogu macicy. Po upewnieniu się o wła
ściwym położeniu pistoletu wewnątrz 
macicy, deponuje zarodek. Niekiedy, 
celem lepszego ustalenia pipety w ma
cicy, przed zdeponowaniem zarodka 
kontroluje się przez prostnicę i ustala 
położenie końca pistoletu w macicy 
lub rogu. Zabieg wprowadzania zarod
ka do macicy klaczy winien być prze
prowadzony w sposób jałowy i szybko, 
bez dodatkowych niepotrzebnych ma
nipulacji w drogach rodnych klaczy.

Wpływ biorczym 
na źrebię

Ciąża u klaczy trawa 11 miesięcy, 
okres oseskowy, w którym źrebię prze
bywa pod bezpośrednią opieką matki - 
ok. 6 miesięcy. Jest to zatem długi 
czas, w którym klacz może oddziały
wać na swoje potomstwo. Nic też dziw
nego, że hodowcy zainteresowani 
transplantacją zarodków zadają coraz 
częściej pytania, jaki jest wpływ klaczy 
biorczyni na źrebię urodzone po trans
plantacji.

Efelct matczyny dużych klaczy biorczyń zarodków na wzrost i długość kości 
kończyn „transplantowanych“ źrebiąt rasy konik polski. Różnice pomiędzy 

„transplantowanymi“ a kontrolnymi źrebiętami podano w procentach. 
A-po urodzeniu, B -po odsądzeniu, C -w wieku dojrzałym (9-13 lat).
/ The maternal effect of large recipient mares on the size and lenght 

of limbs of the „transferred“ Polish Native Pony foals. 
Differences between the „transferred“ and control foals are given in percent. 

A -just after birth, B - after weaning, C - at the age 9-13 years.

W połowie lat osiemdziesiątych, 
przeprowadzono w Krakowie ekspery
ment międzyrasowej transplantacji 
zarodków, którego celem było określe
nie wpływu klaczy biorczyni na rozwój 
źrebiąt i ostateczną wielkość koni. Za
rodki pobierano od małych klaczy rasy 
konik polski, o średniej masie ciała 
380 kg i transplantowano je do dużych 
klaczy typu zimnokrwistego o masie 
ciała ok. 720 kg.

Po stwierdzeniu ciąży u klaczy bior- 
czyń, dawczynie zarodków ponownie 
zaźrebiano tym samym ogierem. 
Otrzymano w ten sposób w odstępie 
1-2 miesięcy dwie pary klaczek - peł
nych sióstr i jedną parę ogierków - peł
nych braci. Kilka lat później podobny 
eksperyment międzyrasowej trans
plantacji zarodków, pomiędzy końmi 
pełnej krwi angielskiej i kucami, prze
prowadzono w Anglii.

Wyniki tych eksperymentów wyka
zały, że klacz największy wpływ wy
wiera na swoje potomstwo w okresie 
ciąży. Istnieje bardzo duża zależność 
pomiędzy powierzchnią łożyska a cię
żarem płodu, co oznacza, że im więk
sza jest powierzchnia łożyska, tym 
większa będzie masa płodu i nowo
rodka. Nieco mniejsza zależność wy
stępuje pomiędzy ciężarem matki 

used are insemination pistols of Cassou 
type, similar as in cattle. When the pistol 
is loaded with a straw containing an em
bryo, it is protected with a sterile plastic 
cover, which is broken after inserting 
a pistol to the uterine body. The vet pro
tects his hand with a sterile glove, inserts 
it to a mare's vagina and locates the ce
rvix. Through it the pistol is inserted in
to the uterus and the embryo is placed 
inside. The location of a pistol can be 
controlled per rectum. The surgery sho
uld be carried out quickly, in a sterile way 
and without any unnecessary manipula
tions.

Influence of a recipient mare on a foal 
The pregnancy in mares is 11 months 
long, whereas a foal is sucking its dam for 
the next 6 months. So, the period, in 
which a mare can influence her progeny, 
is quite long. That is why breeders inte
rested in obtaining foals by embryo 
transfer would like to know, how great is 
an influence of a recipient mare on such 
a foal.
In the late eighties in Cracow conducted 
was an experiment of an embryo transfer 
concerning horses of different breeds 
and different size. Its aim was to deter
mine the scale of an influence of a reci
pient mare on a growth rate in foals and 
a final size of adult horses. To the experi
ment the embryos were taken from small 
Polish Native Pony mares, with an avera
ge body mass 380 kg, and subsequently 
transplanted to big, cold-blooded mares, 
weighting circa 720 kg.
After checking the recipient mares in fo
al, the donor mares were re-bred to the 
same stallion. This way obtained were, in 
a gap of 1-2 months, two couples of full 
sisters and one couple of full brothers. 
Several years later a similar experiment, 
with an inter-racial embryo transfer be
tween English Thoroughbreds and po
nies, was conducted in England.
Those experiments proved, that a mare 
exerts the greatest influence on its foal 
during the pregnancy period. There is 
a high interdependence between the 
area of placenta and the weight of a fo
etus, i. e. the wider is a placenta, the hi
gher will be the mass of a newborn foal. 
In the sucking period more noticeable 
becomes a genetically conditioned inten
sity of foal growth. Despite the foals bom 
from the embryos transplanted to heavy
weight mares sucked from 300 to 500 li
ters of milk more than their siblings bom 
by pony mares and weighed 30-67 kg mo
re - their growth rate was, however slo
wer than in test foals. After weaning 
a further compensation of growth took 
place, but the test horses, who were bom 
smaller, did not fully compense the inhi
bitions from their foetal period. The foals 
bom by big, cold-blooded mares, as ma
ture horses were taller (by about 2-5%). 
and had longer limbs compared to the 
test horses bom by their genetic mo
thers of Polish Native Pony breed. The
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highest differences were found in the 
length of limbs, especially in pasterns 
(ca. 9%) and cannon bones (ca. 6%). 
Other parts of the horses” body did not 
differ between the individuals bom by 
embryo transfer and those bom by their 
genetic mothers. It was found, that apart 
from genetic determinants, the most si
gnificant influence on the final growth of 
a horse is exerted by an intrauterine nu
trition of a foetus and (to a lower degree) 
by the mare’s milk yield during the suc
king period.
Interesting observations were conduc
ted in Switzerland and Austria. Tested 
was an influence of recipient mares on 
a size and dispositions of warm-blooded 
sport horses, especially on their emotio
nal reactions, as the adaptation ability, 
activity level, stress reactions level, lear
ning capabilities, reactions for the pe
ople, stereotypical reactions and so on. 
The only effect of a recipient mare was 
the better ability for adaptation to living 
in the herd, which was observed in the 
foals bom from embryo transfer. The re
maining behavior traits were inherited 
either after the genetic sire, or after the 
genetic dam. It was also observed, that 
the same breed of both donor and reci
pient mares exerts no significant influen
ce on size, conformation and characteri
stic features of horses bom from embryo 
transfer. The majority of tested traits in 
such horses depended on genetic pro
perties of their parents. Nevertheless, al
most 74% of German, Swiss and Au
strian breeders choose warm-blooded 
mares as recipients for the embryos ob
tained from their sport mares.

Embryo transfer cost
The costs of transplantations are diversi
fied and depend on many factors. If 
a breeder has got his own donor and re
cipient mares, the costs of the surgery 
will depend on prices of vet service (inc
luding examinations, synchronization of 
donor’s and recipient’s cycles, obtaining 
embryos, their evaluation and transplan
tation, costs of media and equipment. 
Apart from the results, the cost of one at
tempt may vary from 3,000 to 4,000 PLN 
(about 1,000 euro). If a breeder decides 
to transport his mare to a transplanta
tion center, the costs of transport and 
boarding of the mare must be added to 
that sum.
Some transplantation centers sign with 
their customers agreements, conside
ring costs of semen, embryo and service, 
including pregnancy testing in the reci
pient mare in 16th and 40th day after 
transplantation. Afterwards the custo
mer takes home his mare in foal. The to
tal price of the full service depends on 
the value of a stallion and donor mare, 
but it can reach even several dozen tho
usand dollars.
/transi. K. Ch./ 

a ciężarem piodu, niemniej i w tym 
przypadku zaznacza się tendencja, że 
im cięższa i większa jest klacz, tym 
większe będzie urodzone przez nią 
źrebię. W okresie oseskowym i póź
niej wyraźnie zaznaczają się dzie
dziczne uwarunkowania intensywno
ści wzrostu źrebiąt. Pomimo, że źre
bięta urodzone po transplantacji 
przez duże klacze wysysały od 300 
do 600 kg mleka więcej i przybyło im 
w okresie oseskowym o 30-67 kg wię
cej w porównaniu do źrebiąt urodzo
nych przez klacze konik polski, to jed
nak tempo ich wzrostu w tym czasie 
było wolniejsze w stosunku do źrebiąt 
kontrolnych. Po odsądzeniu źrebiąt 
od matek, nastąpiła dalsza rekom
pensata wzrostu uwarunkowana ce
chami genetycznymi koni, jednak ko
nie kontrolne, które urodziły się 
mniejsze nie nadrobiły całkowicie 
strat rozwojowych z okresu płodowe
go. Źrebięta urodzone przez duże kla
cze typu zimnokrwistego, w wieku 
dojrzałym były wyższe (o około 2-5%) 
i miały dłuższe kości długie kończyn 
w porównaniu do koni kontrolnych 
urodzonych przez genetyczne matki 
rasy konik polski. Największe różnice 
zaznaczyły się w długości kości dłu
gich kończyn, które kostnieją naj
wcześniej tj. kości pęcinowych (ok. 9%) 
i śródręcza III (ok. 6%). Pozostałe 
części ciała koni nie różniły się po
między osobnikami urodzonymi 
po transplantacji przez duże klacze, 
a tymi urodzonymi przez genetyczne 
matki. Badania te wykazały, że nieza
leżnie od genetycznych uwarunko
wań istotny wpływ na ostateczny 
wzrost koni wywiera odżywianie pio
du podczas ciąży oraz, w mniejszym 
stopniu, mleczność matki w okresie 
oseskowym źrebiąt.

Ciekawe obserwacje wpływu klaczy 
biorczyń na wielkość i charakter 
sportowych koni gorącokrwistych 
przeprowadzono ostatnio w Szwąjca- 
rii i Austrii. Badano 10 reakcji emo
cjonalnych, m.in. zdolność do przy
stosowania się do życia w stadzie, 
ogólny poziom aktywności, poziom 
reakcji stresowych, zdolność uczenia 
się, reakcje na ludzi, reakcje stereoty
powe, itp. Jedynym zaobserwowa

nym efektem klaczy biorczyni była 
lepsza zdolność uczenia się w celu 
przystosowania się do życia w stadzie 
potomstwa uzyskanego w wyniku 
transplantacja zarodków. Natomiast 
pozostałe cechy zachowania były 
uwarunkowane cechami genetyczny
mi ojca lub genetycznej matki. Zaob
serwowano również, że tej samej rasy 
klacze biorczynie co dawczynie nie 
wywierają istotnego wpływu na wiel
kość, budowę i charakterystyczne ce
chy koni urodzonych po transplanta
cji zarodków. Większość badanych 
cech u takich koni była uzależnio
na od genetycznych właściwości ro
dziców. Niezależnie jednak od tych 
obserwacji, prawie 74% hodowców 
niemieckich, szwajcarskich i austriac
kich wybiera dla zarodków pozyski
wanych od klaczy sportowych klacze 
biorczynie gorącokrwiste.

Koszt transplantacji
Koszty transplantacji zarodków są 

zróżnicowane i zależą od wielu czyn
ników. Jeżeli hodowca posiada wła
sne klacze dawczynie i biorczynie, 
koszty transplantacji będą uzależnio
ne od usług weterynaryjnych (bada
nie i synchronizacja cyklu klaczy 
dawczyni i biorczyń) oraz ceny usługi 
specjalisty wykonującego pozyskiwa
nie, odszukiwanie, ocenę i transplan
tację zarodków, a także od kosztów 
pożywek i sprzętu używanego do po
zyskiwania i transplantacji zarodków. 
Niezależnie zatem od wyników uzy
skiwania i transplantacji, koszt poje
dynczej próby może się wahać od 3 
do 4 tys. zł,. Jeżeli hodowca zdecydu
je się na transport klaczy do ośrodka 
transplantacji zarodków, dodatkowo 
należy uwzględnić cenę tego trans
portu i utrzymania koni.

Niektóre ośrodki transplantacji pod
pisują ze swoimi klientami umowy, 
w których uwzględnia się koszt nasie
nia, zarodka i usługi oraz ciążę u klaczy 
biorczyni stwierdzaną w 16 i 40 dniu 
po zabiegu transplantacji, po czym 
klient odbiera żrebną klacz biorczynię 
z ośrodka. Zależnie od wartości ogiera 
i klaczy dawczyni, cena takiej usługi 
może być bardzo wysoka i sięgać kilku
dziesięciu tysięcy dolarów. •
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T
o niestety kolejny sezon, który 
na warszawskim Służewcu wy
startował z opóźnieniem, przez 
co terminy najważniejszych gonitw 

uległy przesunięciom w czasie i kolej
nym chronologicznym rotacjom. Wcale 
nie było łatwo. Najważniejszy „arab
ski” dzień wyścigowy, tradycyjnie po
pi zedząjący sierpniową aukcję w Jano
wie Podlaskim, nie miał nawet obsady 
wszystkich gonitw. Nagroda Europy 
rozgrywana przed Nagrodą Derby, wy- 
daje się pomysłem niezrozumiałym. 
I zekiadając to na język pokazowy - to 

(I i tak, jakby Czempionat Świata w Pary- 

' ż i rozgrywany byl przed czempionata- 

mi narodowymi, które wylaniąjąc naj
lepsze konie, pozwalają na ich kwalifi
kację do pokazów wyższej rangi.

Rzymski filozof Epiktet z Heriapolis 
powiedział: „Jedyna droga do szczę
ścia, to nie zamartwiać się rzeczami, 
na które nie ma się wpływu”. Czasami 
ciężko jest jednakże stać z boku, spo
kojnie patrzeć i „poszukiwać szczę
ścia” bez zadawania nurtujących py
tań. Jak wytłumaczyć kolejne manipu
lacje przy planie gonitw albo przy za
mykaniu wyścigów z takiego, czy inne
go powodu? Dlaczego na przykład zo
stała usunięta z planu gonitwa o naj
dłuższym dystansie dla koni starszych 
- Nagroda Wielkiego Szlema? Jak 
w tak trudnych czasach znaleźć wspól
ny mianownik dla rozwoju wyścigów

STANDING ASIDE
(the Racing Season 2008)

Unfortunately, the last season was ano
ther delayed one at the Służewiec turf. 
That s why the most prestigious races 
were shifted, moreover - the „Arabian 
Racing Day”, traditionally preceding the 
„Pride of Poland” Janów Sale, didn t ha
ve all the fields filled. One can hardly 
explain, why the Europe Prize took place 
earlier than the Derby? If the shows we
re concerned, it would look like the World 
Championship in Paris was held before 
the National Shows!
The Roman philosopher, Epictetus of 
Heriapolis, is known as an author of such 
words of wisdom: „The only way to hap
piness is not getting worried by the mat
ters, what we can't influence”. Someti
mes, however, it can be hard to stand qu
ietly aside, without asking troublesome 
questions, like - for example: „How to 
explain more and more dirty tricks in 
planning and cancelling of specified ra
ces?” Or: „Why cancelled was the lon- 
gest-distance race for older Arabians, 

> the Wielki Szlem Stakes?” Is that so dif- 
, ficult to find a common goals for the Po- 
| lish breeding and racing? The Poiisi .:
I key Club and the Sport Tote 
I nizer of races - are responsible : 
I attractiveness and economy. 
I Polish or Foreign?
I How could it happen, that a l.
I in Poland, whose ancestors are i

... I abroad was considered as a P ■ 
„ I whereas a horse bom abroad, u 
”'"'1 a pure Polish pedigree, was i.

as a foreign one. therefore exclu a 
I classic races assigned for Polisl

- . : i I horses?
otiyj For example, what horses are 

J lish Zbroja Fata |PL| (KA Czul 
: : ! |US| Zenica IDE] /Ghent [US] i. <J

S-S-i FatalUS] (Chndaka |FR] HFOlyi .
' ? ' [US) / Monarch AH |US|) or the last

years's Derby and Oaks winner Sara! 
(Santhos [DEI - Sinjah IDE) Eskan 
|DE|). the colts New Man [PI.] (Major 
|PL] -Njuschaah |DEI / Santhos [DEi >. 
Ennis |PL| (Mistral IDE] - Erynia IDE] 
/Ghent [US])?

. Dumny zwycięzca I the proud winner 
Engamoon, po triumfie w Nagrodzie 

In. Janowa I after triumph in Produce Stakes 
r- ■ ~



So, how to distinguish a Polish Arabian? 
limitations for foreign-bred horses ta
king part in races can only distort the 
image of specified Derby or Oaks win
ners. What could their value be, if they 
won only with lower-class competitors? 
When entered into such an open race, as 
the Europe prize, they could only cross 
the finish line as next to the last ones.
So, maybe the time came, when every 
breeder should determine his breeding 
goal - show horses, race horses or per
haps endurance ones? It seems, that no
wadays a combination of beauty and 
performance in one is hard to obtain.
The number and percentage of raced 
Arabians is getting lower by year. It may 
be caused by an unsecure situation of ra
ces in Poland - for three years no racing 
season began at a normal time, so the 
breeders didn’t know, what to expect! In 
the season 2008 the majority of top ra
cers were foreign-bred, whereas, accor
ding to the statistics, raced were only 24 
5-year-olds or older ones, 50 4-year-olds 
and 167 3-year-olds.
This year we expect a turning point - the 
season 2009 is planned to begin on the 
end of April, as it was before. The Sport 
Tote promised to support the develop
ment of races and to guarantee the prize 
money. In the season 2008 it worked - the 
races took place normally and the prizes 
were paid.
For a racehorse owner, the most payable 
would be keeping a 3-year-old taking 
part in many (7-8) starts. A horse of mo
derate class may win one race and get 
placed for several times, earning toge
ther about 6000-7000 PLN. A yearly cost 
of his training amounted 14 thou. PLN, 
so we had to add 7 thou, to the prize mo
ney. Let’s take away from that sum also 
the costs of maintenance, amounting 
about 3500 PLN - the remaining 3,5 thou, 
were the price of all fun and prestige re
sulting from owning a racing Arabian! It 
could be worse, if the horse proved a po
or racer and brought us only a confusion 
and a 14 thou, deficit! On the other hand, 
if we bred an outstanding runner, with 
several wins, including also a stakes race
- we could get all our money back!
The Stakes Races
Let’s have a closer look at the most im
portant races.
The first trial for 4-y. o. and older Ara
bians, held before the Produce (Janow 
Stakes) was Skowronek Prize, for the 
1st Group horses, on the distance 2000 m. 
It took place on June 28th. The field 
consisted of 7 4-year-olds from the Der
by age-group and 3 older ones. The colt 
Nasch [DE] (Barour de Cardonne [FR]
- Inschalla [DE] / Djamel [FR]), bred 
and owned by J. Hietzscholdt, ridden 
by the senior trainee P Gluza and tra
ined by M. Meinicki, took command, 
setting a slow pace. Getting on the 
straight, he accelerated and covered 
the last 500 m in 33 s, easily winning by 
6 lengths, defeating the top horses from 
the 4-y. o. age group. Second placed 
was the colt Engamoom, 3rd - Sulima 
z Reguia, 4th - Von, 5th - Sarah. The ti
me of the race amounted 2’16,6” (34,7- 
35-33,9-33).

▲ Sarah finiszuje w Nagr. Derby / Sarah 
finishing in Derby Stakes

Sarah - „Do twarzy mi w błękitnej wstędze?“ 
/ the blue Ribbonfits me? ►

zalnych sytuacji, gdzie koń polskiej ho-
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i hodowli krajowej? Za wyścigi odpo
wiadają Polski Klub Wyścigów Kon
nych i ich organizator - Totalizator 
Sportowy. Do podmiotów tych należy 
dbałość o ich maksymalną atrakcyj
ność i generowanie zysków.

Polski czy zagraniczny?
Doszliśmy w tym sezonie do kurio

dowli, którego przodkowie są urodzeni 
za granicą jest „polski”, a koń o rodo
wodzie czysto polskim, ale urodzony 
za granicą, jest „zagraniczny” i nie mo
że brać udziału w gonitwach dla koni 
polskiej hodowli.

W jakim stopniu za „czysto polskie” 
należy uważać klacze: Zbroja Fata 
[PL] (KA Czubuthan [US] - Zenica 
(DE) po Ghent [US]), Orgia Fata 
[US] (Chndaka [FR] - HF Olympia 
[US] poMonarch AH [US]),czy ubie
głoroczną derbistkę i oaksistkę Sa
rah (Santhos [DE] - Sinjah [DE] 
po Eskan [DE]) i ogiery New Man 
[PL] (Major [PL] - Njuschaah [DE] 
po Santhos [DE]), czy Ermis [PL] 

(Mistral [DE] - Erynia [DE] 
po Ghent [US])?

Jak więc rozpoznać polskiego araba?
Ograniczenia w bieganiu koni obcej 

hodowli wypaczają ocenę poszczegól
nych zwycięzców Derby i Oaks. Ile jest 
wart derbista, który pokonał w tej go
nitwie konie niższej kategorii? Często, 
niestety, tylko tyle, że w wyścigu mię
dzynarodowym otwartym - o Nagrodę 
Europy, jest przedostatni.

Dywagując, nadszedł być może czas 
aby hodowca zdecydował, jakie konie 
chce hodować: pokazowe, wyścigowe, 
a może - rajdowe. W dzisiejszych wa
runkach hasło: „piękne i dzielne” stra
ciło swoją wartość i byt.
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Weźmy zatem pod lupę naszą rodzi
mą scenę wyścigową.

W roku 2005 biegało: koni 3-letnich -
176,4-letnich  - 69,5-letnich i starszych 
- 7, w 2006 odpowiednio: 164, 51 i 25, 
w 2007: 168, 61 i 22, a w 2008: 167, 50 
i 24.

Z roku na rok stan liczbowy arabów 
ścigających się w Polsce ulega zmniej
szeniu. Być może ma na to wpływ ogól
na niestabilna sytuacja wyścigów. Od 3 
lat sezon wyścigowy nie zaczął się nor
malnie. Hodowcy, właściciele i trenerzy 
nie wiedzą, na co mogą liczyć i czego 
się spodziewać W sezonie 2008 cala 
czołówka, to niestety konie hodowli 
zagranicznej. Statystyki mówią same 
za siebie: 5-letnich i starszych arabów 
ścigało się zaledwie 24, 4-letnich - 50, 
3-letnich -167.

W tym roku ma nastąpić przełom. 
Rozpoczęcie sezonu planowane jest 
na koniec kwietnia 2009 (tak jak to za
wsze bywało). Totalizator Sportowy 
obiecuje rozwój wyścigów i gwarantuje 
środki pieniężne na nagrody. Sezon 
2008 pokazał, że nie są to obietnice bez 
pokrycia. W ubiegłym sezonie i nagro
dy zostały wypłacone, i wyścigi odby
wały się bez żadnych perturbacji.

Z ekonomicznego punktu widzenia 
najlepiej jest dziś być właścicielem 
3-letniego konia czystej krwi, który do
syć dużo biega (7-8 razy). Jeżeli jest 
średniakiem, potrafi wygrać wyścig 
i uplasować się kilka razy na płatnym 
miejscu, zarobi kwotę ok. 6-7 tys. 
Koszt rocznego treningu to ok. 14 tys. 
złotych, czyli dokładamy ok. 7 tys. 
Od tej kwoty należy odliczyć koszt 
utrzymania - ok. 3,5 tys. zł. Zostaje 
kwota 3,5 tys. zł - to koszt zabawy 
i emocji, jakie wiążą się z posiadaniem 
„wyścigowego araba” - prestiż w środo
wisku i uznanie wśród znajomych, 
za jedyne 300 zł miesięcznie. Gorzej, je
śli nasz pupil okaże się kiepskim wyści
gowcem, wtedy z prestiżu nici, a w ka
sie manko na 14 tys. Ale może być rów
nież tak, że wyhodujemy konia bardzo

Dekoracja zwycięzcy 
Nagr. Europy og. / stallion 

Marwin El Samawi [DE] 
/ the winning circle 

dobrego, który wygra 2 razy, w tym wy
ścig pozagrupowy i koszty całej zaba
wy zwracają się z nawiązką.

Poza grupą
Przyjrzyjmy się najpoważniejszym 

gonitwom sezonu 2008.
Pierwszym sprawdzianem dla 4-let

nich i starszych arabów przed Nagrodą 
Janowa była Nagroda Skowronka 
(I gr., 2000 m). 28 czerwca do startu 
wyszło 7 koni z rocznika derbowego 
i 3 starsze. Prowadząc od startu, dość 
wolnym tempem, ogier Nasch [DE] 
(Barour de Cardonne [FR] - Inschalla 
[DE] po Djamel [FR]), hodowli i wła
sności Jutty Hietzscholdt, dosiadany 
przez starszego ucznia Pawia Gluzę, 
trenowany przez Mieczysława Meinic- 
kiego, po wyjściu na prostą finiszową 
znacznie przyspieszył i pokonując 
ostatnie 500 m w 33 sekundy dowolnie 
wygrał o 6 długości, w pokonanym po
lu zostawiając czołówkę rocznika 4-let- 
nich koni. Na drugim miejscu uplaso
wał się og. Engamoon, 3. była Sulima 
z Reguła, 4. - Von, 5. - Sarah. Czas go
nitwy - 2’16,6” (34,7-35-33,9-33).

W niedzielę, 29 czerwca, kolejny 
sprawdzian dla 4-letnich i starszych 
koni arabskich - Nagroda Cometa 
(kat. B, 2000 m). W szranki stanęło 
osiem koni: pięć 4-latków i trzy konie 
starsze. W podobnym stylu, jak dzień 
wcześniej og. Nasch, podopieczny 
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On Sunday, June 29th, the Comet Prize 
(Category B. 2000 m) took place. Partici
pating were 5 four-year-olds and 3 older 
horses. Another charge of M. Melnicki. 
a 5-y. o. colt Marvin El Samawi [DEI 
(Marwan I - Iosra [DE] / Djelfor [FR] i 
bred by The Kossak Stud, owned by 
J. Hietzscholdt, mounted by A. Turgaev 
won the race in a similar style, as the colt 
Nasch a day before. He made ah the run
ning, starting in a moderate pace and 
winning easily, by 8 lengths, ahead of the 
colt New Man and the filly Orgia Fata, 
covering the last 500 m in 31,4s! The first 
representative of the Derby age-group 
the colt Olimpic, lost 15 lengths to the 
winner, whereas Magna S, Minorella. 
Om-Karma and Certon were placed be
hind him. The time was 2’17,4” (36 5-35 5- 
34-31,4).
The most serious trail before the Derby 
was the Produce (Janow Stakes) LR 
(Category A, for 4-y. o. Polish-bred colts 
and fillies entered into the PASB, 2600 
m), held on July 19th. Entered were 12 
horses, after the start running neck and 
neck. Only on the exit to the opposite 
straight the filly Om-Karma took com
mand and set a strong pace. Before the 
last turning the horses slowed down. 
Then Engamoon took the lead and tried 
to run away from finishing Sarah. Just 
before the finish line he was attacked by 
Sulima z Regula, but she didn’t catch 
up, being behind him by the neck. Ne
vertheless, she easily defeated Sarah by 
1,5 lengths, whereas the latter came 
a nose ahead of Farah-Basel, placed fo
urth, ahead of debuting Elsana. The 
winner, Engamoon (Avangard [RU] - 
Engabara / Gabaryt), was bred by M. 
Hermann and M. Jaslan, owned by J. 
Ryzkowski, trained by J. Giowacki and 
ridden by the jockey J. Ochocki. Unfor
tunately, it was the last race of that ta
lented colt, because he got seriously in
jured. The time of the race was 3’05,1” 
(8,7-34,2-36-34,9-36,2-35,1).
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On July 20th, in an international, Cate
gory A, listed race Ofir Stakes (2400 m, 
for 4-y. o. and older), unbeaten was the 
5-y. o. colt Marvin El Samawi [DE], tra
ined by M. Meinicki and ridden by the 
jockey A. Reznikov. At the winning post 
three first horses came in the similar or
der, as in Comet Stakes: 2nd - New Man, 
3rd - Orgia Fata, whereas 4th placed was 
Amor Amor (the double winner of Euro
pe Prize), 5th - Ypselon, 6th - Magna S, 
who paid a high price for competing with 
older and more experienced horses in 
such a strong pace. The winner was 2,5 
lengths ahead, covering the last 500 m in 
33,2s. The time of the race was 2’47,3” 
(29,3-33,7-34,9-36,2-33,2).
On July 26th the top 3-y. o. horses com
peted in Europejczyk Stakes (Category 
B), on the distance 1800 m. The race was 
won by the novice filly Waikiki [AU], fini
shing from the rear end, easily winning 
by 6 lengths with the leader Om Nama- 
ste. Third by the neck placed was Albi, 
fourth by 2,5 lengths - Nadin, whereas 
placed fifth was HN Adara. The winning 
filly, bred and owned by Elizabeth Chat, 
was trained by a young trainer A. Gąjos. 
She was sired by the French stallion Do- 
rmane (already dead), whereas her dam 
was the Polish mare Ewera by Pepi. The 
time of the race was very good and amo
unted 2’04” (21,7-34,1-34,2-34).
On Aug. 8th, during the „Arabian Day” at 
Służewiec, in Sabellina Stakes for the 
Polish Arabian Horse Breeders Union 
Cup (Cat. B, 2000 m, for 4-y. o. and older 
fillies), took part 10 filies. From the very 
start Sulima z Reguła took command, 
setting a very strong pace. The second 
stretch of 500 m she covered in 32,8s! On 
the straight she was attacked by Sarah 
and when they fought - in the meantime 
the only older filly in that race, HN Rana 

trenera M. Meînickiego - 5-letni og. Ma
rvin El Samawi [DE] (Marwan I [FR] 
- Iosra [DE] po Djelfor [FR]), hod. 
The Kossak Stud B. V, wî. J. Hietz- 
scholdt, dosiadany przez Antona Tur- 
gajewa, prowadząc umiarkowanym 
tempem od startu do mety, pokonał 
bardzo łatwo o 8 długości og. New Man 
i kl. Orgia Fata, przebiegając ostatnie 
500 m w czasie 31,4! Ponad 15 długości 
do zwycięzcy stracił og. Olimpie - 
pierwszy reprezentant z rocznika der- 
bowego. Za nim uplasowały się kolej
no: Magna S, Minorella, Om-Karma 
i Certon. Czas gonitwy - 2’17,4“ (36,5- 
35,5-34-31,4).

Do najpoważniejszej próby przed 
wyścigiem Derby - Nagrody Janowa 
(Przychówku) LR (kat. A, 2600 m) dla 
4-letnich ogierów i klaczy arabskich 
hodowli krajowej wpisanych do PASB, 
rozegranej 19 lipca, zostało zapisanych 
12 koni. Po starcie stawka galopowała 
w zwartym peletonie, kilka koni łeb 
w łeb. Dopiero przy wyjściu na prze
ciwległą prostą na czoło wyścigu wysu
nęła się Om-Karma i poprowadziła 
mocnym tempem. Na ostatnim zakrę
cie konie nieco zwolniły, łapiąc oddech 
przed decydującą rozgrywką. Na około 
400 m przed celownikiem og. Enga- 
moon objął prowadzenie i uciekał 
przed finiszującą Sarah. Tuż przed ce

lownikiem zaatakowała go Sulima 
z Reguła, lecz nie zdążyła już dogonić 
uciekającego Engamoona, kończąc 
o szyję za nim, jednak pewnie pokona
ła o 1,5 długości klacz Sarah. 4. miej
sce, o nos, zajął og. Farah-Basel, 
5. - debiutująca w tym sezonie Elsana. 
Zwycięskiego og. Engamoon (Avan
gard [RU] - Engabara po Gabaryt) 
hod. Martine Hermann i Mirosława 
Jaślana, wł. Janusza Ryżkowskiego. 
do startu przygotowywał trener Jan 
Głowacki, a dosiadał dż. Jerzy Ochoc
ki. Niestety, był to ostatni wyścig, 
w którym oglądaliśmy tego utalento
wanego ogiera, gdyż doznał on kontu
zji, która uniemożliwiła mu dalsze 
starty. Czas gonitwy - 3’05,1“ (8,7-34,2- 
36-34,9-36,2-35,1).

20 lipca, w międzynarodowej goni
twie dla 4-letnich i st. koni arabskich - 
Nagrodzie Ofira LR (kat. A, 2400 m), 
bezkonkurencyjny okazał się 5-letni 
og. Marvin El Samawi [DE], trenowa
ny, jak już wcześniej wspomniałem, 
przez M. Mełnickiego, a dosiadany 
przez dż. Aleksandra Reznikowa. Ko
lejność w celowniku pierwszej trójki 
okazała się identyczna, jak w Nagro
dzie Cometa tj.: 2. - og. New Man,
3. - kl. Orgia Fata, 4. - debiutujący w tym 
sezonie Amor Amor (dwukrotny zwy
cięzca w Nagrodzie Europy), 5. - Ypse-
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[DE] (Bengali D'Albert [FR] - Ainhoa 
Jalna [FR] / Tidjani [FR]), bred and 
owned by J. Hietzscholdt, trained by M. 
Meinicki and ridden by V. Popov, took 
the advantage by 100 m before the finish 
line. Sulima z Reguia began to slacken 
and was defeated also by Minorella. The 
time was 2’18” (34,7-32,8-34,6-35,9).
In the same day held was the internatio
nal Europe Prize G3 (Cat. A), on the di
stance 2600 m, for 4-y. o. and older Ara
bian horses. Starting were 7 horses and 
the colt Ypselon took command, setting 
a strong and even pace. On the straight 
he showed a great advantage, but then 
was attacked by Marvin El Samawi, rid
den by A. Reznikov. The latter managed 
to win by 1,5 lengths, ahead of the gel
ding Amor Amor, who, in turn, easily de
feated the filly Orgia Fata, placed third. 
Fourth placed was, after a certain gap, 
the colt Triple X, whereas the leader Yp
selon came only fifth. The time amoun
ted 3’01,1” (8,5-34,9-35,1-34-34,3-34,3). 
Another trial for 3-year-olds took place 
on Aug. 17th. It was Amurath Prize (Cat. 
B, 1800 m). Entered were 10 horses. 
A big, sizeable colt Nadin took lead and 
after a struggle on the straight line was 
finally placed third. The winner was, han
dled with a good timing on the rear end 
by W. Szymczuk, the colt Amadis (Aslan 
- Arabia / Borysiaw), easily defeating the 
rest of horses, too offensively handled in 
the distance. Second placed was Ermis, 
whereas 4th - Abelard and 5th - Tecum
seh. The winner, bred and owned by Bial- 
ka State Stud, was trained in Wroclaw by 
A. Suchorzewski. The time was 2’10,9” 
(22,3-34,5-36,7-37,4).
In the most prestigious race for 4-y. o. pu
rebred colts and fillies entered into the
PASB - the Derby G3 (Cat. A, 3000 m) - 
held on Aug. 31st, participating were 
8 horses. The race was easily won by the 
filly Sarah (Santhos [DE] - Sinjah 
[DE] / Eskan [DE]), bred by 
Damis BT, owned by B. M. 
Tomaszewski, trained by 
B. Mazurek, whereas rid
den by A. Turgaev. Se
cond placed was the 
colt Germanik, 3rd - 
Elsana, 4th - Minorel
la, 5th - Farah-Basel, 
6th - Nicol, 7th - Exe, 
8th - Picolo. The lea
der was Exe, who set 
a strong and even pace.
Just before the finishing 
straight Germanik took the 
lead, but finally, about 100 m be
fore the winning post, Sarah won 
the race. The time was 3’35,4” (35,7-35,2-
35,4-36,8-36,4-35,9).
On Sept. 6th held was a Cat. B race for 
3-year-olds - Bask Stakes, on the distan
ce 2000m. Its meager field was led was 
Om Namaste, who set a strong pace. In 
the middle of a finishing straight he was 
attacked by Tecumseh and Ermis. The 
latter won the race, defeating his rival by 
1,5 lengths. Om-Namaste was placed 
3rd, 4th- Abelard, 5th - Gubina. The win
ner, Ermis (Mistral [DE] - Eiynia [DE] / 
Ghent [US]), was bred by W. Rowiriski, 
owned by S. and W. Rowinski, trained by 

lon, 6. - Magna S, która niestety zapła
ciła bardzo wysoką cenę za prowadze
nie w bardzo mocnym tempie z dużo 
starszymi i bardziej doświadczonymi 
końmi. Przy tak mocnym wyścigu, 
zwycięzca potrzebował zaledwie 33,2 
sekund na pokonanie ostatnich 500 m, 
wygrywając dowolnie o 2,5 długości. 
Czas gonitwy - 2’47,3” (29,3-33,7-34,9-
36,2-33,2).

26 lipca, w wyścigu o Nagrodę Euro
pejczyka (kat. B) dla 3-letnich koni 
arabskich, na dystansie 1800 m spo
tkała się czołówka młodych koni. Zwy
ciężyła, debiutująca na warszawskiej 
bieżni, klacz Waikiki [AU], Finiszując 
z końca stawki, pewnie ograła o 6 dłu
gości prowadzącego równym tempem 
w dystansie og. Om Namaste, który 
o szyję odparł atak og. Albi. 4. - o 2,5 di. 
- był og. Nadin, 5. - HN Adara. Zwycię
ska klacz, hodowli i własności Eliza
beth Chat, prowadzona jest przez mło
dą trenerkę Aleksandrę Gajos. Ojciec 
klaczy, to nieżyjący już francuski repro
duktor Dormane, a matka - to polska 
Ewera (po Pepi). Czas gonitwy - bar
dzo dobry-2’04“ (21,7-34,1-34,2-34).

8 sierpnia, podczas „Dnia arabskie
go” na Służewcu, w Nagrodzie Sabelli- 
ny o puchar PZHKA (kat. B, 2000 m) 
dla 4-letnich i starszych klaczy arab

skich, na starcie stanęło ich 10.
Od początku zabójczym tem

pem poprowadziła Sulima 
z Reguia, drugie 500 m po

Ermis - samotnie galopuje po zwycięstwo w Nagr. Sambora / all alone in 
pace to win the Sambor Stakes oraz na padoku / and on the paddock
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konując w czasie 32,8s. Gdy wyprowa
dziła na prostą, zaatakowała ją Sarah. 
Obie klacze walczyły o zwycięstwo 
i na 100 m przed celownikiem pewnie 
zafiniszowaia jedyna w tym wyścigu 
starsza klacz - HN Rana [DE] (Benga
li D’Albert [FR] - Ainhoa Jalna [FR] 
po Tidjani [FR]), hod. i wl. J. Hietz
scholdt, trenowana przez M. Mełnic- 
kiego, a dosiadana przez dż. Wiktora 
Popowa. Słabnąca Sulima z Reguła zo
stała w samym celowniku ograna przez 
Minorellę. Czas gonitwy - 2’18“ (34,7-
32,8-34,6-35,9).

W tym samym dniu, w międzynaro
dowej gonitwie o Nagrodę Europy G3 
(kat. A, 2600 m) dla 4-letnich i star
szych koni arabskich, udział wzięło 
ich 7. Mocnym i równym tempem po
prowadził og. Ypselon, który na pro
stą wyszedł z dość dużą przewagą. Tu 
zaatakował go og. Marvin El Samawi 
[DE], dosiadany przez dż. A. Rezni- 
kowa i oddalając się od rywali, o 1,5 
długości zwyciężył przed wal. Amor 
Amor, który równie pewnie pokonał 
trzecią w celowniku klacz Orgia Fata;
4. był - w znacznym odstępie - XXX 
(Triple X), 5. - prowadzący Ypselon. 
Czas gonitwy - 3’01,1“ (8,5-34,9-35,1- 
34-34,3-34,3).

Kolejny sprawdzian dla 3-letnich ko
ni arabskich to Nagroda Amuratha 
(kat. B, 1800 m), 17 sierpnia. Do wyści
gu zgłoszono 10 koni. Po elastycznym 
torze poprowadził dość mocnym tem-
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▲ Nagr. Oaks - Sarah w walce z / in the fight with - 
Sulimą z Reguła

Oaks - ruszyły / they’re off ►

pem wyrośnięty Nadin. Broniąc się 
dzielnie na prostej, wywalczy! 3. miej
sce. Zwycięzcą został, z wyczuciem po
prowadzony na końcu stawki przez dż. 
Wiaczesława Szymczuka, og. Amadis 
(Aslan - Arabia po Borysław), który 
łatwo ograł zbyt ofensywnie przepro
wadzone w dystansie konie. Na 2. miej
scu pewnie finiszował Ermis, 4. był 
Abelard, 5. - Tecumseh. Zwycięzca, 
hod. i wi. SK Białka, trenowany jest we
Wroclawiu przez Adama Suchorzew- 
skiego. Czas gonitwy - 2’10,9“ (22,3-
34,5-36,7-37,4).

W najważniejszej gonitwie dla 4-let- 
nich ogierów i klaczy arabskich ho
dowli krajowej wpisanych do PASB - 
Derby G3 (kat. A, 3000 m), rozegranej 
31 sierpnia, wystartowało 8 koni. Pew
nie zwyciężyła trenowana przez Bole
sława Mazurka, a dosiadana przez dż. 
A. Turgajewa, klacz Sarah (Santhos 
[DE] - Sinjah [DE] po Eskan [DE]) 
hod. Damis BT, wi. Bohdana Toma
szewskiego. Na 2. miejscu dobiegł og. 
Germanik, 3. - Elsana, 4. - Minorella,
5. - og. Farah-Basel, 6. - Nicol, 7. - Exe, 
8. - Picolo. Wyścig poprowadził dość 
mocnym i równym tempem Exe, zapi
sany do pomocy kl. Sarah (oba konie 
stąjni Damis). Przed wyjściem na pro
stą, gdy osłabi lider, prowadzenie objął 
uciekający rywalom Germanik, potem 

rozpoczęła finisz 
Sarah, która na ok.
100 m przed celowni
kiem objęła prowadzenie.
Czas gonitwy - 3’35,4“ (35,7-35,2-
35,4-36,8-36,4-35,9).

6 września, w gonitwie dla 3-letnich 
koni arabskich - Nagrodzie Baska (kat. 
B, 2000 m), w skromnej 5-konnej obsa
dzie poprowadził mocnym tempem 
Om Namaste. W połowie prostej zaata
kowały go Tecumseh i Ermis. I właśnie 
ten drugi sięgnął po laur zwycięstwa, 
pozostawiając za sobą o 1,5 długości ry
wala. 3. był Om Namaste, 4. - Abelard, 
5. - Głębina. Zwycięzca Ermis (Mistral 
[DE] - Erynia [DE] po Ghent [US]) 
hod. Waldemara Rowińskiego, wi. pp. 
Rowińskich, trenowany jest przez Do
rotę Kałubę, a w wyścigu dosiadał go 
dż. Siergiej Wasiutow. Czas gonitwy - 
2’22,5“ (37,2-34-33,9-37,4).

Do Nagrody Kurozwęk (Specjalna, 
kat. B, 2600 m), dla 4-letnich i star
szych koni arabskich, rozgrywanej 
7 września, zostało ich zapisanych za
ledwie 5. Kiedy na prostej stawka lawą 
rozpoczęła finisz, niespodziewanie 
głównymi aktorkami biegu stały się 
dwie klacze, które pokonały powszech
nego faworyta - wał. Amor Amor. Lep
sza o łeb okazała się 5-letnia Orgia Fa- 
ta [US] (Chndaka [FR] - HF Olympia 

a Kaluba and ridden by S. Wasiutow 
The^time reached 2’22,5" (37,2-34-33.9- 

To the Kurozwęki Stakes (Special. Cate
gory B, 2600 m. for 4-y. o. and older Ara
bians). held on Sept. 7th, entered were 
only 5 horses. The horses, going neck to 
neck, began finishing on the straight 
From that moment the leading actresses 
became two fillies, who defeated the fa
vorite in the race - the gelding Amor 
Amor. 5-y. o. Orgia Fata [US] (Chndaka 
[FR] - HF Olympia [US] / Monarch AH 
[US]), bred by L. Błachut, owned by 
L. Błachut, D. Kaluba and B. Strójwąs. 
trained by D. Kaluba and ridden by S. Wa
siutow, won by head, whereas HN Rana 
was placed second, 3rd was Amor Amor, 
4th - New Man and 5th - Ypselon. The ti
me was 3’03 (9,4-34,3-34,2-34,3-35,3-35,4). 
In the Figaro Stakes (Cat. B), for 4-y. o. 
and older Arabian horses, held on Sept.

27th on the distance of 2400m under 
the patronage of the Minister of 

Sports and Tourism - from the 
start Farah-Basel took command 
in a slow pace. After about 1 km 
he was replaced by Germanik, 
but anyway the most fervent 
struggle took place in the very fi
nish, The fastest proved to be 
the 7-year-old Von [DE] (Tidjani 
[FR] - Verduronette [FR] / Do- 

rmane [FR]), bred by J.-F. Marsot, 
owned by L. Kowal, trained by A. Ga

jos, whereas ridden by R Piątkowski. 
He easily defeated XXX (Triple X), Barq 
was placed 3rd, Farah-Basel 4th, where
as the Derby-winner Sarah - 5th. It was 
another race easily won by older horses. 
The time amounted 2’58,2” (33,2-38,4-
37,2-35,5-33,9).
On Sept. 28th took place an internatio
nal race for 3-year-olds, on the distance 
2000 m - Białka Stakes LR (Cat. A). It 
was cast by seven competitors - 2 fillies 
and 5 colts. Fillies showed much higher
class, fighting also between each other. 
The winner was Mintaka [DE] (Ainhoa 
Scratch [FR] - HS Muchtara [US] / Sha- 
raf [DE]), bred and owned by J. Hietz- 
schold, trained by M. Meinicki and pro
fessionally handled by A. Turgaev. Ear
lier she won races in Warszawa and Wro
claw, whereas in a highly subsidized race 
Doha Cup she was placed 4th. In Biaika 
Stakes second placed was Waikiki, 3rd - 
Ermis, 4th - Om Namaste, 5th - Tecum
seh, 6th - Fiszt. Obtained was the time 
2,22’ (35,9-35,4-36,2-35).
On Oct. 11th, to Koheilan I Stakes (Cat. 
B, 2000 m, for 3-year-olds) entered were 
7 horses, rather a „second league” within 
the age-group, because it was only 2 we
eks after Biaika Stakes. The filly Farah- 
-Buszara took the lead, in a slow pace. 
She was, however, defeated at the fini
shing straight by Mukata Fata (KA Czu- 
buthan [US] - Minerva [DE] / Santhos 
[DE]), bred by L. Błachut, owned by 
J. Ryżkowski, trained by T. Kluczyński 
and ridden by the jockey’s apprentice 
R Gluza. Second placed was HN Adara, 
3rd- Nadin, 4th - Złota Nić, 5th - Al Aster. 
The time amounted 2’27,5” (39,8-37,3- 
36,8-33,2).
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The most prestigious race for 4-year-old, 
Polish-bred Arabian fillies entered into 
the PASB - The Oaks - Gazella, Miecha 
and Sahara Stakes LR (Cat. A, distance 
2400 m) - took place on Oct. 25th. With 
10 participants, after a fervent struggle it 
was won by the Derby winner Sarah, 
ahead of Sulima z Régula (winning only 
by the neck). Third placed was Minorel- 
la, winning by the head with Zbroja Fata 
(placed 4th), followed by Elsana - Safira 
- Par Excellance - Sedna - Om-Karma 
and Adisha. The time was 3’01,1” (32,1-
39,2-38,8-37,8-33,4).
In the same day held was an internatio
nal race for 4-y. o. and older horses, on 
the distance 2800 m - Michałów Stakes 
LR (Cat. A). 7 horses took part in it and 
from them the winner was, already for 
the fourth time, Marvin El Samawi [DE], 
He defeated Orgia Fata easily, by 3/4 
length, whereas third placed was Von, 
4th - Amor Amor, 5th - Barq. The time of 
the race reached 3’25,9” (25,8-38,1-37,4-
35,9-34,8-33,9).
On Nov. 2nd held was the race for 3-year- 
-old colts and fillies entered into the 
PASB - Sambor Stakes LR (Cat. A), on 
the distance 2200 m. It was the longest 
race for 3-year-olds, won by Ermis, defe
ating Amadls. Nadin was placed 3rd, 
Arumba - 4th, whereas Mukata Fata - 
5th. In the end of racing season it beca
me clear, that Ermis and Amadis would 
be the greatest favorites for the next 
year’s Derby. In Sambor Stakes obtained 
was the time of 2’38,8” (16,9-36,3-36-36,2- 
33,4).
10 horses took part in the Critérium LR 
(Weight-for-Age Stakes, Cat. A, for 3-y. o. 
and older Arabian horses entered into 
the PASB, on the distance 2400 m), held 
on Nov. 22nd. From them only Arbiter re
presented the older age groups. The turf 
was yielding and snowy, so the race was 
won by the perfectly trained by Dorota 
Kaiuba filly Zbroja Fata (KA Czubuthan 
[US] - Zenica [DE] / Ghent [US]), bred 
by L. Błachut, owned by Equus Polska 
and G. Molska, ridden by P Krowicki. 
She was in her top form, so she could 
easily defeat the Derby winner Sarah, 
exhausted after this season’s career. Sa
rah was placed second, whereas Olimpie 
came 3rd, Germanik (second in the Der
by) - 4th, Par Excellance - 5th, Emelia - 
6th, Sulima z Reguła (second in the 
Oaks) - 7th, Elsana - 8th, Arbiter - 9th 
and Farah-Basel - 10th. The time was 
3’02,6” (33,2-36,7-37,9-38,3-36,5).
Piechur Stakes (Cat. B), for 3-year-olds, 
on the distance 2000 m, was unexpecte
dly won by the underestimated colt 
Ehud (Ataman - Ekstra / Wojsław), bred 
and owned by Z. Górski. Trained by M. 
Łojek and ridden by A. Turgaev, he easi
ly defeated the experienced colt Tecum
seh, as well as Celestyn, recovering after 
an injury. Further behind them placed 
were, as follows: 4th - Fiszt, 5th - Nadin 
and 6th - Panaceum. The time of the ra
ce reached 2’32,9” (38,6-39,5-38,5-36,3).
In the same day, Nov. 23rd, held was the 
last stakes race of the season 2008 - the 
Sasanka Prize (Cat. B), on the distance 
2000 m, for 3-year-old fillies. The winner 
was Elea [AT] (Dormane [FR] - Evita

Nagr. Porównawcza I Weight for Age States - Zbroja Fata, 
za nią / followed, by Sarah

[US] po Monarch AH [US]) hod. Lon
gina Błachuta, wi. L. Błachuta, D. Ka- 
luby, i B. Strójwąsa, trenowana przez 
D. Kaiubę, a dosiadana przez dż. S. Wa- 
siutowa. Druga klacz to HN Rana,
3. był faworyzowany Amor Amor, 4. - New 
Man, 5. - Ypselon. Czas gonitwy - 3’03“ 
(9,4-34,3-34,2-34,3-35,3-35,4).

W Nagrodzie Figaro (kat. B. 2400 m) 
dla 4-letnich i starszych koni arab
skich, rozgrywanej 27 września pod pa
tronatem Ministra Sportu i Turystyki, 
od startu wolnym tempem poprowa
dził Farah-Basel. Po pokonaniu ok. 
1 km zmienił go Germanik, który 
wzmocni! tempo, co jednak i tak nie 
zmieniło faktu, że wyścig rozgrywany 
byi „na końcówkę”. Najszybszym oka
zał się 7-letni og. Von [DE] (Tidjani 
[FR] - Verduronette [FR] po Dormane 
[FR]), hod. J.-F. Marsot, wl. Lesława 
Kowala, trenowany przez A. Gajos, 
a dosiadany przez dż. Piotra Piątkow
skiego, który pewnie pokonał og. XXX 
(Triple X), 3. byi og. Barą, 4. - Farah- 
-Basel, 5. - derbistka Sarah. Byi to ko
lejny wyścig, w którym starsze konie 
bez problemu ograiy 4-letnie. Czas go
nitwy 2’58,2“ (33,2-38,4-37,2-35,5-33,9).

28 września, międzynarodowa goni
twa dla 3-letnich koni arabskich 
na dystansie 2000 m o Nagrodę Biaiki 
LR (kat. A), zgromadziła na starcie 
7 uczestników: 2 klacze i 5 ogierów. 
Klacze potwierdziły wysokie notowa
nia i wzięły górę nad ogierami, stacza
jąc przy tym pojedynek, z którego zwy

cięsko wyszła, lepiej przeprowadzo
na przez dż. A. Turgajewa, Mintaka 
[DE] (Ainhoa Scratch [FR] - HS Mu
eblara [US] po Sharaf [DE]), hod. 
i wi. J. Hietzscholdt, tr. M. Meinicki. 
Wcześniej klacz odniosła już zwycię
stwo we Wrocławiu i Warszawie, 
a w Hamburgu, w wysoko dotowanym 
wyścigu Doha Cup, była 4. Druga 
w tym biegu była kl. Waikiki, 3. - Er
mis, 4. - Om Ñamaste, 5. - Tecumseh, 
6. - Fiszt. Czas gonitwy - 2.22“ (35,9- 
35,4-36,2-35).

11 października, do Nagrody Kohei- 
lana I (kat. B, 2000 m) dla 3-letnich 
koni arabskich, zostało zapisanych 
7 koni - można by powiedzieć - raczej 
z drugiej ligi, gdyż wyścig byi rozgrywa
ny zaledwie 2 tygodnie po najważniej
szej gonitwie dla 3-latków - Nagr. Biai
ki. Bardzo wolnym tempem poprowa
dziła kl. Farah-Buszara. Na prostej fi
niszowej, pokonując ostatnie 500 m 
w czasie 33,2 s., po laur zwycięstwa się
gnęła szybka Mukata Fata (KA Czubu
than [US] - Minerva [DE] po Santhos 
[DE]) hod. L. Błachuta, wi. J. Ryżkow- 
skiego, trenowana przez Tomasza Ku
czyńskiego. Klaczy dosiadał pr. dż. P Glu
za. 2. w tym wyścigu była HN Adara. 
3. - Nadin, 4. - Złota Nić, 5. - Al Aster. 
Czas gonitwy - 2’27,5“ (39,8-37,3-36,8- 
33,2).

Nąjważniejszy wyścig dla 4-letnich 
klaczy arabskich hodowli krajowej 
wpisanych do PASB - Nagroda Gazel- 
li, Miechy i Sahary (Oaks) LR (kat. A,
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r Tab. 1 - ZESTAWIENIE REPRODUKTORÓW WG LICZBY ZWYCIĘSTW POTOMSTWA BIEGAJĄCEGO
The comparison of sires according to the winnings of progeny

Ogier liczba wygranych startowało koni zwycięstw zwycięstw do startów startów suma wygranych 1
Tallinn number of wins raced progeny winners wins in relation to starts number of starts sum of money won |

1 ELDON 15 20 12 11,9% 126 92 550,00 zł
? EKSTERN 14 19 11 10,4% 134 95 275,00 zF
3. PIAFF 9 12 6 12,2 74 56 865,00 zt
4. MARWAN 1* [FR] 8 2 2 80,0 10 104 900,00 zt
5. DORMANE [FR] 7 6 5 35,0 20 63 815,00 zt
6. ATAMAN 7 4 3 20,6 34 33 960,00 zt '
7. ESPADERO 7 12 3 10,1 69 47 540,00 zt '
8. EMIGRANT 7 11 3 10,0 70 42 920,00 zt
9. ARARAT 6 6 4 15,8 38 25 942,50 zt
10. WŁODARZ 6 10 6 13,0 46 36 120,00 zt
11. ASLAN 6 9 4 12,8 47 56 825,00 zt

vzględnia start zagraniczny og. Marvin El Samawi [DE] / including a foreign start of the colt Marvin El Samawi [DE] F
[AT] / Chalef Ibn Madour [AT]), bred by 
Gestuet Chat, owned by E. Chat, trained 
by A. Gajos and ridden by J. Ochocki. It 
was her first start after a 4-months-long 
break, nevertheless she won with a great 
advantage, by 19 lengths. Second placed 
was Efata, 3rd - Antiloppe, 4th - Elgora 
z Reguła and 5th - Farah-Buszara. The 
time amounted 2’34,2” (40,1-39,5-38,7- 
35,9). (tab. 1) 
The Best Ones
In the age group of oldest horses a real 
star was undoubtedly the colt Marvin El 
Samawi [DE] (Marwan I [FR] - Iosra 
[DE] / Djelfor [FR]), bred by The Kossack 
Stud B. V, owned by Jutte Hietzscholdt. 
This chestnut 5-year-old won all 4 races, in 
which he started at Służewiec Turf: Co
met Stakes, Ofir Stakes, Europe Prize and 
Michałow Stakes, winning a total sum of 
prize money about 90 thou. PLN. He took 
part also in prestigious races abroad, pla
ced 3rd and 1st, respectively. Last year, 
with a record of 3 wins for 4 starts, he was 
only beginning to flourish, whereas this 
year he showed his real potential. From 6 
starts he won 5, on different distances, va
rying surfaces and paces, proving great 
bravery and racing abilities. His trainer 
was Mr. Mieczysław Melnicki, formerly one 
of the best Polish jockeys, training also 
other German-bred horses.
In this age group second may be placed 
the filly Orgia Fata (Chndaka [FR] - HF 
Olympia [US] / Monarch AH [US]). She 
won only one race (Kurozwęki Stakes), 
but never was out of money - 2nd in Mi
chałów Stakes, 3rd in Europe Prize, Ofir 
Stakes and Comet Stakes. Her owner is 
Mr. Longin Błachut, whereas her trainer 
- Mrs. Dorota Kaluba.
As the top racers in 5-y. o. and older age 
group may be also qualified the following 
ones:
XXX (Triple X) [DE] (Marwan I [FR] - 
Tralala II [DE] / Drakon [SU]) - a 5-y. o. 
colt, the winner of 3 group races, inclu
ding Embargo Hep (Igr.); placed 2nd in 
Figaro Stakes, 4th in the Europe Prize, 
trained by A. Sałagąj.
Amor Amor [DE] (Nougatin [FR] - Au
rorę [DE] / Proszek [SE]), a 6-y. o. gel
ding, this year lowered significantly his 
form. Formerly, with his impressive 

2400 m), 25 października zgromadzi! 
na starcie 10 konkurentek. Tu, po za
ciętej walce, zwyciężyła derbistka Sa
rah, ogrywąjąc zaledwie o szyję Sulimę 
z Reguła. 3. była Minorella. która o łeb 
pokonała czwartą klacz - Zbroję Falę. 
Dalej: 5. - Elsana, 6. - Safira, 7. - Par 
Excellance, 8. - Sedna, 9. - Om-Karma, 
10. - Adisha. Czas gonitwy - 3’01,3“ 
(32,1-39,2-38,8-37,8-33,4).

W tym samym dniu, w międzynaro
dowej gonitwie dla 4-letnich i star
szych koni arabskich na dyst. 2800 m - 
Nagrodzie Michałowa LR (kat. A), 
do startu wyszło 7 koni. Po raz czwarty 
z rzędu zwyciężył og. Marvin El Sama
wi [DE], który pewnie pokonał o 3/4 
długości kl. Orgia Fata, 3. - Von, 4. - Amor 
Amor, 5. - Barq. Czas gonitwy - 3’25,9” 
(25,8-38,1-37,4-35,9-34,8-33,9).

2 listopada, z udziałem 9 koni zosta
ła rozegrana gonitwa dla 3-letnich 
ogierów i klaczy arabskich hodowli 
krajowej wpisanych do PASB - Nagro
da Sambora LR (kat. A, 2200 m). Ten 
najdłuższy dla 3-latków wyścig wygrał 
Ermis, rewanżując się og. Amadis 
za wcześniejszą przegraną. 3 był Nad
in, 4. - Arumba, 5. - Mukata Fata. Koń
czący się sezon wyścigowy pokazał, że 
Ermis i Amadis będą największymi fa
worytami do błękitnej wstęgi w sezo
nie 2009. Czas gonitwy - 2’38,8“ (16,9-
36,3-36-36,2-33,4).

W Nagrodzie Porównawczej LR 
(kat. A, 2400 m) dla 3-letnich i star
szych koni arabskich wpisanych 
do PASB, w dniu 22 listopada wystar
towało 10 koni. Tylko jeden - Arbiter 
reprezentował starsze roczniki. Na ela

stycznym i ośnieżonym torze, będąca 
w szczytowej formie klacz Zbroja Fata 
(KA Czubuthan [US] - Zenica [DE] 
po Ghent [US]) hod. L. Błachuta, wl. 
Equus Polska i Grażyny Molskiej, tre 
nowana przez D. Kaiubę, a dosiada
na przez Piotra Krowickiego, pokona
ła wszystkich konkurentów w swoim 
roczniku: zmęczoną trudami sezonu 
derbistkę Sarah (2. miejsce), wiceder- 
bistę Germanika (4.) i wiceoaksistkę 
Sulimę z Reguła (1.). W dalszej kolej
ności celownik mijały: 3. - Olimpie, 
5. - Par Excellance, 6. - Emelia, 8. - El
sana, 9. - Arbiter oraz 10. - Farah-Ba- 
sel. Czas gonitwy - 3’02,6” (33,2-36,7-
37,9-38,3-36,5).

W Nagrodzie Piechura (kat. B, 
2000 m) dla 3-letnich koni arabskich, 
niespodziewanym zwycięzcą został 
niedoceniany ogier Ehud (At aman - 
Ekstra po Wojsław) hod. i wł. Z. Gór
skiego. Dosiadany w tym wyścigu 
przez dż. A. Turgajewa podopieczny 
trener Małgorzaty Łojek, pewnie po
konał zaprawionego w bojach na naj
wyższym szczeblu og. Tecumseh oraz 
og. Celestyn, powracającego po dłuż
szej przerwie spowodowanej kontuzją. 
Na dalszych pozycjach uplasowali się 
kolejno: 4. - Fiszt, 5. - Nadin, 6. - Pana
ceum. Czas gonitwy - 2’32,9“ (38,6-39,5-
38,5-36,3).

Tego samego dnia, 23 listopada, zo
stała rozegrana ostatnia gonitwa poza- 
grupowa sezonu - Nagroda Sasanki 
(kat. B). Na dystansie 2000 m ścigało 
się pięć 3-letnich klaczy arabskich. 
Zwyciężyła Elea [AT] (Dormane [FR] 
- Evita [AT] po Chałef Ibn Madour
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[AT]) hod. Gestut Chat, wî. E. Chat, 
trenowana przez A. Gąjos, a dosiada
na przez dż. J. Ochockiego. Pomimo, 
że byi to jej pierwszy start od ponad 
4 miesięcy, nie przeszkodziło jej to 
w zwycięstwie z olbrzymią przewagą 
19 długości nad rywalkami. 2. miejsce 
zajęła Efata, 3. - Antiloppe, 4. - Elgora 
z Reguła, 5. - Farah-Buszara. Czas go
nitwy - 2’34,2“ (40,1-39,5-38,7-35,9). 
(patrz - tab. 1)

Najlepsi
W najstarszej kategorii wiekowej 

gwiazdą sezonu był niewątpliwie ogier 
Marvin El Samami hodowli The Kos- 
sack Stud B. V, a należący do Jutty 
Hietzscholdt. Ten 5-letni kasztan 
na siużewieckim torze wygrał wszyst
kie cztery wyścigi, w jakich mógł star
tować: Cometa, Ofira, Europy i Micha
łowa, gromadząc kwotę prawie 90 tys. 
zł. Startował również w prestiżowych 
wyścigach za granicą, zajmując odpo
wiednio 1. i 3. miejsce. W ubiegłym ro
ku (4 starty, 3 zwycięstwa) Marvin do
piero się rozkręcał, w tym - pokazał 
swój naprawdę olbrzymi potencjał: 
na 6 startów miał 5 zwycięstw na róż
nych dystansach, przy zmiennym sta
nie toru i tempie w wyścigu. Pokazał, 
że jest koniem niesamowicie walecz
nym i utalentowanym. Jego trenerem 
jest Mieczysław Mełnicki, niegdyś je
den z najlepszych polskich dżokejów. 
W swojej stajni trenował również inne 
konie arabskie hodowli niemieckiej.

Na 2. miejscu w tej grupie wiekowej 
plasuje się klacz Orgia Fata. Co praw
da wygrała w sezonie 2008 tylko jeden 
wyścig - Nagrodę Kurozwęk, ale w po

zostałych startach zajmowała wysokie 
płatne miejsca: 2. w Nagr. Michałowa,
3. w Nagr. Europy, Ofira i Cometa. Ho
dowcą i właścicielem klaczy jest Lon
gin Błachut, a trenuje ją Dorota Kaiu- 
ba.

Pozostałe konie zaliczające się 
do czołówki to: 5-letni XXX (Triple X} 
[DE] (Marwan I [FR] - Tralala II 
[DE] po Drakon [SU]) trenowany 
przez Artura Sałagaja - zwycięzca 
trzech wyścigów grupowych, w tym 
Hep. Embargo I gr., 2. w Nagr. Figaro,
4. w Europy, oraz 6-letni wal. Amor 
Amor [DE] (Nougatin [FR] - Aurore 
[DE] po Proszek [SE]). Ten dwukrot
ny zwycięzca Nagrody Europy z po
przednich dwóch lat, w sezonie 2008 
byi cieniem konia, który wcześniej im
ponował kapitalnym przyspieszeniem. 
Na pewno nie pomagały mu kolejne 
zmiany stajni treningowych. 2. miejsce 
w Nagrodzie Europy to jego najlepszy 
wynik. Poza tym - 4. w Nagr. Ofira, 
3. w Nagr. Kurozwęk. 4. miejsce na za
kończenie sezonu w Nagrodzie Micha
łowa to zdecydowanie poniżej jego 
możliwości.

W dalszej kolejności należy wymie
nić: 7-letniego ogiera Von [DE] (Tidja- 
ni [FR] - Verduronette [FR] po Dor- 
mane [FR]) - zwycięzcę nagrody Figa
ro, klacz HN Rana - triumfatorkę 
w Nagr. Sabelliny dzierżącą do dnia 
dzisiejszego rekord toru na 1600 m 
ustanowiony w poprzednim sezonie, 
oraz ogiery Barq [DE] (Barour de Car- 
donne [FR] - Sumaya [DE] po Minsk 
PK[US]) iNasch [DE],

Pod koniec pierwszej dziesiątki po
jawia się polskiej hodowli New Man 

spurt, he twice won the Europe Prize 
but now he decreased a lot, probably be
cause of frequent changing of training 
stables. This year's his best result was 
the second place in the Europe Prize In 
Ofir Stakes he was placed 4th, in Kuro- 
zwęki Stakes - 3rd, whereas in Michałów 
Stakes - 4th, what proved much below 
his possibilities and his supporters’ 
expectations.
Further behind should be listed the 7-y. o. 
colt Von [DE] (Tidjam [FR] - Verduronet
te [FR] / Dormane [FR]), who won the Fi
garo Stakes, as well as the filly HN Rana 
[DE] (Bengali D’Albert [FR] - Ainhoa 
Jalna [FR] / Tidjani [FR]) - the winner of 
Sabellina Stakes and a record holder for 
1600 m. They are followed by Barq [DE] 
(Barour de Cardonne [FR] - Sumaya 
[DE] / Minsk PK [US]) and Nasch [DE] 
(Barour de Cardonne [FR] - Inschalla 
[DE] / Djamel [FR]). Only in the end of 
the „Top Ten” appeared a Polish-bred 
horse, New Man (Major-Njuschaah [DE] 
/ Santhos [DE]) - out of German-bred 
dam although of a Polish origin.
The next one in the ranking was Admin, 
bred in Poland, sired by the French stal
lion Gamin de Carrere, whereas 12th and 
13th (from 24 evaluated ones) placed we
re two pure Polish horses, Zejman (Ata
man - Zanja / Murat-Nur) and Amis 
(Ganges - Amina / Murat-Gazon). The 
last three colts were bred by Mr. Zbi
gniew Górski, who was worth noting, be
cause he introduced only several horses, 
but got placed third in the breeders’ ran
king. (tab. 2)
From the comparison given above, espe
cially noteworthy is an exceptionally 
high percentage of wins for horses bred 
by J. Hietzscholdt. It proved their high 
quality and the good trainer's skills of 
Mr. M. Melnicki.
Summarizing - in the 5-y. o. and older 
horses age group, from 24 heads the first 
9 ones were foreign-bred, whereas the 
rest was bred in Poland.
The Derby Age-group
Polish four-year-olds were more lucky, 
because in that age-group the represen
tation of foreign horses was meager. 
Among them worth noting was Setna 
Heli [DE] (Pepe le Mocco [FR] - Inschal
la [DE] / Djamel [FR]), trained by M. 
Melnicki Last year she obtained quite 

Tab. 2 - PIERWSZA DZIESIĄTKA HODOWCÓW WG ZAJĘTYCH MIEJSC 
The Breeders Top Ten according to the number of wins

Lp. hodowca zwycięstwa II m. Ill m. IV m.
breeder wins

V m. % zwycięstw liczba startów
% of wins number of starts

1. SK Janów Pódl.
2. SK Michałów
3. Z, Górski
4. J. Hietzscholdt
5. Damis BT
6. SK Białka
7. R. Szpar______
8. Gestut Chat
9. L. Błachut
10. K. Grudziąż

39
24
10
2

15
7

12
4
3
2

34
32
14

0
18

6
7
1

_4
3

37
33

6
1

10
10

5
1
3
4

256
295

77
19
98
75
56
20

_ 21
25
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poor results, but now she improved and 
won three races, including the Gepard 
Hep (I gr.)
Next to the best was Magna S [DE] 
(Prince d’Orient [FR] - Margo |RU] / 
Gusar SU]), who, in turn, managed bet
ter in the last season, whereas this year 
she deteriorated. She started the season 
from the „B” category, so had to compe
te with the best older horses, but she co
uldn’t take part in the Janów Stakes, 
Derby, Oaks or Critérium.
The fillies mentioned above were placed 
5th and 6th, respectively, in the general 
ranking of 60 4-year-olds.
A promising colt, Engamoon (Avangard 
[SU] - Engabara/ Gabaryt), the winner of 
Janów Stakes, got contused, what exclu
ded him from starts for the rest of the se
ason. It was a pity, that two other promi
sing colts, Dar Losu and Wadi Nur, good 
as 3-year-olds, also ended their careers.
The leader of the age-group was, undo
ubtedly, the Derby and Oaks winner - 
Sarah, with a German pedigree but out 
of the Polish roots. She was placed 3rd in 
Janów Stakes, 2nd in Critérium, 2nd in 
Sabellina Stakes, whereas in Figaro Sta
kes she wasn’t able to compete with ol
der rivals and came only 5th.
Next to the best was Sulima z Reguła, of 
the Polish - Russian origin (Etar - Skrip
ka [SU] / Aromat [SU]), who was placed 
2nd in the Oaks, 4th in Sabellina Stakes 
and 2nd in Janów Stakes. It’s a pity she 
didn’t take part in the Derby, because 
she could really stir things up in the 
field... Maybe she just had a bad luck? 
Remaining were horses rather of mode
rate quality, because even the best of 
them like Michałów bred Germanik (Ga
zai Al Shaqab [QA] - Gehenna / Mono- 
gramm [US]), despite his second place 
in the Derby wasn’t able to compete with 
older, proven veterans.
Zbroja Fata (KA Czubuthan [US] - Zeni- 
ca [DE] / Ghent [US]), with almost in 
100% pure Polish pedigree, had certain 
health problems in the beginning of the 
season, but already in the Oaks her im
provement was visible (she was placed 
4th then), whereas in the Critérium she 
easily defeated such rivals, as Sarah, Suli
ma z Reguła, Germanik, Minorella, Elsa- 
na, Farah-Basel, Olimpie and the only re
presentative of older age groups - Arbiter. 
Summarizing the achievements of the 
Derby age group, one must notice, that 
the 4-year-olds weren't able to win any hi
gher subsidized race against the 5-y. o. and 
older ones. On the other hand, in closed 
races (i. e. reserved only for horses bred in 
Poland and entered into the PASB) mo
stly winning were horses with Polish roots, 
sometimes even with pure (or partly) Po
lish pedigree, but rated among foreign- 
-bred ones. Following are the examples: 
Janów Stakes; 1. Engamoon (Avangard 
[RU] - Engabara / Gabaryt)
2. Sulima z Reguła (Etar [DE] - Skripka 
[DE] / Aromat [RU]), 3. Sarah (Santhos 
[DE] - Sinjah [DE] / Eskan [DE]); Der
by: 1. Sarah (Santhos [DE] - Sinjah [DE] 
/Eskan [DE]);
Oaks: 1. Sarah (Santhos [DE] - Sinjah 
[DE] / Eskan [DE]), 2. Sulima z Reguła 
(Etar [DE] - Skripka [DE] / Aromat 

[RU]), 4. Zbroja Fata (KA Czubuthan 
[US] -Zenica [DE] /Ghent [US]); Crité
rium (for 3-y. o. and older colts and fil
lies): 1. Zbroja Fata (KA Czubuthan 
[US] -Zenica [DE] /Ghent [US]), 2. Sa
rah (Santhos [DE] - Sinjah [DE] / Eskan 
[DE]);
Sambor Stakes (for 3-year-old colts and 
fillies): 1. Ermis (Mistral [DE] - Erynia 
[DE]/Ghent [US]).
Then a question arose, if closing certain 
races had any sense? Such a decision 
was made years ago in order to protect 
Polish breeding and traditions. Circum
stances completely changed, when an 
access to the semen of the best racing si
res in the world or possibility of importa
tion of mares with a racing blood became 
widely available. Now, closing the races, 
instead of protecting their Polish partici
pants, increases the chances of horses 
with foreign bloodlines, only entered into 
the PASB.
So, let’s realize once more, to whose be
nefit it works. Reserving certain races 
only for horses entered into the PASB, 
we promote those breeders, who impor
ted mares with foreign, racing bloodlines 
early enough and were the first ones, 
who came up with that idea. We should 
rather make a better use of such a well- 
-developed racing program for Arabian 
horses, as exists only in Poland. More
over, only Poland can offer European bre
eders a possibility of organizing races all 
the year round. There is a great chance 
for the further development of Arabian 
horse racing in Poland.
Three-year-olds
As ever, that age-group was the most nu
merous. It’s good, when the owners want 
to test the youngest generation, but even 
150-170 three-year-olds put to training 
make only 25% of bom foals. From that 
number about 60 horses remains for the 
next season of racing (10% of bom foals), 
whereas only less than 5% is raced as 5-y. 
o. Foreign-bred horses make half of that 
number, so only 2,5% of each foal crop ta
ke part in races as 5-year-olds.
Among the three-year-olds a representa
tion of foreign-bred horses was quite si
gnificant. The best from them were the fil
lies Waikiki, who won the Europejczyk 
Stakes, and Mlntaka, who won the Bialka 
Stakes. Third in this ranking placed was 
Ermis, who won the Bask Stakes and 
Sambor Stakes. Fourth placed was Ama- 
dis, bred at Bialka, the winner of Amurath 
Stakes. Just behind him placed were; Mu- 
kata Fata (winner of Koheilan I Stakes); 
Ehud, winning the Piechur Stakes and 
Elea - winning Sasanka Stakes. Distingu
ished themselves also Tecumseh, Nadin, 
Om Namaste, Albi (eliminated from fur
ther starts because of health problems), 
Celestyn (taking part only in two starts 
because of an injury), HN Adara and 
Arumba (trained in Wroclaw).
Those horses are likely to compete for le
ading positions in the season 2009, but, 
of course, races have their own rules. 
This season’s „dark horses” can progress 
during the winter and surprise everybo
dy. I cordially wish such a surprise to all 
breeders, owners and trainers.
/transi. K. Ch./ 

z niemieckiej, o polskich korzeniach 
matki (Njuschaah). Kolejny w rankin
gu to polskiej hodowli Admin po fran
cuskim ogierze Gamin de Carrere, 
a na miejscach 12. i 13. (na 24 startują
ce konie) - czysto polskie ogiery Zej- 
man (Ataman - Zanja po Murat-Nur} 
i Amis (Ganges - Amina po Murat-Ga- 
zon). Trzy ostatnie są hodowli Zbignie 
wa Górskiego, który - co warto odno 
tować - z zaledwie kilkoma startujący
mi końmi uplasował się w rankingu ho
dowców na 3. miejscu, (tab. 2)

W powyższym zestawieniu uwagę 
zwraca bardzo duży procent zwy
cięstw koni hodowli Jutty Hietz- 
scholdt z Niemiec. Świadczy to o wyso
kiej jakości wyścigowej koni i wielkim 
kunszcie trenera Mieczysława Meinic- 
kiego, który z dużym wyczuciem po
trafił je przygotować do wyścigów.

Podsumowując, aż 9 z pierwszej dzie
siątki z rocznika 5-letnich i starszych 
koni (na 24 startujące) to konie hodow
li zagranicznej, natomiast te polskiej 
hodowli, o polskich rodowodach, to 
druga, słabsza połowa tego rocznika.

Rocznik derbowy
Rocznik 4-letnich koni miał trochę 

więcej szczęścia. Tak się złożyło, że tu 
reprezentacja „obcych” była nielicz
na, a wśród nich na wyróżnienie za
sługuje Setna Heli [DE] (Pepe le 
Mocco [FR] - Inschalla [DE] po Dja- 
mel [FR]), trenowana przez M. Mel- 
nickiego, która przed rokiem nie mo
gła sobie poradzić na zielonej bieżni, 
a w tym roku wygrała trzy wyścigi, 
w tym Hep. Geparda (I gr).

Kolejna przedstawicielka zagranicy 
to Magna S [DE] (Prince d’Orient 
[FR] - Margo [RU] po Gusar [SU]) - 
ta z kolei kapitalnie radziła sobie 
przed rokiem, a w tym sezonie nie mo
gła odnaleźć formy. Ze względu na to, 
że zaczynała sezon z kat. B, musiaia się 
ścigać od początku sezonu z najlepszy
mi, starszymi końmi na Służewcu. Ze 
względu na ograniczenia nie mogła 
biegać w nagrodach: Janowa, Derby, 
Oaks i Porównawczej.

I to tyle, jeśli chodzi o reprezentację 
koni zagranicznych, które w stawce ok. 
60 czterolatków zajęły piąte i szóste 
miejsce w posezonowym rankingu.
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Dobrze zapowiadający się og. En- 
gamoon, zwycięzca nagrody Janowa 
niestety uległ kontuzji i został wyeli
minowany z konkurencji w dalszej 
części sezonu. Szkoda wielka, bo 
oprócz Engamoona, nie zobaczyliśmy 
również dobrze zapowiadających się 
(po karierze w wieku 3 lat) ogierów 
Dar Losu i Wadi Nur. Liderką roczni
ka została oaksistka i derbistka Sa
rah, o niemieckim rodowodzie i pol
skich korzeniach. 3. w Nagr. Janowa, 
druga w Nagr. Porównawczej i Sabel- 
liny, niestety w biegu porównawczym 
ze starszymi końmi w Nagrodzie Fi
garo nie odegrała żadnej roli i ukoń
czyła gonitwę na 5. miejscu. Kolejnym 
koniem w tym roczniku jest polsko- 
-rosyjskiego pochodzenia klacz Suli
ma z Reguła (Etar - Skripka [SU] 
po Aromat [SU]), hod. Anny Nieory- 
-Tchkuaseli - 2. w Nagr. Janowa 
i Oaks, 4. w Nagr. Sabelliny. Szkoda, 
że nie brała udziału w Derby, mogłaby 
tam trochę „zamieszać”, zabrakło jej 
po prostu wyścigowego szczęścia. Ta 
czołowa klacz rocznika odniosła tylko 
jedno zwycięstwo w grupowym wyści
gu. Pozostałe konie można uznać tyl
ko za średnie, a rocznik derbowy 
za przeciętny, gdyż nawet jego czo
łówka nie potrafiła nawiązać rywali
zacji ze starą, ale waleczną gwardią. 
Wicederbista Germanik (Gazal Al 
Shaqab [QA] - Gehenna po Mono
gramm [US]) nie odniósł żadnego 
zwycięstwa w sezonie, nie potrafił za
istnieć w wyścigach i nawiązać walki 
ze starszymi konkurentami.

Przeżywająca kłopoty zdrowotne 
na początku sezonu Zbroja Fata, o nie
mal w stu procentach czysto polskim 
pochodzeniu, potrafiła „policzyć” kon
kurentów w Nagrodzie Porównawczej 
(wcześniej zajmując 4. miejsce w Oaks 
i sygnalizując tym samym zwyżkę for
my). W pokonanym polu zostawiła 
czołówkę rocznika czterolatków: Sa
rah, Sulimę z Reguła, Germanika, Mi- 
norellę, Elsanę, Farah-Basela, Olimpi- 
ca i jedynego, przeciętnego przedsta
wiciela koni starszych - Arbitra.

Podsumowując dokonania rocznika 
derbowego, nasuwają się następujące 
spostrzeżenia. W porównaniu ze star
szymi końmi, 4-letnie nie wygrały żad

nego pojedynku na szczeblu otwartych 
wyścigów pozagrupowych. Natomiast 
w wyścigach zamkniętych, czyli ogra
niczonych wyłącznie dla koni hodowli 
krajowej wpisanych do PASB, zwycię
żały konie, co prawda o polskich korze
niach, a nawet czysto lub prawie czy
sto polskich rodowodach, niemniej po
chodzenia zagranicznego. I tak:

Nagroda Janowa (Przychówku):
1. Engamoon (Awangard [RU] -Enga- 
bara po Gabaryt), 2. Sulima z Reguła 
(Etar - Skripka [SU]) po Aromat 
[SU]), 3. Sarah (Santhos [DE] - Sin- 
jah [DE] po Eskan [DE]);

Nagroda Derby: 1. Sarah (Santhos 
[DE] - Sinjah [DE] po Eskan [DE]);

Nagroda Oaks: 1. Sarah (Santhos 
[DE] - Sinjah [DE] po Eskan [DE]),
2. Sulima z Reguła (Etar - Skripka 
[SU] po Aromat [SU]), 4. Zbroja Fata 
(KA Czubuthan [US] - Zenica [DE] 
po Ghent [US]);

Nagroda Porównawcza: 1. Zbroja 
Fata (KA Czubuthan [US] - Zenica 
[DE] po Ghent [US]), 2. Sarah (San
thos [DE] - Sinjah [DE] po Eskan 
[DE]);

Nagroda Sambora: 1. Ermis (Mistral 
[DE] - Erynia [DE] po Ghent [US]).

Nasuwa się więc pytanie, czy obec
nie zamykanie gonitw ma rzeczywiście 
sens? Przypomnijmy, że przed laty 
u podstaw takiej decyzji leżała ochro
na polskiej hodowli i tradycji. Dzisiaj, 
kiedy zarówno dostęp do nasienia naj
szybszych reproduktorów arabskich 
świata, jak i możliwość importu „bie
gających” matek są praktycznie nie
ograniczone, formuła „polskiej hodow
li” nabiera zupełnie innego znaczenia. 
Zamykanie wyścigów nie broni biega
jących w nich polskich koni. Broni ra
czej hodowców, którzy zdecydowali się 
na hodowanie arabów wyścigowych, 
niekoniecznie w oparciu o linie polskie. 
W efekcie to, co miało chronić, promu
je hodowlę zagraniczną, tyle że konie 
są wpisane do PASB.

Powróćmy więc może po raz kolejny 
do pytania: kogo promujemy zamyka
jąc wyścigi? Szczęściarzy, którzy posia
dają obce klacze wyścigowe, czy może 
wizjonerów, którzy pierwsi wpadli 
na ten pomysł? Polska, poprzez rozbu
dowany i pełny program gonitw dla ko

ni arabskich, jest jedynym krajem, któ
ry może zaoferować hodowcom z Eu
ropy możliwość ścigania się przez cały 
sezon. Należy w tym raczej upatrywać 
szansy dla wyścigów koni arabskich 
w naszym kraju.

Trzylatki
Rocznik trzylatków był jak zwykle 

najliczniejszy. Chęć przetestowania 
młodego pokolenia jest cenna i jak naj
bardziej zrozumiała. Przeglądając sta
tystyki okazuje się jednak, że z liczby 
ok. 150-170 trzylatków pozostaje w tre
ningu na następny sezon ok. 60 koni. 
Na uwagę też zasługuje fakt, że z ok. 
600 urodzonych źrebiąt tylko 25% tra
fia na tor, zaledwie 10% biega w wieku 
4 lat, a już tylko niespełna 5% to konie 
5-letnie i starsze, z czego połowa to ko
nie zagraniczne. Zaledwie 2,5% 5-let- 
nich i starszych koni polskiej hodowli 
rywalizuje na wyścigach.

W grupie trzylatków reprezentacja 
koni zagranicznych była dosyć moc
na i najwyższe uznanie należy się kla
czom: Waikiki - pierwszej na celow
niku w Nagr. Europejczyka i Mintaka
- zwyciężczyni w Nagr. Biaiki. Na 3. 
miejscu plasuje się polskiej hodowli 
Ermis - zwycięzca w Nagr. Baska 
i Sambora, 4. - biaieckiej hodowli 
Amadis (1. m. w Nagr. Amuratha), 
następnie Mukata Fata (Nagr. Kohei- 
lana I), Ehud (Nagr. Piechura) oraz 
Elea - zwyciężczyni w Nagr. Sasanki. 
Na wyróżnienie zasługują również do
brze radzące sobie w wyścigach wyso
kiej rangi: Tecumseh, Nadin, Om Na- 
maste, Albi (niestety, kontuzja wyeli
minowała go z dalszych wyścigów), 
Celestyn (którego, również z powodu 
kontuzji, oglądaliśmy tylko dwa razy
- na początku i na końcu sezonu), 
HN Adara i Arumba, (trenowana we 
Wrocławiu). Wydaje się, że te konie 
powinny walczyć o czołowe miejsca 
w sezonie 2009.

Wyścigi rządzą się jednak swoimi 
prawami i konie, które w minionym se
zonie nie odegrały żadnej roli, mogą 
przez zimę nadrobić zaległości, zrobić 
postępy i rywalizować w nadchodzą
cym sezonie na nąjwyższym szczeblu, 
czego należy życzyć wszystkim hodow
com, właścicielom i trenerom. •
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Pierwszy syn MarWANA Al ShAQAB
w Polsce

WYŁĄCZNA DZIERŻAWA W SEZONIE 2009: 
ON EXCLUSIVE LEASE FOR 2009 TO: 

Stadnina Koni Grabów Nad Pilicą 
tek: + 48 601 975 910, +48 602 709 765 

www.ef-simplymarvelous.com
info@ef-simplymarvelous.com
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