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„.... Dwieście koni, dzielne źrebce, 
Kolo Baszy trawę depce.
Kto chce konia niech ogląda; 
Tego chrapy jak wielbłąda, 
Grzywa jako jedwab lśniąca, 
A grzbiet jakby u zająca. 
Głowa sucha, na wiatr chrapka, 
Oczy wielkie jak dwa jabłka 
Zęby jakby dyjamenty, 
Brzuch okrągły, karczek zgięty; 
Szyja długa jak u pawia, 
I jak sama nóżki stawia. 
Silne piersi choć mur walić, 
Dosyć spojrzeć, co tu chwalić. 
Arab! Arab! kto go kupi, 
Nie powiedzą mu, że głupi. 
A ten drugi z orlim wzrokiem 
Wychowany pod wojłokiem, 
Rady skoczyć sarnim skokiem; 
Pozwól tylko puścić nogi, 

s Chmurą pyłu zaćmi drogi, 
3 I do pyłu jego dzieci 
= Żaden rumak nie doleci._ąj
g Jakie ogry, jakie klacze, 
5 Gdy sprzedaj e człek to płacze, 
“ A kto takich nie zazdrości, 
S1 Niech psy zjedzą jego kości...”
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Look, two hundred of brave colts, 
Fiery, shiny, fast and bold.
Camel’s nostrils, peacock’s necks, 
Eyes like diamonds and hare’s backs. 
With strong chests and silken mane - 
You’d be proud to have them trained! 
They don’t need to be much praised - 
You just look at their doe’s pace! 
The Arabians, Pasha’s pride, 
Treading grass, ready to ride. 
Reared under the nomad’s tent, 
With their necks gracefully bent, 
Drinking wind, when going fast, 
They are rising clouds of dust, 
And develop such a speed, 
Just impossible to defeat. 
Let them go and you will see, 
How they can leap like wild deer. 
Like the parents, like their get - 
Who must sell, that will regret, 
And who buys, that can be cool - 
Nobody would claim him fool!
That, who doesn’t price them enough, 
Is worth nothing more than laugh.

„Targ na konie” / „The Horse Market” (fragmenty
Teofil Lenartowicz (1822-1893)
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• Wiadomości z RPA
Podczas Czempionatu Narodowego 

RPA, który od 28 kwietnia do 2 maja 
odbywał się w Parys, dobrze zapre
zentowały się konie polskiego pocho- 

X dzenia, reprezentujące stadninę 
lz Azrek Arabians.

CA Michałowskiej hodowli George- 
town (Gazal Al Shaąab [QA] - Geor- 

B

'\

i

gia), który zdobyi tytuły Top Five 
¡Ogierów Starszych oraz Overall 

Victor Ludorum - za wyniki 
I pod siodłem i w zaprzęgu. Wygrał 
\' on trzy klasy użytkowe, w dwóch 

był drugi, a w finałach zdobyi tytu- 
'\ ły: Czempiona Country Pleasure 

Driving oraz Top Five w konku
rencjach Show Hack i Costume Horse. 

Wyeksportowany w łonie matki syn 
michalowskiej Eloidy (Laheeb [IL] - 
Ekspedycja) - czteroletni Azrek Prins 
Eldon (po Eldon) startując w 6 kon
kurencjach, plasował się na miej
scach od 1. do 4. W czempionacie wy
walczył tytuły Top Five w kategoriach 
English Pleasure Driving, English 
Pleasure i Costume Horse.

■

'

• ... z USA
W pierwszych dniach maja janow

ska Pinga (Gazal Al Shaąab [QA] -

Pilar) dzierżawiona przez spółkę 
Frank & Frank Partners - Frank 
Hennessey (Hennesssey Arabians) 
i Frank Chisholm (Palmetto Ara
bians) zdobyła tytuł Czempionki 
Klaczy pokazu AHASFV Arabian 
Horse Show (Arabian Horse Associa
tion San Fernando Valley Arabian 
Horse Show) w Santa Barbara w Ka
lifornii. Szalejące w tym regionie po
żary uniemożliwiły rozegranie zapla
nowanego na kolejne dni prestiżowe
go pokazu Pacific Slope Champion
ship, w którym miała wziąć udział 
Pinga. Kwalifikacje do Czempionatu 
USA uzyskała miesiąc później, wy
grywając Czempionat Regionu I (Po
łudniowa Kalifornia) w Del Mar.

• ... z Wielkiej Brytanii
Podczas rozegranego w maju mię

dzynarodowego pokazu klasy C 
Wales&West Arabian Horse Show 
w Chepstow, tytuł Czempionki Kla
czy Starszych zdobyła córka janow
skiej Arabeski - czteroletnia Alia E. A. 
(po Khidar [BE]). Taki sam wynik 
osiągnęła dwa tygodnie później pod
czas pokazu North West Group Ara
bian Horse Show w Aintree Eque
strian Centre pod Liverpoolern.

Również w maju w Exeter podczas 
krajowego pokazu Devon County 
Show sukces odniosły dwa konie wy
hodowane w SK Michałów, których 
właścicielką jest Patricia Lindsay. 
Wiceczempionką Klaczy Starszych 
została wyeksportowana w 2002 roku 
Escalanta (Grandorr [US] - Estan- 
cja), zaś Czempionem Ogierów Star
szych - Edeon (Eldon - Emigrantka), 
sprzedany w roku 1996.

Tydzień później Czempionką Kla
czy Starszych krajowego pokazu 
Royal Bath & West Show w Shepton 
Mallet została janowskiej hodowli 
Euza (Etogram - Eura). W 2000 roku 
za najwyższą cenę aukcji Euzę kupiła 
Shirley Watts. Obecnie właścicielami 
klaczy są Linda i Gerald Bond.

• News from South Africa...
Horses of Polish origin, representing the stud of Azrek 

Arabians, were very successful during the South African 
National Championships which took place from April 28th 
to May 2nd in Parys.

The Michalow-bred Georgetown (Gazal Al Shaqab 
[QA] - Georgia) became Top Five Senior Stallion, as well 
as received the Overall Victor Ludorum trophy for his 
achievements under saddle and in harness. He won three 
performance classes, was second in two others and in the 
finals gained the titles of Country Pleasure Driving Cham
pion, Top Five Show Hack and Top Five Costume Horse.

The exported in-utero son of Michalow’s Eloida (Lahe
eb [IL] - Ekspedycja) - the four year old Azrek Prins El
don (by Eldon) - took part in 6 competitions and placed 
from first to fourth spot. In the finals he won the titles of 
Top Five in the following categories: English Pleasure Dri
ving, English Pleasure and Costume Horse.

• ... from the US...
During the first days of May Janow’s Pinga (Gazal Al 

Shaqab [QA] - Pilar), leased by Frank & Frank Partners - 
Frank Hennessey of Hennessey Arabians and Frak Chi

sholm (Palmetto Arabians) - gained the title of AHASFV 
Arabian Horse Show (Arabian Horse Association San Fer
nando Valley Arabian Horse Show) Champion Mare in 
Santa Barbara, California. The raging fires in that region 
did not allow for the prestigious Pacific Slope Champion
ships, scheduled a few days later, to take place, an event at 
which Pinga was to compete. She qualified for the US Na
tionals a month later by winning the Region I Champion
ships (Southern California) in Del Mar.

• ... from Brazil...
During the last weekend of June, at the Exposicao Cen

tro-Brasileira do Cavalo Arabe show in Caldas Novas, the 
Michalow-bred Emiliusz (Laheeb [IL] - Emocja), repre
senting the stud of Haras Vila dos Pinheiros, gained the ti
tle of Senior Champion Stallion.

• ... from the UK...
At the C-ranked Wales&West Arabian Horse Show held 

in Chepstow in May the title of Senior Champion Mare 
went to the daughter of Janow’s Arabeska - the four year 
old Alia E. A. by Khidar [BE]. She repeated the same feat 
two weeks later during the North West Group Arabian
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of events

w czerwcu Wiceczempionem Ogie
rów Starszych międzynarodowego 
pokazu HoCoN w Towerlands został 
15-letni Els, wyhodowany przez Wen- 
dy Carr, a pochodzący po michałow- 
skim Eldonie od janowskiej El-Ery, 
czym dokładnie powtórzył swój ze
szłoroczny wynik uzyskany podczas 
HoCoN. Ponadto miano Drugiej Wi- 
ceczempionki Klaczy Młodszych zy
skała córka michałowskiej klaczy Wi- 
pera (Fawor - Wendeta), sprzedanej 
na aukcji Pride of Poland 2002 - rocz
na Wirajjaa (po Marajj).

• ... z Włoch
Wiceczempionką Klaczy Młod

szych pokazu Gran Premio DelTAd- 
riatico (klasa B) w Porto Sant’Elpidio 
została roczna Naisma - córka janow
skiej Elvissy (Pamir - Elwira), wy
eksportowanej do Włoch w 2000 roku.

• ... z Niemiec
Podczas pokazu Arabica we Frank

furcie klasę seniorów wygrał 20-letni 
Etor (Tallin [SU]- Euglena), wyhodo
wany w nieistniejącej już państwowej 
stadninie koni w Kurozwękach, wy
eksportowany na Litwę, a potem 
sprowadzony do Niemiec. W pokazie 

Orientalica w klasie najstarszych ogie
rów na trzeciej pozycji uplasował się 
wyhodowany w Janowie Podlaskim 
Etolog (Primo [SE] - Etnografia).

• ... z Hiszpanii
W rozegranym na początku czerw

ca pokazie klasy B Arabes&Co 
w Miono drugie miejsce w klasie 
seniorów zajął michalowski Elton 
(Emigrant - Elma), wyeksportowany 
w 2002 roku. W grupie ogierów 4-6-let- 
nich na trzeciej pozycji uplasował się 
Amaral - syn janowskiej klaczy Ave
nida, sprzedanej na aukcji w 1999 ro
ku, oraz michalowskiego Posejdona, 
wyeksportowanego do Hiszpanii rok 
wcześniej.

Podczas VII Czempionatu Majorki 
(klasa C) Amaral wygrał klasę ogie
rów 4-6-letnich. W klasie seniorów 
najlepszy był michałowskiej hodowli 
Zakazany Owoc (Ganges - Zaleta). 
Zíngara Psyche - córka michalow- 
skiej Zguby, wyeksportowanej w 2002 
roku - wyjechała do domu z tytułem 
Czempionki Klaczy Starszych.

• ... z Jordanii
W licznie obsadzonym Narodowym 

Czempionacie Jordanii, który w czerw

cu odbył się w Ammanie, dobrze za
prezentowało się potomstwo pol
skich koni. W klasie ogierów 10-let- 
nich i starszych drugie miejsce zajął 
BK Hamza - syn biaieckiego Pesa- S 
la i michałowskiej Elwireny, wy- 
eksportowany w łonie matki. Je- H 
go pólsiostra Muayadah była W 
piąta w klasie klaczy 4-6-letnich. w 
W klasie 7-latek na czwartej po
zycji uplasowała się córka janow- I 
skiego Elbinga - Ajayeb, która fi 
wyprzedziła klacz Fullah - córkę \1 
michałowskiej Fotki, sprzedanej ’
w roku 1990.

... z Holandii
W połowie czerwca w holenderskim 

Exloo podczas pokazu klasy B Low- 
land Arabian Cup, sukces odniosła 
stadnina Silvática Black Arabians Ali
cji i Wiktora Napiórów. Importowa
na z USA czteroletnia Marjjana VA 
(Marwan Al Shaqab [QA] - Mi Khi- 
smit [US]) zdobyła trofea Czempionki 
Klaczy Starszych oraz Najlepszego 
Konia Pokazu. Ponadto drugie miej
sce w swojej klasie zajął dwuletni Echo 
Adonis (Al Maraam [IL] - Echo Kalli- 
sto) ze stadniny Chrcynno Pałac pp. 
Poszepczyńskich. Taką samą lokatę

Horse Show at the Aintree Equestrian Centre near Liver
pool.

Also successful in May during the domestic Devon Co
unty Show in Exeter were two Michalow-bred horses, 
owned by Patricia Lindsay. Escalanta (Grandorr (US) - 
Estancja), exported in 2002, became Senior Reserve 
Champion Mare, while Edeon (Eldon - Emigrantka), sold 
in 1996 - Senior Champion Stallion.

A week later the title of Senior Champion Mare at the 
domestic Royal Bath & West Show in Shepton Mallet was 
awarded to the Janow-bred Euza (Etogram - Eura). In 
2000 Euza was purchased by Shirley Watts for the highest 
price of the auction. Euza is currently owned by Linda and 
Gerald Bond.

In June the 15-year-old Els, bred by Wendy Carr, sired 
by Michaiow’s Eldon, out of Janow’s El-Era, earned the 
title of Senior Reserve Champion Stallion at the interna
tional HoCoN show in Towerlands, repeating his result 
from last year’s HoCoN event. Furthermore the title of 
second Junior Reserve Champion Mare went to the dau
ghter of Michaiow’s Wipera (Fawor - Wendeta), sold at 
the 2002 Pride of Poland auction - the yearling Wirajjaa 
(by Marajj).

• ... from Italy...
Honored with the title of Junior Reserve Champion Ma

re at the Gran Premio Dell’Adriatico show (B-ranked) in 
Porto Sant’Elpidio was the yearling Naisma - daughter of 
Janow’s Elvissa (Pamir - Elwira), exported to Italy in 2000.

• ... from Germany...
At the Arabica show in Frankfurt the senior class was 

won by the 20 year old Etor (Tallin [SU] - Euglena), bred in 
the no longer existing Kurozwęki State Stud, exported to 
Lithuania and later brought to Germany. In another senior 
stallions” class at the Orientalica show, the Janów Podlaski - 
-bred Etolog (Primo [SE]- Etnografia) placed third.

• ... from Spain
At the B-ranked Arabes&Co show in Miono held at the 

beginning of June, Michaiow’s Elton (Emigrant - Elma), 
exported in 2002, placed second in the seniors class. In 
the 4-6 year old stallions class third placed Amaral - the 
son of Janow’s Avenida, sold at auction in 1999 and Micha
iow’s Posejdon, exported to Spain one year earlier.

Amaral also won the 4-6 year old stallions class at the 7th 
Mallorca Championships (C rank). The best in the seniors
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w kategorii nąj starszych ogierów uzy
ska! Etemal - syn Eksterna i czysto 
polskiej klaczy Elegantkah [BE]. 
Wśród trzylatek najlepsza była 
WW Gazella (po Psytadel [US]) - cór
ka michalowskiej Grenlandii, wyeks
portowanej w roku 2001 do Wielkiej 
Brytanii. Klaczka ta w finale zdoby
ła brązowy medal.

I

... z Francji
W maju w Bordeaux odbył się 

pokaz klasy B Arabian Masters. 
Michałowskiej hodowli Pustyn
na Droga (Laheeb [IL]) - Pu
stynna Tarcza), którą podczas 
aukcji Pride of Poland 2004 ku- 

Szejk Mohammed Bin Saud Al
Qassimi (ZEA), wygrała klasę, otrzy
mując komplet maksymalnych not 
za ruch oraz zdobyła tytuł Wiceczem- 
pionki Klaczy Starszych. W wygranej 
przez nią klasie trzecie miejsce zajęła 
janowskiej hodowli Piasta (Ecaho - 
Pilotka), wyeksportowana w 2006 ro
ku do Hiszpanii. Ponadto klasę ogier- 

ków dwuletnich wygrał Joseph’s Era- 
gon - syn wyhodowanej w SK Mi
chałów klaczy Erigone. Urodzony 
w Wielkiej Brytanii HS Pirandelo - 
syn janowskiego Pilota oraz micha
lowskiej Pikiety - zajął trzecie miej
sce w klasie seniorów.

Niecały miesiąc później w Chateau 
dTttenwiller w Czempionacie Alzacji 
(klasa C-Int) wystąpiły dwa konie 
polskiej hodowli. Dwuletnia Melody 
(Psytadel [US]) - Mina) Małgorzaty 
i Józefa Pietrzaków jako druga w kla
sie zakwalifikowała się do finału. 
Fireball hodowli Stanisława Rede- 
stowicza, własności Tomasza Tar
czyńskiego, który od prawie roku 
przebywa w dzierżawie w austriackiej 
stadninie Ta Merij, był trzeci w swojej 
klasie. Ponadto klasę trzylatek wy
grała córka Eksterna - Malaga J.

Pod koniec czerwca najsilniejsi 
„gracze” sezonu zjechali na Lazuro
we Wybrzeże, by wziąć udział w afi
liowanym jako pokaz klasy A Czem
pionacie Krajów Arabskich i Morza

E
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5 
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Śródziemnego (Championnat du 
Pur-Sang Arabe de la Méditer
ranée et des Pays Arabes) w Men
ton. Michałowska Kwestura (Mono- 
gramm [US] - Kwesta), którą na ze-1 
szłorocznej aukcji Pride of Poland 
za rekordową cenę 1125 tys. euro ku
pi! Książę Ajmanu, Szejk Ammar Bin 
Humaid Al Nuaimi - właściciel stad
niny Ajman Stud, w imponującym 
stylu zdobyła najwyższą ocenę pokazu 
94,38 pkt., w tym 4 x 20 za typ i 3 x 20 
za głowę i szyję, a w finale zaprezen
towała się jako bezdyskusyjna Czem- 
pionka Klaczy Starszych oraz Czem- 
pionka Klaczy (Supreme Champion i■ 

Mare). Otrzymała też nagrodę spe
cjalną za najlepszą głowę w swojej 
klasie. Jej syn Kabsztad (po Poga
nin), dzierżawiony przez saudyjską 
stadninę Athba Stud, wygrał klasę 
ogierków trzyletnich, zdobywając 
93,38 punktu, po czym otrzymał tytuł 
Wiceczempiona Ogierów Młodszych. 
W wygranej przez niego klasie drugie 
miejsce zajął syn michalowskiej 
El Dorady, El Palacio VO (po Al La- 
hab [DE]).

• ... z Austrii
Dokładnie miesiąc przed imprezą 

w Menton, w Weis odbył się pierwszy 
w tym sezonie pokaz klasy A na kon
tynencie. Dużą grupą wybrali się 
na niego polscy hodowcy, wioząc ze 
sobą aż 15 koni. Janowska Sefora 
(Ekstern - Sawantka) została Czem- 
pionką Klaczy Starszych. Tytuły Top 
Five w swoich kategoriach zdobyły: 
druga reprezentantka Janowa Podla
skiego, Etnologia (Gazal Al Shaqab 
[QA] - Etalanta), Elmaran (Al Mara- 

am [IL] - Ekstera) Wojciecha Par
czewskiego oraz michalowskiej ho
dowli Emrod (Emigrant - Empressa). 
Ponadto Wiceczempionką Klaczy 
Młodszych została córka michalow- 
skiego Elarta (Palas [SU] - Elana), 
trzyletnia Kan Kan MAF, zaś tytuł 
Top Five w kategorii ogierków zdobył 
Marjan Albidayer - roczny syn mi
chalowskiej Pustynnej Drogi.

Do finału z drugiego miejsca za
kwalifikowała się trzyletnia Psyche 
Victoria (Ekstern - Pallas-Atena) pp. 
Poszepczyńskich. W grupie klaczek 
dwuletnich czwartą lokatę uzyskała 
Daisy FF (DA Vinci FM [US] - AP 
Sheez Sassy [US]) Tomasza Tarczyń
skiego. Takie samo miejsce w klasie 
ogierków 2-3-letnich zajął przedsta
wiciel stadniny Chrcynno Pałac, Echo 
Adonis. W klasie ogierów 4-6-letnich 
czwarty był michalowskiej hodowli 
Emberk (Gazal Al Shaqab [QA] - 
Emantka) należący do Agnieszki Ko
złowskiej, zaś piąty - Fireball (Ma
gnum Psyche [US] - Flotylka) Toma-

sza Tarczyńskiego, dzierżawiony przez 
stadninę Ta Merfj. W grupie najstar
szych ogierów na trzeciej pozycji 
za Emrodem uplasował się janowski 
Salar (Ecaho - Saba). Na takiej 
samym miejscu za Seforą i Etno
logią ukończyła występ wyho
dowana w SK Michałów Fau
styna (Emigrant - Felicjana), 
którą na aukcji Pride of Poland 
2007 zakupiła właścicielka 
stadniny Lutetia Arabians. 
Klacz ta, podczas rozegranego 
w tych samych dniach Narodowe- n 
go Pokazu Austrii, zdobyła tytuł ' 

Czempionki Klaczy Starszych.

• ... i ze Szwecji
W maju w Strängnäs w Szwecji od

był się międzynarodowy pokaz klasy 
C Turbo Star International. Wice- 
czempionem Ogierów Młodszych zo
stał tam Elysion - trzylatek o „micha- 
łowskim” rodowodzie, syn ogiera Pre
mier (Monogramm [US] - Premiera) 
i klaczy Emacypacja (Falsyfikat -

v
class turned out to be the Michalów-bred Zakazany Owoc 
(Ganges - Zaleta). Zingara Psyche - daughter of Michalow’s 
Zguba, exported in 2002 - went home with the title of Senior 
Champion Mare

• ... from Jordan...
In the numerously entered Jordanian National Cham

pionships, which took place in June in Amman, very suc
cessful were the progeny of Polish horses. In the 10-year- 
-old and above stallions class second placed BK Hamza - 
son of Biaika’s Pesal and Michalow’s Elwirena, exported 
in utero. His half-sister Muayadah was fifth in the 4-6 year 
old mares class. In the 7 year olds class fourth placed the 
daughter of Janow’s Elbing - Ajayeb, who bested Fullah, 
daughter of Michalow’s Fotka, sold in 1990.

• ... from Holland...
In mid-June in the Dutch town of Exloo, at the B-ran

ked Lowland Arabian Cup show the stud of Silvatica 
Black Arabians, owned by Alicja and Wiktor Napiora, sco
red a huge success. Their US-imported four year old Marj- 
jana VA (Marwan Al Shaqab [QA] - Mi Khismit [US]) ga
ined the titles of Senior Champion Mare and Best in 
Show. Furthermore second in class placed the two year 
old Echo Adonis (Al Maraam [IL] - Echo Kallisto) from 
Chrcynno-Palace Stud of the Poszepczynski family. The 
same spot in the oldest stallions class was secured by 
Etemal - a son of Ekstern and the pure Polish Elegantkah 
(BE). Among the three year olds the best was WW Gazel- 

la (by Psytadel [US]) - daughter of Michalow’s Grenlan
dia, exported in 2001 to the UK. The filly gained a bronze 
medal in the finals.

• ... from France...
In May Bordeaux held the B-ranked Arabian Masters 

event. The Michalow-bred Pustynna Droga (Laheeb [IL] - 
Pustynna Tarcza), purchased at the 2004 Pride of Poland 
sale by Sheikh Mohammed Bin Saud Al Qassimi (UAE), 
won her class with a full set of top marks for movement 
and gained the title of Senior Reserve Champion Mare. Al
so in the same class third placed the Janbw-bred Piasta 
(Ecaho - Pilotka), exported in 2006 to Spain. Furthermore 
the 2 year old colts class was won by Joseph’s Eragon - 
son of the Michalow-bred Erigone. The UK-born HS Pi
randelo - son of Janow’s Pilot and Michalow’s Pikieta - 
placed third in the seniors class.

A little under one month later at Chateau dTttenwiller 
in the Alsace Championship (international C show) two 
Polish horses competed. The two year old Melody (Psyta
del [US] - Mina) of Malorzata and Józef Pietrzak placed 
second and qualified for the finals. Fireball, bred by Stani
slaw Redestowicz, owned by Tomasz Tarczynski and le
ased for about a year now to the Austrian Ta Merij stud, 
was third in class. Furthermore the three year old fillies 
class was won by an Ekstern daughter - Malaga J.

At the end of June the „best of the best” once again ca
me to the French Riviera to compete in the A-ranked 
Championnat du Pur-Sang Arabe de la Méditerranée et 

des Pays Arabes in Menton. Michalow’s Kwestura (Mono
gramm [US] - Kwesta), purchased at last year’s Pride of 
Poland sale for the record amount of 1.125.000 Euro by the 
Crowned Prince of Ajman, Sheikh Ammar Bin Humaid Al 
Nuaimi, owner of Ajman Stud, in impressive style gained 
the highest score of the show 94,38 points, including 4 x 20 
for type and 3x2- for head and neck, in the finals grabbing 
the titles of Senior Champion Mare and Supreme Cham
pion Mare. She also received a special award for best head 
and neck in her class. Her son Kabsztad (by Poganin), le
ased by the Saudi Arabian Athba Stud, won the three year 
old colts class, gaining 93,38 points, after which he received 
the title of Junior Reserve Champion Colt. Also in his class 
second placed the son of Michalow’s El Dorada, El Palacio 
VO (byAlLahab [DE]).

... from Austria...
Exactly a month before the Menton event Weis was the 

first to hold an A ranked show in the season. Polish bre
eders took 15 horses to the event. Janow’s Sefora (Eks- 
tern - Sawantka) became Senior Champion Mare. The ti
tles of Top Five went to: Janow’s Etnologia (Gazal Al Sha
qab [QA] - Etalanta), Elmaran (Al Maraam [IL] - Ekste- 
i'n) of Wojciech Parczewski and the Michalow-bred Emrod 
'Emigrant - Empressa). Furthermore named as Junior 
Reserve Champion Mare was the daughter of Michalow’s 
Elart (Palas [SU] - Elana), the three years old Kan Kan 
1AF, while the Top Five Colt title went to Marian Albi- 

dayer - the yearling son of Michalow’s Pustynna Droga.

From second place in class, the three year old Psyche 
Victoria (Ekstern - Pallas-Atena) of the Poszepczynski fa
mily, qualified for the finals. In the two year old fillies class 
fourth placed Daisy FF (DA Vinci FM - AP Sheez Sassy 
[US]) of Tomasz Tarczynski. The same spot was occupied 
in the 2-3 year old colts class by the representative of Chr- 
cynno-Palace Stud, Echo Adonis. In the 4-6 year old stal
lions” class fourth was the Michalow-bred Emberk (Gazal 
Al Shaqab [QA] - Emantka) of Agnieszka Kozlowska, 
while fifth - Fireball (Magnum Psyche [US] - Flotylka) of 
Tomasz Tarczynski, leased by Ta Merij stud. In the senior 
stallions class third behind Emrod placed Janow’s Salar 
(Ecaho - Saba). The same spot, behind Sefora and Etno
logia, was secured by the Michalow-bred Faustyna (Emi
grant - Felicjana), purchased at the Pride of Poland 2007 
sale by the owner of Lutetia Arabians. At the Austrian Na
tional Show held during the same days the mare was na
med Senior Champion Mare.

• ... and from Sweden
In May in the Swedish town of Strangnas the C-ranked 

Turbo Star International show took place. The title of 
Junior Reserve Champion Stallion went to Elysion 
a three year old bearing a „Michałów” pedigree - son of 
Premier (Monogramm [US] - Premiera) and Emancypa
cja (Falsyfikat - Emigrantka) from Kullatorp Arabian 
Stud. The title of Senior Champion Mare was awarded to 
Sorella - daughter of Michalow’s Wadim (Grandorr [US] 
- Warszula) and the pure Polish Szansa, bred by Aspenas
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w kategorii nąj starszych ogierów uzy
ska! Etemal - syn Eksterna i czysto 
polskiej klaczy Elegantkah [BE]. 
Wśród trzylatek najlepsza była 
WW Gazella (po Psytadel [US]) - cór
ka michalowskiej Grenlandii, wyeks
portowanej w roku 2001 do Wielkiej 
Brytanii. Klaczka ta w finale zdoby
ła brązowy medal.

I

... z Francji
W maju w Bordeaux odbył się 

pokaz klasy B Arabian Masters. 
Michałowskiej hodowli Pustyn
na Droga (Laheeb [IL]) - Pu
stynna Tarcza), którą podczas 
aukcji Pride of Poland 2004 ku- 

Szejk Mohammed Bin Saud Al
Qassimi (ZEA), wygrała klasę, otrzy
mując komplet maksymalnych not 
za ruch oraz zdobyła tytuł Wiceczem- 
pionki Klaczy Starszych. W wygranej 
przez nią klasie trzecie miejsce zajęła 
janowskiej hodowli Piasta (Ecaho - 
Pilotka), wyeksportowana w 2006 ro
ku do Hiszpanii. Ponadto klasę ogier- 

ków dwuletnich wygrał Joseph’s Era- 
gon - syn wyhodowanej w SK Mi
chałów klaczy Erigone. Urodzony 
w Wielkiej Brytanii HS Pirandelo - 
syn janowskiego Pilota oraz micha
lowskiej Pikiety - zajął trzecie miej
sce w klasie seniorów.

Niecały miesiąc później w Chateau 
dTttenwiller w Czempionacie Alzacji 
(klasa C-Int) wystąpiły dwa konie 
polskiej hodowli. Dwuletnia Melody 
(Psytadel [US]) - Mina) Małgorzaty 
i Józefa Pietrzaków jako druga w kla
sie zakwalifikowała się do finału. 
Fireball hodowli Stanisława Rede- 
stowicza, własności Tomasza Tar
czyńskiego, który od prawie roku 
przebywa w dzierżawie w austriackiej 
stadninie Ta Merij, był trzeci w swojej 
klasie. Ponadto klasę trzylatek wy
grała córka Eksterna - Malaga J.

Pod koniec czerwca najsilniejsi 
„gracze” sezonu zjechali na Lazuro
we Wybrzeże, by wziąć udział w afi
liowanym jako pokaz klasy A Czem
pionacie Krajów Arabskich i Morza

E
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Śródziemnego (Championnat du 
Pur-Sang Arabe de la Méditer
ranée et des Pays Arabes) w Men
ton. Michałowska Kwestura (Mono- 
gramm [US] - Kwesta), którą na ze-1 
szłorocznej aukcji Pride of Poland 
za rekordową cenę 1125 tys. euro ku
pi! Książę Ajmanu, Szejk Ammar Bin 
Humaid Al Nuaimi - właściciel stad
niny Ajman Stud, w imponującym 
stylu zdobyła najwyższą ocenę pokazu 
94,38 pkt., w tym 4 x 20 za typ i 3 x 20 
za głowę i szyję, a w finale zaprezen
towała się jako bezdyskusyjna Czem- 
pionka Klaczy Starszych oraz Czem- 
pionka Klaczy (Supreme Champion i■ 

Mare). Otrzymała też nagrodę spe
cjalną za najlepszą głowę w swojej 
klasie. Jej syn Kabsztad (po Poga
nin), dzierżawiony przez saudyjską 
stadninę Athba Stud, wygrał klasę 
ogierków trzyletnich, zdobywając 
93,38 punktu, po czym otrzymał tytuł 
Wiceczempiona Ogierów Młodszych. 
W wygranej przez niego klasie drugie 
miejsce zajął syn michalowskiej 
El Dorady, El Palacio VO (po Al La- 
hab [DE]).

• ... z Austrii
Dokładnie miesiąc przed imprezą 

w Menton, w Weis odbył się pierwszy 
w tym sezonie pokaz klasy A na kon
tynencie. Dużą grupą wybrali się 
na niego polscy hodowcy, wioząc ze 
sobą aż 15 koni. Janowska Sefora 
(Ekstern - Sawantka) została Czem- 
pionką Klaczy Starszych. Tytuły Top 
Five w swoich kategoriach zdobyły: 
druga reprezentantka Janowa Podla
skiego, Etnologia (Gazal Al Shaqab 
[QA] - Etalanta), Elmaran (Al Mara- 

am [IL] - Ekstera) Wojciecha Par
czewskiego oraz michalowskiej ho
dowli Emrod (Emigrant - Empressa). 
Ponadto Wiceczempionką Klaczy 
Młodszych została córka michalow- 
skiego Elarta (Palas [SU] - Elana), 
trzyletnia Kan Kan MAF, zaś tytuł 
Top Five w kategorii ogierków zdobył 
Marjan Albidayer - roczny syn mi
chalowskiej Pustynnej Drogi.

Do finału z drugiego miejsca za
kwalifikowała się trzyletnia Psyche 
Victoria (Ekstern - Pallas-Atena) pp. 
Poszepczyńskich. W grupie klaczek 
dwuletnich czwartą lokatę uzyskała 
Daisy FF (DA Vinci FM [US] - AP 
Sheez Sassy [US]) Tomasza Tarczyń
skiego. Takie samo miejsce w klasie 
ogierków 2-3-letnich zajął przedsta
wiciel stadniny Chrcynno Pałac, Echo 
Adonis. W klasie ogierów 4-6-letnich 
czwarty był michalowskiej hodowli 
Emberk (Gazal Al Shaqab [QA] - 
Emantka) należący do Agnieszki Ko
złowskiej, zaś piąty - Fireball (Ma
gnum Psyche [US] - Flotylka) Toma-

sza Tarczyńskiego, dzierżawiony przez 
stadninę Ta Merfj. W grupie najstar
szych ogierów na trzeciej pozycji 
za Emrodem uplasował się janowski 
Salar (Ecaho - Saba). Na takiej 
samym miejscu za Seforą i Etno
logią ukończyła występ wyho
dowana w SK Michałów Fau
styna (Emigrant - Felicjana), 
którą na aukcji Pride of Poland 
2007 zakupiła właścicielka 
stadniny Lutetia Arabians. 
Klacz ta, podczas rozegranego 
w tych samych dniach Narodowe- n 
go Pokazu Austrii, zdobyła tytuł ' 

Czempionki Klaczy Starszych.

• ... i ze Szwecji
W maju w Strängnäs w Szwecji od

był się międzynarodowy pokaz klasy 
C Turbo Star International. Wice- 
czempionem Ogierów Młodszych zo
stał tam Elysion - trzylatek o „micha- 
łowskim” rodowodzie, syn ogiera Pre
mier (Monogramm [US] - Premiera) 
i klaczy Emacypacja (Falsyfikat -

v
class turned out to be the Michalów-bred Zakazany Owoc 
(Ganges - Zaleta). Zingara Psyche - daughter of Michalow’s 
Zguba, exported in 2002 - went home with the title of Senior 
Champion Mare

• ... from Jordan...
In the numerously entered Jordanian National Cham

pionships, which took place in June in Amman, very suc
cessful were the progeny of Polish horses. In the 10-year- 
-old and above stallions class second placed BK Hamza - 
son of Biaika’s Pesal and Michalow’s Elwirena, exported 
in utero. His half-sister Muayadah was fifth in the 4-6 year 
old mares class. In the 7 year olds class fourth placed the 
daughter of Janow’s Elbing - Ajayeb, who bested Fullah, 
daughter of Michalow’s Fotka, sold in 1990.

• ... from Holland...
In mid-June in the Dutch town of Exloo, at the B-ran

ked Lowland Arabian Cup show the stud of Silvatica 
Black Arabians, owned by Alicja and Wiktor Napiora, sco
red a huge success. Their US-imported four year old Marj- 
jana VA (Marwan Al Shaqab [QA] - Mi Khismit [US]) ga
ined the titles of Senior Champion Mare and Best in 
Show. Furthermore second in class placed the two year 
old Echo Adonis (Al Maraam [IL] - Echo Kallisto) from 
Chrcynno-Palace Stud of the Poszepczynski family. The 
same spot in the oldest stallions class was secured by 
Etemal - a son of Ekstern and the pure Polish Elegantkah 
(BE). Among the three year olds the best was WW Gazel- 

la (by Psytadel [US]) - daughter of Michalow’s Grenlan
dia, exported in 2001 to the UK. The filly gained a bronze 
medal in the finals.

• ... from France...
In May Bordeaux held the B-ranked Arabian Masters 

event. The Michalow-bred Pustynna Droga (Laheeb [IL] - 
Pustynna Tarcza), purchased at the 2004 Pride of Poland 
sale by Sheikh Mohammed Bin Saud Al Qassimi (UAE), 
won her class with a full set of top marks for movement 
and gained the title of Senior Reserve Champion Mare. Al
so in the same class third placed the Janbw-bred Piasta 
(Ecaho - Pilotka), exported in 2006 to Spain. Furthermore 
the 2 year old colts class was won by Joseph’s Eragon - 
son of the Michalow-bred Erigone. The UK-born HS Pi
randelo - son of Janow’s Pilot and Michalow’s Pikieta - 
placed third in the seniors class.

A little under one month later at Chateau dTttenwiller 
in the Alsace Championship (international C show) two 
Polish horses competed. The two year old Melody (Psyta
del [US] - Mina) of Malorzata and Józef Pietrzak placed 
second and qualified for the finals. Fireball, bred by Stani
slaw Redestowicz, owned by Tomasz Tarczynski and le
ased for about a year now to the Austrian Ta Merij stud, 
was third in class. Furthermore the three year old fillies 
class was won by an Ekstern daughter - Malaga J.

At the end of June the „best of the best” once again ca
me to the French Riviera to compete in the A-ranked 
Championnat du Pur-Sang Arabe de la Méditerranée et 

des Pays Arabes in Menton. Michalow’s Kwestura (Mono
gramm [US] - Kwesta), purchased at last year’s Pride of 
Poland sale for the record amount of 1.125.000 Euro by the 
Crowned Prince of Ajman, Sheikh Ammar Bin Humaid Al 
Nuaimi, owner of Ajman Stud, in impressive style gained 
the highest score of the show 94,38 points, including 4 x 20 
for type and 3x2- for head and neck, in the finals grabbing 
the titles of Senior Champion Mare and Supreme Cham
pion Mare. She also received a special award for best head 
and neck in her class. Her son Kabsztad (by Poganin), le
ased by the Saudi Arabian Athba Stud, won the three year 
old colts class, gaining 93,38 points, after which he received 
the title of Junior Reserve Champion Colt. Also in his class 
second placed the son of Michalow’s El Dorada, El Palacio 
VO (byAlLahab [DE]).

... from Austria...
Exactly a month before the Menton event Weis was the 

first to hold an A ranked show in the season. Polish bre
eders took 15 horses to the event. Janow’s Sefora (Eks- 
tern - Sawantka) became Senior Champion Mare. The ti
tles of Top Five went to: Janow’s Etnologia (Gazal Al Sha
qab [QA] - Etalanta), Elmaran (Al Maraam [IL] - Ekste- 
i'n) of Wojciech Parczewski and the Michalow-bred Emrod 
'Emigrant - Empressa). Furthermore named as Junior 
Reserve Champion Mare was the daughter of Michalow’s 
Elart (Palas [SU] - Elana), the three years old Kan Kan 
1AF, while the Top Five Colt title went to Marian Albi- 

dayer - the yearling son of Michalow’s Pustynna Droga.

From second place in class, the three year old Psyche 
Victoria (Ekstern - Pallas-Atena) of the Poszepczynski fa
mily, qualified for the finals. In the two year old fillies class 
fourth placed Daisy FF (DA Vinci FM - AP Sheez Sassy 
[US]) of Tomasz Tarczynski. The same spot was occupied 
in the 2-3 year old colts class by the representative of Chr- 
cynno-Palace Stud, Echo Adonis. In the 4-6 year old stal
lions” class fourth was the Michalow-bred Emberk (Gazal 
Al Shaqab [QA] - Emantka) of Agnieszka Kozlowska, 
while fifth - Fireball (Magnum Psyche [US] - Flotylka) of 
Tomasz Tarczynski, leased by Ta Merij stud. In the senior 
stallions class third behind Emrod placed Janow’s Salar 
(Ecaho - Saba). The same spot, behind Sefora and Etno
logia, was secured by the Michalow-bred Faustyna (Emi
grant - Felicjana), purchased at the Pride of Poland 2007 
sale by the owner of Lutetia Arabians. At the Austrian Na
tional Show held during the same days the mare was na
med Senior Champion Mare.

• ... and from Sweden
In May in the Swedish town of Strangnas the C-ranked 

Turbo Star International show took place. The title of 
Junior Reserve Champion Stallion went to Elysion 
a three year old bearing a „Michałów” pedigree - son of 
Premier (Monogramm [US] - Premiera) and Emancypa
cja (Falsyfikat - Emigrantka) from Kullatorp Arabian 
Stud. The title of Senior Champion Mare was awarded to 
Sorella - daughter of Michalow’s Wadim (Grandorr [US] 
- Warszula) and the pure Polish Szansa, bred by Aspenas
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Emigrantka), ze stadniny Kullatorp 
Arabian Stud. Czempionką Klaczy 
Starszych została Sorella - córka 
michaiowskiego Wadima (Gran- 
dorr [US] - Warszula) i czysto pol
skiej klaczy Szansa, wyhodowa
na w stadninie Aspenas Arabstu- 

k teri. Wiceczempionem Ogierów 
V Starszych został Don Buli - syn 
i polskiej klaczy Doda (Endel - 

Dekada). Trofeum Primo/Ar- 
11 vak Nord’s dla najlepszego im-
* portowanego konia polskiej ho-

' dowli, zdobył Ege (Europejczyk 
w - Etruska) - zwycięzca klasy

najstarszych ogierów.
Podczas tej samej rangi im

prezy Órsta Kulle w Kumla tytuł Wi- 
ceczempionki Klaczy Młodszych 
zdobyła córka janowskiego Ecaho - 
importowana z USA dwuletnia Ro- 
hara Pamela. W kategorii seniorek 
brązowy medal zdobyła czysto pol
ska Proseta po janowskim Etmanie 
(Gil - Etruria).

Na początku lipca w pokazie klasy 
B Scandinavian Open w Blommeród, 
na który zgłoszonych zostało około 
120 koni, wystąpiło 12 koni z Polski. 
El Piatzolla (WH Justice [US] - 
Enya) Beaty Błaszkiewicz wygrała 

klasę klaczek rocznych oraz zdobyła 
tytuł Wiceczempionki Klaczy Młod
szych. Wyhodowany w SK Michałów 
Emberk Agnieszki Kozłowskiej zajął 
drugie miejsce w klasie (z komple
tem maksymalnych ocen za ruch), 
zaś w finale ogierów starszych zdobył 
brązowy medal. Oba konie były przy
gotowywane w ośrodku treningo
wym w Bełżycach. W czempionacie 
klaczy starszych wystąpiła także 
Gracja-Bis (Monogramm [US] - Gre
nada), matka młodzieżowego Czem- 
piona Polski, ogiera Girlan-Bey, wy
hodowana przez pp. Bogajewiczów, 
a reprezentująca stadninę Przemy
sława Sawickiego.

• ... z Brazylii
W ostatni weekend czerwca, pod

czas pokazu Exposicao Centro-Bra- 
sileira do Cavalo Arabe w Caldas No
vas, michałowskiej hodowli Emiliusz 
(Laheeb [IL] - Emocja) reprezentu
jący obecnie stadninę Haras Vila dos 
Pinheiros, zdobył tytuł Czempio- 
na Ogierów Starszych.

• Pierwsze Mistrzostwa Polski
Po trzech pokazach z klasami 

pod siodłem, rozgrywanych jesienią,

SK Janów Podlaski podjęła się orga
nizacji Sportowych Mistrzostw Polski 
Koni Arabskich. W ostatni weekend 
czerwca ponad 30 koni wystartowało 
w sześciu konkurencjach podzielo
nych na kategorie juniorów i senio
rów. Ponieważ większość z par wzięła 
udział w kilku konkursach, liczba 
uczestników przełożyła się na po
nad 100 numerów startowych. Za
wodnicy i konie zaprezentowali zde
cydowanie wyższy poziom niż na do
tychczasowych jesiennych spotka
niach w Janowie. Co więcej, pojawiła

Arabstuteri. Don Bull - son of the Polish Doda (Endel - 
Dekada) - became Senior Reserve Champion Stallion. 
The Primo / Arvak Nord trophy for the best imported 
horse of Polish breeding was awarded to Ege (Europej
czyk - Etruska) - winner of the senior stallions” class. 
During the same ranked Órsta Kulle event in Kumla the 
title of Junior Reserve Champion Mare went to the dau
ghter of Janow’s Ecaho - the US-imported two year old 
Rohara Pamela. In the senior mares category the bronze 
medal went to the pure Polish Proseta by Janow’s Etman 
(Gil - Etruria).

At the beginning of July the B-ranked Scandinavian 
Open Championships in Blommeród took place, with abo
ut 120 horses entered, among them 12 from Poland. El 
Piatzolla (WH Justice [US]) - Enya) of Beata Błaszkie
wicz won the yearling fillies class and gained the title of 
Junior Reserve Champion Mare. The bred in Michałów 
Emberk of Agnieszka Kozłowska placed second in class 
(with a set of maximum marks for movement) and in the 
finals gained a bronze medal. Both horses were trained at 
Bełżyce Stud. Gracja-Bis (Monogramm [US] - Grenada), 
best known as the dam of Polish National Champion Colt 
Girlan-Bey, bred by Michał Bogajewicz, now representing 

the stud of Przemysław Sawicki, also qualified for the se
nior mares championship.

The 1st Sport Championships
After three Autumn Shows which included under sad

dle classes, Janów Podlaski took on the task of organizing 
the Polish National Arabian Horse Sport Championships. 
On the last weekend of June 30 horses competed in six 
competitions divided into junior and senior categories. As 
most pairs participated in several contests, there were 
more than 100 start numbers. The toughest competition 
was in the seniors dressage, where the gold, silver and 
bronze medals went to: the stallion Wangelis (Empres - 
Watra), the gelding Dimar (Ostragon - Derza) and Orsk 
(Włodarz - Orieta), respectively. Wangelis also triumphed 
in three other senior competitions: Classic Pleasure (CP), 
Western Pleasure and Polish Historic Costume. The silver 
in the seniors CP went to the stallion Barbarossa (Gazal 
Al Shaqab [QA] - Barka) and the bronze - to the gelding 
Edinet (Włodarz - Ellila). In the scarcely entered Western 
class the silver was won by the stallion El Moro (Etogrr i 
- Ekana). In the Polish Historic Costume class the gold 
medalist bested Orsk and Cytr (Elpacino - Cykuta). In the



się duża grupa nowych uczestników. 
Najsilniejsza konkurencja miała miej
sce w ujeżdżeniu seniorów, w którym 
kilkoro zawodników mile zaskoczyło 
bardzo dobrym wyszkoleniem mło
dych koni. Zwyciężył Marek Suliga 
na swoim ogierze Wangelis (Empres - 
Warta) hodowli Tomasza Tarczyń
skiego, który wyprzedzi! Dariusza Su- 
lowskiego na wałachu Dimar (Ostra- 
gon - Derza) hodowli Stefana Żaka, 
własności Agnieszki Krawczyk, oraz 
Agnieszkę Romszycką na koniu Orsk 
(Włodarz - Orieta) hodowli i własno
ści Bogdana Tomaszewskiego. Para 
Marek Suliga i Wangelis tiyumfowaia 
także w trzech innych konkursach se
niorów: Classic Pleasure (CP), We
stern Pleasure oraz w klasie kostiu
mowej w stroju polskim. W CP senio
rów srebro zdobyła Katarzyna Stawi
ska na ogierze Barbarossa (Gazal Al 
Shaąab [QA] - Barka), hodowli SK 
Janów Podlaski, własności Mirosława 
Lejszo, zaś brąz - Agnieszka Rom- 
szycka na wałachu Edinet (Włodarz - 
Ellila) Bogdana Tomaszewskiego. 
W symbolicznie obsadzonej klasie we
stern srebro zdobyła Aleksandra Ko
walska na ogierze El Moro (Etogram - 
Ekana) hodowli Piotra Podgórnego, 

a własności Marka Suligi. W polskiej 
klasie kostiumowej zloty medalista 
wyprzedził Agnieszkę Romszycką 
na Orsku oraz Danutę Konończuk 
na Cytrze (Elpacino - Cykuta) Stani
sława Bukowskiego. W klasie kostiu
mowej w strojach orientalnych złoto 
zdobyła Małgorzata Błaszczyk, dosia
dająca michałowskiej klaczy Wandea 
(Ganges - Wilnianka), która pokona
ła Danutę Konończuk na Cytrze oraz 
Katarzynę Stawiską na Barbarossie. 
Para ta była również poważnym pre
tendentem do najwyższego stopnia 
podium w skokach przez przeszkody, 
ale w pasjonującej dogrywce wyprze
dziła ją bardzo uważnie jadąca Kari
na Partyka na innym wychowanku 
Michałowa, wałachu Grynicz (Bar- 
dysz - Gratka). Brązowy medal zdo
była Dorota Poziomkowska na wała
chu Felwes (Western - Felicja) ho
dowli Stanisława Redestowicza, wła
sności Celestyny Guziek. Nie mniej 
emocji dostarczył konkurs juniorów, 
w którym srebro zdobył Konrad 
Błaszczyk na michałowskiej Tunezji 
(Eldon - Tripla), zaś po dwóch pew
nych przejazdach zwyciężyła Pola Ru- 
dasz dosiadająca ogiera Pekin (Ara
rat - Pescara) Andrzeja Arefiewa. Pa

ra ta zdobyła także złoto w ujeżdże
niu juniorów, pokonując reprezen
tantki gospodarzy - Marię Sosnowską 
na Porto (Gazal Al Shaąab [QA] - 
Psyche) oraz Aleksandrę Ower- 
ko na Albumie (Europejczyk - 
Alejka). W trzech konkuren
cjach „pleasure” juniorów me
dalami podzieliły się janow
skie amazonki. W CP Maria 
Sosnowska (Porto) pokonała 
Aleksandrę Owerko (Album) 
i Jagodę Florczak na Albusie 
(Gazal Al Shaqab [QA] - Alego
ria). W strojach orientalnych złoto 
zdobyła Aleksandra Owerko na Sa- 
larze (Ecaho - Saba), a kolejne stop
nie na podium zajęły Jagoda Florczak 
(Albus) i Maria Sosnowska (Porto), 
zaś w strojach polskich zwyciężyła Ja
goda Florczak (Albus) - przed Alek
sandrą Owerko (Salar) i Marią So
snowską (Porto). Jeźdźcy i konie przy
gotowali wspaniale widowisko dla ki
biców, wypełniając dwudniowy pro
gram zawodów od rana do wieczora.

• Powrót gwiazdy
W maju, po trwającej dwa i pól roku 

nieobecności, do domu wróciła micha- 
lowska gwiazda Emandoria (Gazal

7

Native Costume class the gold went to Wandea (Ganges - 
Wilnianka) before Cytr and Barbarossa. This horse was al
so a serious contender for first place in show jumping, but 
was overtaken by the gelding Grynicz (Bardysz - Gratka). 
The bronze was awarded to the gelding Felwes (Western - 
Felicja). The juniors delivered no less excitement, where 
the silver went to Tunezja (Eldon - Tripla), while the win
ner, after two confident rounds, was the stallion Pekin 
(Ararat - Pescara) This horse also gained the gold in the 
juniors dressage, besting Porto (Gazal Al Shaqab [QA] - 
Psyche) and Album (Europejczyk - Alejka). In the three 
junior „pleasure” competitions the medals went to Janow 
Podlaski. In the CP Porto beat Album and Albus (Gazal Al 
Shaqab [QA - Alegoria). In the Native Costume the gold 
went to Salar (Ecaho - Saba) before Albus and Porto, whi
le the winner in the Polish Historic Costume was Albus, 
before Salar and Porto. More on the Sports Champion
ships to follow in the next issue.

titles of Region III Champion Mare in Reno, US National 
Junior Champion Mare and Senior Arabian Breeders Cup 
Champion Mare in Las Vegas. In 2006 she headed for the 
US as a double Polish National Reserve Champion, Euro
pean Champion and Reserve Champion, as well as World 
Champion as a junior. Now she is ready to compete in the 
seniors category.

• Farewells...
At the end of May passed away the stallion Eos - a Ba- 

nat son bred in the late State Stud of Kurozwęki. He was 
25 years old. This stallion participated in the creation of 
the Felin pony breed. He also had pure bred descendants. 
To many Arabian horse enthusiasts he was known as the 
horse of Professor Ludwik Maciąg. Two years ago he ac
companied his Master on his final journey.

• Last minute news...
The Italian International Endurance Championships 

(ranked CEI*3)  which took place on the 4th of July in the 
town of Gubbio saw the great success of the stallion Ghe- 
mir b. 2001 (Pamir - Ghaza/Engar). The stallion, bred by 
Petroniusz Frejlich. Ghemir, currently owned by Giuseppe

• The star returns
May marked the return of Emandoria (Gazal Al Shaqab 

[QA] - Emanda) after a two and a half year absence from 
home Her list of achievements has been enlarged with the
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Al Shaqab [QA] - Emanda). Za oce
anem listę sukcesów poszerzyła o ty
tuły Czempionki Regionu Ul w Reno, 
Czempionki USA Klaczy Młodszych 
oraz Czempionki Klaczy Starszych 
Pucharu Świata w Las Vegas. W 2006 
roku wyjeżdżała do USA jako dwu
krotna wiceczempionka Polski, wi- 
ceczempionka i czempionka Euro
py oraz czempionka świata w ka
tegorii młodzieżowej. Teraz czas 
na starty w kategorii seniorów.

• Pożegnania...
Pod koniec maja odszedł 

ogier Eos - wyhodowany w daw
nej państwowej stadninie w Ku- 

rozwękach syn Banata. Miał 25 lat. 
Ogier ten brał udział w tworzeniu ra
sy kuc feliński. Doczekał się też po
tomków w czystej krwi. Wielu sympa
tykom arabów znany był jako koń 
prof. Ludwika Maciąga. Dwa lata te
mu odprowadził swego Pana w ostat
nią drogę.

1

• Z ostatniej chwili...
Wielkim sukcesem zakończy! się 

występ ogiera Ghemir 2001 (Pamir - 
Ghazal Engar), hodowli Petroniusza 
Frejlicha w Międzynarodowych Mi
strzostwach Wioch (CEI 3*)  w raj
dach długodystansowych, które od
były się 4 lipca w miejscowości Gu- 
bbio. Ghemir dosiadany przez Giu
seppe Neri zwycięży! na dystansie 
160 km. w tempie 16,273 km/h. Z 40 

• An unusual ceremony...
On the 4th of July, 2009, an unusual ceremony took pla

ce in the Polish division of the Saudi Arabian Al Khalediah 
Farm (AKF Poland) in Nowe Wrońskie near Płońsk, name
ly - the uncovering of a plaque dedicated to the unforget
table Director of Michałów Stud - Ignacy Jaworowski, who 
was born in that very place, owned at that time by his... 
uncle. The endeavor was initiated by the Director’s family 
and executed by AKF Poland, represented by the the

koni rajd ukończyło zaledwie 9. Gra
tulujemy!

• Niezwykła uroczystość
W słoneczny piątek 4 lipca, w miej

scowości Nowe Wrońskie k. Płońska 
w znajdującej się tam obecnie pięknej 
stadninie - polskim oddziale saudyj
skiej Al Khelediah Farm - AKF Pol
ska, odbyła się niezwykła i wzruszają
ca uroczystość. Nastąpiło odsłonięcie 
tablicy poświęconej pamięci niezapo
mnianego wieloletniego dyrektora 
Stadniny Koni w Michałowie - Igna
cego Jaworowskiego, który właśnie 
tam w majątku swojego stryja urodził 
się przed 85 laty. Inicjatorem i pomy
słodawcą ufundowania tablicy była 
rodzina I. Jaworowskiego, a wyko
nawcą woli rodziny i gospodarzem 
uroczystości - AKF Polska, reprezen
towana przez kierującego Stadniną 
Władysława Guziuka, byłego dyrek
tora Państwowej Stadniny Koni 
w Kurozwękach oraz reprezentują
cych AKF Polska - Huberta Kuleszę 
i Wahida Abu Zeneh.

Odsłonięcia tablicy dokonała Ma
ria Jaworowska, małżonka Ignacego 
Jaworowskiego, w obecności córek 
Agnieszki i Doroty, najbliższej rodzi
ny i grona wieloletnich współpracow
ników i przyjaciół Dyrektora Jawo
rowskiego. Obecni byli jego następcy 
w Stadninie Koni Michałów: Urszula 
i Jerzy Białobokowie, Teresa Dobro
wolska, wieloletni główny hodowca 

Stadniny Koni w Kurozwękai 
obecny dyrektor Stadniny Koni w j 
nowie Podlaskim Marek Trela z mj 
żonką Magdaleną oraz moja skroi 
na osoba.

Autorką tablicy i plaskorzeź] 
z głową konia arabskiego jest znai 
malarka, przyjaciółka hodowco 
i miłośniczka koni arabskich Ju tyi 
Jaszczewska, również obecna na ut 
czystości.

W mt r WE WROŃSKACH URODZIŁ SIĘ I

IGNACY 
JAWOROWSKI 

SYN ANTONIEGO WŁAŚCICIELA DÓBR WROŃSI®
WYBITNY HODOWCA KON ARABSKICH I 

' W LATACH 1953 -.1997
DYREKTOR STADNINY KONI W MICHAŁOWIE I

Po ceremonii oficjalnej odbył się 
starannie przygotowany przegląd 
stadniny ze znanym wszystkim czo
łowym ogierem Galba na czele, za
kończony spotkaniem rodzinno-to- 
warzyskim w pięknym pałacu w po
bliskim Zdunowie, należącym nie
gdyś do Cecylii i Stanisława Jawo
rowskich. (I. P-Z.)

Sprostowanie do numeru 2/2009:1. Redakcja przeprasza Bożenę Tomczak-Wronę za błąd w nazwisku.
2. Autorami zdjęć do artykułu „Trudne tematy - istotne postanowienia” są Lidia i Wiesław Pawłowscy.
Rectification: 1. We apologize Mrs Bożena Tomczak-Wrona for the mistake in her name.
2. The authors of the photos in article „Difficult issues - vital resolutions” are Lidia and Wiesław Pawłowscy.

Fontanella, together with his rider Giuseppe Neri from 
Italy, placed first in the race over 160 km with an average 
speed of 16,273 km/h.

stud’s manager Władysław Guziuk and the stud’s direc
tors - Hubert Kulesza and Wahid Abu Zeneh.

The uncovering of the plaque was made by Maria Jawo
rowska, the late Director’s wife, in the presence of their 
daughters Agnieszka and Dorota, the closest family and 
long-time co-workers and friends of Director Jaworowski.

The author of the plaque and relief of an Arabian horse 
head is the known artist, friend of the breeders and Ara
bian horse enthusiast Justyna Jaszczewska.

The official ceremony was followed by an inspection of 
the stud, headed by the well known sire Galba, after which 
all met for a social gathering in the palace in nearby Zdu
nów, once owned by Cecylia and Stanislaw Jaworowski.
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HISTORIA

Małgorzata Śliż

N
im w początkach wieku dzie
więtnastego, ludzie tacy jak

Kajetan Burski, czy Wacław 
Rzewuski rozpoczęli poszukiwania 
najczystszej krwi koheilanów w ich oj
czyźnie, nieliczne osoby decydujące się 
na sprowadzanie szlachetnych ruma
ków wprost z krajów Orientu, kupowa
ły je zwykle w stolicy Imperium 
Osmańskiego. Metropolia stanowiąca 
swoisty pomost między Europą a Azją 
doskonale się do tego celu nadawała, 
zarówno za sprawą swego położenia 
na skrzyżowaniu szlaków 
handlowych, jak i stołecz
nego charakteru. Właśnie 
tam zaopatrywali się 
agenci największych poi- 
skich magnatów, wśród fISI 
których znalazł się rów-| 
nież związany z dworem s 
ks. Adama Kazimierza g 
Czartoryskiego Jerzy So
roka, szlachcic herbu Leli- g 
wa. O tym, że dołączył on | 
do wąskiego grona osiem- 
nastowiecznych pionie- “ 
rów wschodniego impor-ić 
tu, najprawdopodobniej 2 
przesądził przypadek. | 
Przypuszcza się, że Gene-5 
rai Ziem Podolskich wy
prawił go do Turcji, aby uchronić 
przed konsekwencjami pojedynku, 
w którym Soroka zabił niejakiego 
Szwykowskiego - ulubieńca małżonki 
księcia, Izabeli z Flemingów.

Główny bohater ekspedycji ks. Czar
toryskiego z 1783 r„ Jerzy Soroka po- 

Pozostawione przez Sorokę 
wspomnienia, choć nie 
obfitują w szczegóły, 

przybliżają realia tego rodzaju 
osiemnastowiecznych wypraw 

i pokazują, z jakimi 
trudnościami ich uczestnicy 

musieli się zmierzyć.

chodził z Litwy, jego rodzice Michał 
oraz Marcjanna byli właścicielami 
m.in. majątku Ostrowsk (pow. gro
dzieński). Urodzony ok. 1750 r., w po
czątku lat 70. XVIII wieku trafił 
na dwór książąt Czartoryskich, karierę 
rozpoczynał jako paź, z czasem stając 

się jednym z najważniejszych oraz naj
bardziej zaufanych urzędników. Dzięki 
swemu protektorowi został tytular
nym chorążym 5. pułku Przedniej Stra
ży Kawalerii Narodowej Wielkiego 
Księstwa Litewskiego (1777), później 
uzyskał patent chorążego 4. chorągwi 
1. Brygady Kawalerii Narodowej 
W. Ks. Litewskiego (1781-1783). Służbę 
u księcia opuścił w 1790 r., osiadł 
w Oszmiańskiem i zajął się gospodar
ką. W tym okresie swego życia aktyw
nie uczestniczył w życiu publicznym, 

sprawując szereg rozma
itych funkcji (m. in. przez 
dwie kadencje był sędzią 
ziemskim oszmiańskim). 
Podeszły wiek nie prze
szkodził mu w zaangażo
waniu się w powstanie li
stopadowe; aresztowany 
zmarł w wileńskim więzie
niu jesienią 1831 r. Wyka
zał się również pewnym 
zacięciem literackim, pi
sując do lokalnych czaso
pism oraz spisując wspo
mnienia - ukazały się one 
drukiem w „Tygodniku 
Ilustrowanym”, w pól wie
ku po śmierci autora. 
Dwukrotnie żonaty, pozo

stawił czworo dzieci. Po latach, poeta 
Antoni Edward Odyniec wspomina! go 
następująco: Byt to w całym, znaczeniu, 
dawny Rzymski Cenzor, z surowym na
strojem Katona, nie tylko dla oszmiań- 
skiej palestry, ale i dla wszystkich ta
mecznych urzędników, a nawet dla ca-
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The history of Polish import of Arabian 
horses from the East - sketcheslego powiatu. Bali się go też wszyscy 

jak ognia; bo każdemu lubił wypalić 
verba veritatis, kręcąc wąsa i zaczy
nając od „Mos Dobrodzieju!” co było 
zawsze jako grzmot przed burzą; a nikt 
mu się nie śmiał sprzeciwić. Sam atle
tycznej, wspanialej postawy, nosił się 
strojno po polsku, zawsze przy karabe
li i z głową podgoloną wysoko. Jeździł 
nie inaczej jak konno, i nawet dalsze 
podróże w ten sposób z luzakiem odby
wał.

Decyzja o wysianiu Soroki do Turcji 
zapadła prawdopodobnie późnym la
tem 1783 r„ w trakcie objazdu przez ks. 
Czartoryskiego klucza międzyboskie- 
go dóbr podolskich. W gospodarce 
tych dóbr ważne miejsce ząjmowala 
hodowla koni, prowadzona na dużą 
skalę (np. w 1781 r stado liczyło 1263 
zwierzęta) i postawiona na wysokim 
poziomie. Książę, obejrzawszy stawkę 
reproduktorów znajdującą się na fol
warku w Holoskowie (pow. latyczow- 
ski), postanowił uzupełnić ją nowymi 
rozpłodnikami. Ogiery zamierzał spro
wadzić bezpośrednio ze Stambułu, za

pewne ze względu na ich większy wy
bór na tamtejszym rynku oraz korzyst
niejsze niż w kraju ceny. General Ziem 
Podolskich, znany ze swych oriental
nych zamiłowań, zdecydował się na te
go rodzaju krok nie po raz pierwszy; 
kilka lat wcześniej w podobnym celu 
wyprawił nad Bosfor Aleksandra Bo

rzęckiego.
Pozostawione przez Sorokę wspo

mnienia, choć nie obfitują w szczegóły, 
przybliżają realia tego rodzaju osiem
nastowiecznych wypraw i pokazują, 
z jakimi trudnościami ich uczestnicy 
musieli się zmierzyć. Dworzaninowi 
Czartoryskiego w egzotycznej eskapa
dzie towarzyszyli Jankiewicz z tatar
skiego pułku generała Józefa Bielaka 
oraz służący. Wyruszyli z Kamieńca Po
dolskiego, komendant tej twierdzy 
nadzorował pogranicze polsko-turec
kie i udzielał pomocy osobom przekra- 
cząjącym granicę. Następny etap sta
nowił Chocim, od miejscowego baszy 
wędrowcy uzyskali dokumenty upraw
niające do wjazdu na ziemie tureckie. 
Zgodnie z obowiązującą wówczas

Soroka’s Expedition 
to Istanbul

Before people like Kajetan Burski or Wa- 
ciaw Rzewuski began searching for the 
purest of blood Kuhailans in the cradle 
of the breed in the beginnings of the 19th 
century, those few individuals which de
cided on importing noble steeds directly 
from the orient usually purchased them 
in the capital of the Ottoman Empire. 
This metropolis, being a bridge between 
Europe and Asia, was ideal for this pur
pose, due to it being situated at the junc
tion of trade routes, as well as due to its 
significance as a capital city. It is there 
that the agents of the greatest Polish 
magnates, among which was Jerzy Soro
ka, a nobleman bearing the Leliwa coat 
of arms, from the court of Prince Adam 
Kazimierz Czartoryski, made their pur
chases. It was probably a coincidence 
that Soroka joined a tight group of 18th 
century pioneers dealing in Eastern im
port. It is assumed that the General of 
the Podolia Country sent him to Turkey 
to protect him from the consequences of 
a duel, in which Soroka killed a certain 
Szwykowski, a favorite of the prince’s wi
fe, Izabela Fleming.
Die main hero of Prince Czartoryski’s 
expedition from 1783, Jerzy Soroka, ori-
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Plan okolic Stambułu, pocę. XIX wieku / Map oflstanbul area, 19th century*

ginated from Lithuania, his parents Mi
chal and Marcjanna were the owners of 
the Ostrowsk Estate (Grodno district), 
among others. Bom in ca. 1750, he found 
his way to the court of the Czartoryski 
Family at the beginning of the 70s of the 
18th century, commencing his career as 
a page, with time becoming one of the 
most important and trustworthy offi
cials. Thanks to his patron he became 
a titular standard-bearer of the 5th Regi
ment of the Advance Guard of the Natio
nal Cavalry of the Grand Duchy of Lithu
ania (1777), later gaining patent of stan
dard-bearer of the 4th Banner of the 1st 
Brigade of the National Cavalry of the 
Grand Duchy of Lithuania (1781-1783). 
He left the Prince’s service in 1790, set
tled down in the Oszmiany region and 
took to manage his farm. In that period 
of his life he actively participated in pu
blic life, serving several various positions 
(among others he was the Oszmiany co
untry judge for two terms). His old age 
did not prevent him from engaging in the 
November Uprising. Arrested, he died in 
a Vilnius prison in the autumn of 1831. 
He also showed some literary talent, wri
ting for local magazines and compiling 
his memoirs, which were printed half 
a century after the author’s death in the 
„Tygodnik Dustrowany” („The Illustrated 
Weekly”). Married twice he left four chil
dren. Years later, the poet Antoni 

praktyką podróżnicy wynajęli także ja- 
sakczego - janczara pełniącego funkcje 
przewodnika oraz tłumacza. Trasę 
wiodącą do Stambułu przebyli konno - 
pocztą, szlakiem wiodącym przez stoli
cę Mołdawii Jassy, naddunajski Ga- 
lacz, Mangalię oraz Kirklareli. Podróż 
musiała przebiegać stosunkowo szyb
ko i sprawnie, gdyż cel osiągnęli już 
po 19 dniach (obecnie szacuje się, że 
pokonanie drogi między Lwowem 
a Stambułem zabierało przeciętnie 
od 37 do 40 dni.). Niestety, na miejscu 
szczęście przestało im dopisywać. 
W mieście grasowała dżuma /.../ więk
sza nad inne lata..., część mieszkań
ców metropolii, włącznie z zagranicz
nymi rezydentami, uciekając przed let
nią spiekotą oraz chorobą, przeniosła 
się na przedmieścia, do miejscowości 
takich, jak Terapia lub Bolgradkóy. Po
nieważ Soroka przed wyjazdem otrzy
mał cały plik listów adresowanych 
do różnych wpływowych osobistości 
(m. in. ambasadora angielskiego sir 
Roberta Ainslie oraz austriackiego in- 

temuncjusza barona Herbert-Rathkea- 
la), mogących mu ułatwić zakupy, 
po spędzeniu pierwszej nocy na Perze, 
zmuszony był podążyć ich śladem 
do odległego o ok. 3 mile' od centrum 
Stambułu Buyukdere. Spędził tam po
nad dwa tygodnie, korzystając z go
ścinności Stanisława Pichelsteina, pil
nującego nad Złotym Rogiem polskich 
interesów. W tym czasie udzielał się to 
warzysko, m.in. obiadował u posła au
striackiego i poznał rosyjskiego amba
sadora J. I. Bułhakowa. Ostatecznie 
jednak obowiązki zmusiły go do po
wrotu do miasta. Uczynił to, jak się 
zdaje, niezbyt chętnie, nie ukrywając 
swych obaw przed zarazą. Co więcej 
na miejscu okazało się, że zdobycie od 
powiedniej jakości koni nie jest rzeczą 
prostą. Na targowisku oferowano mu 
tylko materiał pozbawiony wartości 
hodowlanej, zwierzęta kalekie lub bra
ki. W swym pamiętniku pisał: Kupić 
dobrego konia z trudnością przycho
dzi, bo Turcy amatorowie koni, nie 
używają pojazdów, drogi choćby naj-
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dalsze i wizyty odbywają konno, 
a do tego zabobonni, giaurom tj. nie
wiernym, chyba w ostatniej potrzebie 
sprzeda Turczyn konia.” Kiedy wszel
kie próby zawiodły, Soroka zdał się 
na towarzyszącego ekspedycji jasak- 
czego, który wyszukiwał odpowiednie 
okazy /.../ chodząc po różnych ulicach 
Konstantynopola, i na swoje imię ku
pował. Dzięki temu zręcznemu posu
nięciu udało mu się zgromadzić staw
kę liczącą 25 sztuk. Usatysfakcjonowa
ny, planował już powrót do Polski, gdy 
pojawiły się niespodziewane problemy. 
Przeprowadzona przez Rosjan aneksja 
Chanatu Krymskiego wywołała nad 
Bosforem falę antyeuropejskich na
strojów, przejawy tureckiego niezado
wolenia dotknęły również wysłanni
ków Generała Ziem Podolskich. Do ich 
kwatery, mieszczącej się natenczas 
w domu pułkownika z Chocimia Jachii 
efendiego, przybył wczesnym rankiem 
czaus wysłany przez janczar agę odpo
wiadającego za porządek w osmań
skiej stolicy. Zatrzymał on Jankiewicza 
oraz służącego, zaś na samego Sorokę 
nałożył areszt domowy. Z opresji wyba
wiła go dopiero interwencja Pichelste- 
ina. Później polski rezydent pomagał 
wyjaśniać tureckim władzom, że zwie
rzęta nabyto legalnie, dysponując sto
sownymi pozwoleniami i nie są one 
przeznaczone /.../ do wojny, ale do za
wodów ks. Czartoryskiego. Soroka do
tarł nawet w tej sprawie do miejscowe
go odpowiednika ministra spraw za
granicznych reis efendiego, co jednak 

'' Seraju, pocz. XIX wieku ! View of Seraj, 19th century*

nie na wiele się przydało. W zmienio
nej, napiętej sytuacji międzynarodo
wej, wobec możliwości wybuchu kon
fliktu zbrojnego z Rosją, wcześniejsze 
postanowienia anulowano. Zezwolono 
mu na wywóz tylko pięciu spośród za
kupionych koni, pozostałe miały zo
stać oddane swym poprzednim właści
cielom, a wypłacone za nie pieniądze 
zwrócone. Drogę powrotną, miał od
być bezpieczniejszym, zdaniem sultań- 
skich urzędników, szlakiem morskim 
do Galaczu. Z tego naddunajskiego 
portu powinien zaś bez problemów do
stać się do Chocimia. Nie był to koniec 
utrudnień, bowiem zmuszono go też 
do porzucenia dotychczasowego mie
szkania i przeniesienia się na Perę, po
nieważ /.../ żadnego wyznania ludziom, 
prócz muzułmanów, nie wolno noco
wać w Konstantynopolu.

Zgnębiony tymi kłopotami Soroka 
dostał febry, której /.../ paroksyzmy co 
dzień, po pięć godzin go męczyły. Ze 
Stambułu wypłynął chory, w dodatku 
żegluga zamiast - jak to zazwyczaj bywa
ło - paru dni trwała ich aż jedenaście. 
Wspominał: Kiedy widzieliśmy już la
tarnię nad ujściem Dunaju w Czarne 
Morze i za kilka godzin mieliśmy wejść 
na Dunaj, pochwyciła nas nawalna 
burza i przez kilka dni pod wielkim 
strachem rzucani, za uciszeniem się 
powietrza znaleźliśmy się pod Warną. 
Traumatyczne przeżycia spowodowa
ły, że w tym ostatnim porcie zeszli 
na ląd nie oglądając się na wcześniej
sze decyzje władz tureckich. Z Warny 

Edward Odyniec recalled him as: „He 
was every inch a Roman Censor of old, 
with a rigid mood of Cato, not just for the 
Oszmiany bar association, but for all of 
the local officials and even for the entire 
district. All very much feared him, as he 
liked to blurt verba veritatis (words of 
truth) to everyone, twirling his mousta
che and beginning with „My honorable 
lord!”, which was always like thunder be
fore a storm; and no one dared oppose 
him. Himself of an athletic, magnificent 
posture, he dressed ornately in Polish 
manner always with a karabela sabre at 
hand and with a highly shaved head. He 
travelled by no other way than on horse
back and even took further travels with 
an additional horse.”
The decision of sending Soroka to Tur
key was made probably at the end of the 
Summer of 1783, during Prince Czartoiy- 
ski’s rounding of the Międzyboż Fiefdom 
of his Podolia estate. Horse breeding, 
managed on a large scale (in 1781 the 
herd consisted of 1263 animals) and of 
high quality, was an important part of 
the economy of these estates. Having in
spected the sires at the Holosków Farm 
(Latyczów district), the Prince decided 
to restock the lot with new reproductive 
stallions. He planned to import these 
stallions directly from Istanbul, probably 
due to that market’s large selection and 
more favorable prices than in his home
land. The General of the Podolia Coun
try, known for his fondness of the orient, 
had made such a decision not for the first 
time, as several years earlier he sent 
Aleksander Borzęcki to Bosphorus for 
that same reason.
Soroka’s memoirs, though not aboun
ding in details, show the reality of those 
kind of 18th century excursions and ma
ke us aware of the difficulties which the 
participants had to deal with. Czartoiy- 
ski’s courtier was accompanied in this 
exotic escapade by Jankiewicz from the 
Tatar regiment of General Józef Bielak 
and a servant. They started off from Ka
mieniec Podolski, where the commander 
of that fortress supervised the Polish- 
-Turirish borderland and provided help 
to people crossing the border. The next 
stage was Khotyn, where from a local pa
sha the travelers acquired documents 
permitting them to access Turkish lands. 
In accordance with the customs of those 
times they also hired a janissary, serving 
as a guide and translator. They travelled 
the route to Istanbul on horseback - 
a track leading through the capital of 
Moldavia Iasi, Galati upon the Danube 
River, Mangalia and Kirklareli. The jour
ney appeared to have gone quickly and 
smoothly, as they reached their destina
tion already after 19 days (today it is es
timated that the way between Lvov and 
Istanbul took averagely from 37 to 40 
days). Unfortunately, once there they se
emed to have lost their luck. The city 
was struck by plague „... larger than in 
other years..”, part of the metropolis” in
habitants together with the foreign resi
dents fled from the summer heat and the 
disease to the suburbs, to places such as 



Terapia and Bolgradkoy. Because Soro
ka received a thick pile of letters addres
sed to various influential personas (inc
luding the English ambassador Sir Ro
bert Ainslie and Austrian intemuncio 
Baron Herbert-Rathkeal among others), 
who could facilitate his purchases, after 
a first night spent at the Pera, he was for
ced to follow them to Biiyukdere, situ
ated 3 miles (a Polish mile, depending on 
the historical period, could measure 7146 
or 8534,31 m) from the center of Istanbul. 
He spend over two weeks there, at the 
hospitality of Stanislaw Pichelstein, who 
kept an eye on Polish interests upon the 
inlet of the Golden Hom. During that ti
me he led a very rich social life, dined 
with an Austrian member of the parlia
ment and met the Russian ambassador 
J. I. Bulgakov. Finally however his duties 
forced him to return to the city. He did 
so, it seems, not very eagerly and not 
concealing his fear of the disease. What’s 
more it turned out that the acquiring of 
suitable quality horses is not an easy 
task. At the marketplace he was offered 
only material lacking breeding quality, 
crippled animals or horses eliminated 
from the stud. In his diary he wrote „The 
purchasing of a good horse comes with 
great difficulty, as the Turks, horse pas- 
sionates, do not used wheeled vehicles, 
even the farthest travels are done on hor
seback and in addition to that they are 
superstitious, a Turk will sell a horse to 
an infidel, only when in dire need.” When 
all attempts failed, Soroka had to rely on 
the accompanying janissary, who sought 
out suitable specimens „... walking thro
ugh various streets of Constantinople 
and bought them in his own name.” 
Thanks to this clever move he was able 
to accumulate a group of 25 individuals. 
Satisfied, he planned to return to Po
land, but then unforeseen problems aro
se. The annexation of the Crimean Kha
nate by the Russians resulted in anti-Eu- 
ropean attitudes and the emissaries of 
the General of the Podolia Country also 
experienced the Turkish discontent. 
Their accommodation, which at the time 
was in the house of a colonel from Kho
tyn, Jach Effendi, was visited early mor
ning by an emissary sent by the aga of 
the janissaries, who was responsible for 
order in the Ottoman capital. He deta
ined Jankiewicz and the servant, while 
on Soroka imposed house arrest. He was 
saved from the oppression only thanks 
to the intervention of Pichelstein. Later 
the Polish resident helped to explain to 
the Turkish authorities that the animals 
were purchased legally, with the posses
sion of suitable permits and that they are 
not intended „... for war, but for the ga
mes of Prince Czartoryski...”. Soroka 
even managed to reach the local equiva
lent of a minister of foreign affairs, Reis 
Effendi, but it didn’t help much. In the 
changed, tense international situation, 
in the face of a possible armed conflict 
with Russia, all earlier decisions were an
nulled. He was only allowed to export fi
ve of the purchased horses, the rest were 
to be given back to their former owners

and the money returned. He was to take 
a safer way back, in the opinion of the 
Sultan officials, by sea route to Galati. 
From that Danube harbour he should be 
able to get to Khotyn without any pro
blems. That was not the end of the impe
diments, he was also forced to give up his 
previous accommodation and move to 
the Pera, because... no people of any re
ligion, except Muslims, can spend the ni
ght in Constantinople...”
Disheartened by these problems Soroka 
suffered a fever whose „... everyday five 
hour seizures...” tormented him greatly. 
He sailed out ill from Istanbul and the 
voyage took eleven days, instead of the 
usual several. He recalled: „When we saw 
the lighthouse at the mouth of the Danu
be River falling into the Black Sea and 
were to enter the Danube in a couple of 
hours, we were swept by a tempestuous 
storm and were thrown about for several 
days, and after the calming of the we
ather we found ourselves near Varna.” 
These traumatic events made the trave
lers disembark at that harbor, not caring 
about the earlier decisions of the Turkish 
authorities. From Varna they set off for 
Khotyn. This stage of the excursion tur
ned out to be no less burdensome, as the 
travelers were bothered by late-Autumn 
weather, rains and low temperatures. 
They were forced several times to spend 
10 hours in the saddle to find shelter for 
the night in a safe and comfortable place. 
When they finally arrived at Khotyn, they 
had to undergo quarantine before cros
sing the border of the Republic of Po
land. Only after the quarantine’s end So
roka was able to take the purchased hor
ses to Hoioskbw through Miedzboz. 
After his return he stayed a year at the 
Podolia region, serving as equerry.
Thanks to the excursion of 1783 the prin
ce’s stud was enriched with five young si
res. The lot consisted of three „Arabian” 
stallions („cherry-bay” Zahimn, „spot
ted, as though elch-grey” Mowty Basza, 
„pearl-colored without markings, mane 
and tail dark” Aremkiaha) and two 
„Messerian” („light grey without mar
kings, mane and tail darker” Bosztandzi, 
„rabbit-grey and dappled on the low 
back” Mowty Basza). The troubles of his 
emissary did not discourage the General 
of the Podolia Country to import bre
eding material from the East, he purcha
sed horses from the Golden Hom region 
also at a later time.
Whereas Jerzy Soroka, it seems, did not 
reminisce his exotic quest very well and 
as far as can be determined did not enga
ge himself in similar endeavors again. 
The memoirs don’t reveal the capital of 
the Ottoman Empire, its oriental glamo
ur, to have impressed him greatly. It’s 
hard today to determine what could be 
the cause of that, whether it was the re
sult of bad personal experience or a lack 
of interest in foreign culture, /transl. J. K./

*)Reproduc(ions originate from: E. Raczyn
ski „Diary of Journey to Turkey in 1814“. 

ruszyli do Chocimia - ten etap wypra
wy okazał się nie mniej uciążliwy, po
nieważ wędrowcom nie sprzyjała póź- 
nojesienna aura, dokuczały deszcze 
oraz niskie temperatury. Nieraz zmu
szeni byli spędzać w siodle po 10 go
dzin, aby znaleźć schronienie na noc 
w miejscu bezpiecznym i wygodnym. 
Gdy w końcu dotarli do Chocimia, 
przed przekroczeniem granic Rzecz
pospolitej musieli jeszcze odbyć kwa
rantannę. Dopiero po jej ukończeniu 
Soroka mógł zabrać zakupione przez 
siebie konie przez Międzboż do Hoło- 
skowa. Po powrocie pozostał na Podo
lu jeszcze przez rok, ząjmując w tym 
czasie stanowisko koniuszego.

Dzięki wyprawie z 1783 r. książęcą 
stadninę zasiliła stawka pięciu młodych 
reproduktorów. Składała się ona 
z trzech ogierów „arabskich” („wiśni 
wogniady” „Zahimn”, „dropiato niby 
łosiowo szpakowaty” „Mowty Basza”, 
„perłowy bez odmiany, grzywa i ogon 
ciemne” „Aremkiahia”) oraz dwóch 
„messyrskich” („jasno siwy bez odmia
ny, grzywa i ogon ciemniejsze” „Bosz
tandzi”, „siwokrólikowaty z jabłkami 
na krzyżu” „Mowty Basza”). Trudności, 
z którymi musiai się zmierzyć jego wy
słannik, nie zniechęciły Generała Ziem 
Podolskich do importu materiału ho
dowlanego ze Wschodu - nad Złotym 
Rogiem konie kupował także później.

Natomiast sam Jerzy Soroka, jak się 
wydaje, swej egzotycznej misji nie 
wspominał chyba zbyt dobrze, i na ile 
można się zorientować, w podobne 
przedsięwzięcia już się nie angażował. 
Pamiętniki nie wskazują też, żeby sto
lica Imperium Osmańskiego, jej orien
talny przepych wywarły na nim jakieś 
szczególne wrażenie. Trudno obecnie 
rozstrzygać, jakie mogły być tego przy
czyny, czy było to skutkiem nienajlep
szych doświadczeń osobistych, czy też 
może raczej stanowiło wyraz braku za
interesowania obcą kulturą. •

') Mila polska w zależności od okresu 
mogła Uczyć 7146 łub 8534,31 m.

*) Reprodukcje pochodzą z: E. Raczyń
ski „Dziennik podróży do Turcji odby
tej w roku 1814", Wrocław 1821
(fot. ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej).
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PORADY

Zdiagnozowanie uczulenia i zidentyfikowanie alergenu jest istotne 
dla uzyskania długotrwałego efektu terapeutycznego.

U
czuleniem (alergią) nazywa
my przesadną reakcję syste
mu odpornościowego organi
zmu na czynnik środowiska, który na

zywamy alergenem. Konie mogą być 
uczulone nie tylko na czynniki środo
wiska zewnętrznego, lecz także 
na substancje, które spożywają, wdy
chają lub stykają się z nimi. W rezul
tacie u koni występują takie objawy, 
jak np. łzawienie oczu, świąd lub prę
gi na skórze, a właściciel może mieć

problem z ich zdiagnozowaniem i le
czeniem. U koni utrzymywanych 
w normalnych warunkach mogą po
jawić się reakcje uczuleniowe na ta
kie czynniki środowiska, jak kurz, 
pyłki, pleśnie, ukąszenia owadów lub 
pasza, jak również na leki lub szcze
pionki. Najczęstszymi objawami ta
kich uczuleń są: łzawienie oczu, ka
szel, pokrzywka, wydzielina z nosa 
lub trudności w oddychaniu. Podob
na reakcja może wystąpić wskutek 

kontaktu ze środkami ochrony roślin, 
metalami ciężkimi, określonym ro
dzajem ściółki, stosowanymi miejsco
wo środkami leczniczymi, mydłami, 
szamponami, derkami, wełną lub ole
jem z racic. W innych przypadkach 
mamy zwykle do czynienia z nad
wrażliwością na czynniki środowiska 
lub ukąszenia owadów.

U koni uczulenia najczęściej powo
dują takie objawy, jak wyprysk, łza
wienie oczu, kaszel lub wydzielina 
z nosa - te ostatnie występują głów
nie na skutek wdychania alergenów, 
którymi mogą być kurz i pleśnie. Aby 
zredukować możliwość kontaktu ko
nia z tymi szkodliwymi czynnikami, 
możemy przyjąć jedną z następują
cych metod postępowania:
• Siano moczymy dokładnie w wo
dzie bezpośrednio przed skarmia
niem.
• Rezygnujemy z podawania siana 
z roślin o długich źdźbłach, zastępu
jąc je odpowiednią mieszanką pełno- 
porcjową.
• Pasze podaj emy koniom w żłobie 
umieszczonym na wysokości podłoża.
• Moczymy ściółkę w boksie lub 
zmieniamy jej rodzaj.
• Maksymalnie wydłużamy czas 
przebywania koni na pastwisku, gdyż 
kontakt z kurzem w boksach i przy
czepach może nasilić objawy uczule
niowe.

W zdiagnozowaniu czynnika wywo
łującego alergię może dopomóc zna
jomość życiorysu konia i objawy kli
niczne. Klasyczny taki przypadek ma 
miejsce, kiedy u konia występują 
trudności w oddychaniu po spożyciu 
zapylonego siana, albo natychmiast 
po zmianie ściółki pojawia się wy
prysk skórny.

Zmiany skórne należą do najczęst
szych objawów uczuleń u koni. Prze
ważnie przyjmują formę pokrzywki, 
występującej początkowo na szyi i ło
patkach, której może towarzyszyć 
podwyższona temperatura i/lub 
świąd skóry. Zmiany takie mogą być 
objawem alergii pokarmowej lub spo
wodowanej ukąszeniami owadów. 
Świąd sprawia, że konie wycierają so
bie częściowo lub całkowicie sierść 
wokół chorobowo zmienionych 
miejsc. Jeżeli objawy uczuleniowe są 
spowodowane ukąszeniami komarów 
czy meszek, zapobiegać im może za
stosowanie repelentów odstraszają
cych owady, o ile oczywiście konie nie 
są nadwrażliwe na te środki.

Czasem wypryski i inne zmiany skór
ne ustępują samoistnie bez stosowania 
leczenia, ale jeśli pojawiają się regular
nie bez wyraźnej przyczyny, lekarz we
terynarii może zalecić wykonanie te
stów skórnych lub badania krwi. Jeżeli 
więc podejrzewamy, że nasz koń wyka
zuje reakcje uczuleniowe, powinniśmy 
jak nąjszybciej zasięgnąć porady leka
rza weteiynarii i specjalisty od spraw 
żywienia koni w celu podjęcia właści
wego postępowania. Zdiagnozowanie 
uczulenia i zidentyfikowanie alergenu 
jest istotne dla uzyskania długotrwałe

go efektu terapeutycznego.
Jaruis Newsletters - czerwiec

/tłum. K. Ch./

Allergies
An allergy is an exaggerated response 
from the immune system to a sub
stance in the environment, called an 
allergen. Horses can become allergic 
not only to a substance in the envi
ronment, but also to things they eat, 
inhale, or touch. Equine allergies can 
be quite challenging not only for the 
horse who may have runny eyes, welts 
or itching, but for the owner who is 
trying to diagnose the problem and 
treat it. Allergic reactions, found in 
a horse’s normal living conditions, 
can occur by environmental allergens 
(dust, pollen, molds, insect bites, fe
ed, etc.) or reactions to medications 
or vaccinations. Some of the most 
common symptoms of horse allergies 
are tearing eyes, coughing, hives, na
sal discharge or respiratory problems. 
These symptoms can even be caused 
by exposure to pesticides, heavy me
tals, bedding, topical medications, so
aps, shampoos, blankets, wool, and 
neat’s-foot oil. Other causes can inc
lude environmental allergen sensitivi
ty and hypersensitivity to insects. 
Allergies causing symptoms such as 
hives, runny eyes, coughing and nasal 
discharge may be more of an inhaled 
allergen. There are management 
options that can be done to cut down 
on the exposure to dust and molds.
* Immerse hay thoroughly in water 
before feeding.
* Replace long-stemmed hay with 
a complete feed that is made to repla
ce hay.
* Feeding in a trough at ground level.
* Wetting stall bedding or changing 
the type of bedding.
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* Maximize pasture time, keeping the 
horse out of a dusty environment. 
Even a short amount of time spent in 
bams or trailers can cause symptoms 
to worsen.
The history of the horse, and clinical 
signs, will give clues as to the cause of 
an allergy. Such as when a horse de
velops a respiratory problem after be
ing fed dusty hay, or breaks out in hi
ves immediately after a new type of 
bedding is used in his stall.
Skin allergies in horses are among 
the most common. They usually ap
pear as hives, first around the neck 
and shoulders, and may be accompa
nied by a fever and/or itchy skin. Skin 
allergies can also be caused by food 
allergens or even insect bites. Horses 
may rub the areas where insect bites 
are present until they have little or no 
hair remaining. Fly sprays can be 
a good preventative for horses with 
skin problems caused by gnats or 
mosquitoes, if the horse is not sensi
tive to the fly spray.
Horses often recover from hives and 
other skin allergies without the need 
for any intervention, but if the hives 
occur on a regular basis, with no ap
parent reason, a veterinarian may de
cide to try skin testing or blood sam
pling. If you suspect your horse has 
reactions to allergens, contact your 
veterinarian and your local equine 
nutrition specialist for assistance 
with further issues concerning these 
allergies. Diagnosing the allergy and 
identifying the allergens is crucial for 
a promising therapy with lasting ef

fect.
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PORADY

Zdiagnozowanie uczulenia i zidentyfikowanie alergenu jest istotne 
dla uzyskania długotrwałego efektu terapeutycznego.

U
czuleniem (alergią) nazywa
my przesadną reakcję syste
mu odpornościowego organi
zmu na czynnik środowiska, który na

zywamy alergenem. Konie mogą być 
uczulone nie tylko na czynniki środo
wiska zewnętrznego, lecz także 
na substancje, które spożywają, wdy
chają lub stykają się z nimi. W rezul
tacie u koni występują takie objawy, 
jak np. łzawienie oczu, świąd lub prę
gi na skórze, a właściciel może mieć

problem z ich zdiagnozowaniem i le
czeniem. U koni utrzymywanych 
w normalnych warunkach mogą po
jawić się reakcje uczuleniowe na ta
kie czynniki środowiska, jak kurz, 
pyłki, pleśnie, ukąszenia owadów lub 
pasza, jak również na leki lub szcze
pionki. Najczęstszymi objawami ta
kich uczuleń są: łzawienie oczu, ka
szel, pokrzywka, wydzielina z nosa 
lub trudności w oddychaniu. Podob
na reakcja może wystąpić wskutek 

kontaktu ze środkami ochrony roślin, 
metalami ciężkimi, określonym ro
dzajem ściółki, stosowanymi miejsco
wo środkami leczniczymi, mydłami, 
szamponami, derkami, wełną lub ole
jem z racic. W innych przypadkach 
mamy zwykle do czynienia z nad
wrażliwością na czynniki środowiska 
lub ukąszenia owadów.

U koni uczulenia najczęściej powo
dują takie objawy, jak wyprysk, łza
wienie oczu, kaszel lub wydzielina 
z nosa - te ostatnie występują głów
nie na skutek wdychania alergenów, 
którymi mogą być kurz i pleśnie. Aby 
zredukować możliwość kontaktu ko
nia z tymi szkodliwymi czynnikami, 
możemy przyjąć jedną z następują
cych metod postępowania:
• Siano moczymy dokładnie w wo
dzie bezpośrednio przed skarmia
niem.
• Rezygnujemy z podawania siana 
z roślin o długich źdźbłach, zastępu
jąc je odpowiednią mieszanką pełno- 
porcjową.
• Pasze podaj emy koniom w żłobie 
umieszczonym na wysokości podłoża.
• Moczymy ściółkę w boksie lub 
zmieniamy jej rodzaj.
• Maksymalnie wydłużamy czas 
przebywania koni na pastwisku, gdyż 
kontakt z kurzem w boksach i przy
czepach może nasilić objawy uczule
niowe.

W zdiagnozowaniu czynnika wywo
łującego alergię może dopomóc zna
jomość życiorysu konia i objawy kli
niczne. Klasyczny taki przypadek ma 
miejsce, kiedy u konia występują 
trudności w oddychaniu po spożyciu 
zapylonego siana, albo natychmiast 
po zmianie ściółki pojawia się wy
prysk skórny.

Zmiany skórne należą do najczęst
szych objawów uczuleń u koni. Prze
ważnie przyjmują formę pokrzywki, 
występującej początkowo na szyi i ło
patkach, której może towarzyszyć 
podwyższona temperatura i/lub 
świąd skóry. Zmiany takie mogą być 
objawem alergii pokarmowej lub spo
wodowanej ukąszeniami owadów. 
Świąd sprawia, że konie wycierają so
bie częściowo lub całkowicie sierść 
wokół chorobowo zmienionych 
miejsc. Jeżeli objawy uczuleniowe są 
spowodowane ukąszeniami komarów 
czy meszek, zapobiegać im może za
stosowanie repelentów odstraszają
cych owady, o ile oczywiście konie nie 
są nadwrażliwe na te środki.

Czasem wypryski i inne zmiany skór
ne ustępują samoistnie bez stosowania 
leczenia, ale jeśli pojawiają się regular
nie bez wyraźnej przyczyny, lekarz we
terynarii może zalecić wykonanie te
stów skórnych lub badania krwi. Jeżeli 
więc podejrzewamy, że nasz koń wyka
zuje reakcje uczuleniowe, powinniśmy 
jak nąjszybciej zasięgnąć porady leka
rza weteiynarii i specjalisty od spraw 
żywienia koni w celu podjęcia właści
wego postępowania. Zdiagnozowanie 
uczulenia i zidentyfikowanie alergenu 
jest istotne dla uzyskania długotrwałe

go efektu terapeutycznego.
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Allergies
An allergy is an exaggerated response 
from the immune system to a sub
stance in the environment, called an 
allergen. Horses can become allergic 
not only to a substance in the envi
ronment, but also to things they eat, 
inhale, or touch. Equine allergies can 
be quite challenging not only for the 
horse who may have runny eyes, welts 
or itching, but for the owner who is 
trying to diagnose the problem and 
treat it. Allergic reactions, found in 
a horse’s normal living conditions, 
can occur by environmental allergens 
(dust, pollen, molds, insect bites, fe
ed, etc.) or reactions to medications 
or vaccinations. Some of the most 
common symptoms of horse allergies 
are tearing eyes, coughing, hives, na
sal discharge or respiratory problems. 
These symptoms can even be caused 
by exposure to pesticides, heavy me
tals, bedding, topical medications, so
aps, shampoos, blankets, wool, and 
neat’s-foot oil. Other causes can inc
lude environmental allergen sensitivi
ty and hypersensitivity to insects. 
Allergies causing symptoms such as 
hives, runny eyes, coughing and nasal 
discharge may be more of an inhaled 
allergen. There are management 
options that can be done to cut down 
on the exposure to dust and molds.
* Immerse hay thoroughly in water 
before feeding.
* Replace long-stemmed hay with 
a complete feed that is made to repla
ce hay.
* Feeding in a trough at ground level.
* Wetting stall bedding or changing 
the type of bedding.
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* Maximize pasture time, keeping the 
horse out of a dusty environment. 
Even a short amount of time spent in 
bams or trailers can cause symptoms 
to worsen.
The history of the horse, and clinical 
signs, will give clues as to the cause of 
an allergy. Such as when a horse de
velops a respiratory problem after be
ing fed dusty hay, or breaks out in hi
ves immediately after a new type of 
bedding is used in his stall.
Skin allergies in horses are among 
the most common. They usually ap
pear as hives, first around the neck 
and shoulders, and may be accompa
nied by a fever and/or itchy skin. Skin 
allergies can also be caused by food 
allergens or even insect bites. Horses 
may rub the areas where insect bites 
are present until they have little or no 
hair remaining. Fly sprays can be 
a good preventative for horses with 
skin problems caused by gnats or 
mosquitoes, if the horse is not sensi
tive to the fly spray.
Horses often recover from hives and 
other skin allergies without the need 
for any intervention, but if the hives 
occur on a regular basis, with no ap
parent reason, a veterinarian may de
cide to try skin testing or blood sam
pling. If you suspect your horse has 
reactions to allergens, contact your 
veterinarian and your local equine 
nutrition specialist for assistance 
with further issues concerning these 
allergies. Diagnosing the allergy and 
identifying the allergens is crucial for 
a promising therapy with lasting ef

fect.
Jarvis Newsletters - June

21
20



HISTORIA

Piękne ,. ,udzielne/
Krystyna Chmiel

W
yścigi koni arabskich w Pol
sce odbywąją się już od 82 
lat. Ich pomysłodawca i au

tor programu, Bogdan Ziętarski, 
od początku zdawał sobie sprawę 
z różnic między arabami a koń
mi pełnej krwi angielskiej, które 
sam hodował i trenował bezpo
średnio po I wojnie światowej. 
Dzięki temu, że program 
uwzględnił te różnice, polskie 
araby nie zatraciły urody cha
rakterystycznej dla tej rasy 
i stanowią jedyną na świecie po
pulację, w której już od 8 poko
leń wybitna dzielność wyścigo
wa idzie w parze z sukcesami 
pokazowymi na miarę czempio- 
natów Polski, Europy bądź 
świata.

W roku 1927 miał miejsce 
pierwszy w Polsce sezon wyści
gowy, a zarazem ostatni, w któ
rym trzylatki uczestniczyły 
w najważniejszych gonitwach 
selekcyjnych. W sezonie tym ™ 
próbę dzielności przechodziło | 
tylko 10 koni, ale w historii poi-1 

skich wyścigów arabskich była i 
to jedyna stawka, gdzie znalazło ~ 
się dwoje derbistów z dwóch se
zonów, ale urodzonych w jednym roku.

Pierwszą i jedyną trzyletnią derbist- 
ką i oaksistką została Sa/iżba s. 1924 
(Nana Sa/itb l - Dońka), hod. i wł. Te
resy Raciborskiej - klacz dużej (jak 
na tamte czasy) urody, reprezentująca 
wygasłą obecnie rodzinę Nedjme or. ar. 
imp. 1857 do Babolnej. W swojej karierze

Przez 200 lat polska hodowla 
koni czystej krwi szła 

w zupełnie innym kierunku 
i światowa renoma polskich 

arabów świadczy, że ten 
kierunek był słuszny. 

wyścigowej wygrała 5 spośród 6 star
tów, osiągając współczynnik powodze
nia 5,93. Niestety, padła w wieku 10 lat, 
pozostawiąjąc zaledwie 4 szt. potom
stwa, w tym 3 ogiery i 1 klacz (Siniura s. 

1933 po Kuhailan Haifi or. ar.). 
Linii żeńskiej nie założyła, 
gdyż jej córka i wnuczka zagi
nęły podczas działań wojen
nych, ale jej pierwszy syn, Ibn 
Nedjari s. 1931 (po Nedjari), 
derbista o współczynniku po
wodzenia 6,60, został z powo
dzeniem użyty w niemieckiej 
hodowli koni półkrwi. Drugi 
przychówek Sahiby, Amurath 
Sahib s. 1932, zinbredowany 
w 3,125% na og, Amurath 1881, 
przedłużył najstarszy używany 
w Polsce ród męski og. Bairac- 
tar or. ar. imp. 1817 do Weil. 
Ten rosły i urodziwy ogier, ce
chujący się zwłaszcza horyzon
talną linią górną, którą przeka
zywał na następne pokolenia, 
miał za sobą również owocną 
karierę wyścigową. W ciągu 
dwóch sezonów wygrał 7 z 24 
startów, plasując się na 4. miej
scu w roczniku, ze współczyn
nikiem powodzenia (Wp) 3,37.

30-letni już kontynuator tego rodu 
przez sublinię ogiera Gwarny 1953 
(Amurath Sahib - Gwara) - og. Balon 
s. (Gwarny - Ballada), Czempion 
Polski w wieku lat 24, już na torze wy
kazał się twardością i wytrwałością - 
biegał przez 3 sezony z wynikiem 
powyżej średniej. Pewnie dlatego do-

Balon 1979
(Gwarny - Ballada po Partner), 

Czempion PolskilPolish National 
Champion Stallion, 2003
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◄ Amurath Sahib 1932 
(Amurath II - Sahiba po Nana Sahib I) Breniów
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▲ Sahiba 1924 (Nana Sahib I - Dońka 
po Schechan-Schammar), Breniów. 
Zwyciężczyni/winner of Derby Hand Oaks 1927

Flisak 1924, Janów Podlaski 
(Bakszysz - Elstera po Ibrahim or. ar.)
Derbista 1928 ▼

prze się sprawdził jako ojciec koni raj

dowych.
W tej samej grupie wiekowej znala

zły się cztery ogiery pochodzące 
po tym samym ojcu, og. Bakszysz s. 
1901 (Ilderim or. ar. - Parada), wszyst
kie użyte później w polskiej hodowli. 
Najdzielniejszy z nich był siwy Flisak 
(od Elstera), który wygrał Derby w na
stępnym roku, już w przepisowym wie
ku 4 lat - to właśnie był ten drugi der- 
bista z rocznika 1924. W swoim roczni
ku urodzenia zajął jednak drugie miej
sce za klaczą Sahiba, osiągąjąc Wp | 
5,57. Niewiele mu ustępował dzielno- ■ 
ścią ogier zajmujący trzecią lokatę < 
w roczniku - siwy Fetysz (od Siglani- 
-Bagdady), nąjurodziwszy spośród po
tomków Bakszysza i najszerzej użyty 
w polskiej hodowli. Jemu więc przy- 
padl w udziale zaszczyt kontynuacji 
rodu Ilderima or. ar. poprzez swojego 
syna - dzielnego i urodziwego ogie
ra Miecznik s. 1931 (od Koalicja). 
Na czwartym i szóstym miejscu 
w roczniku znalazły się odpowiednio 
Fakir kaszt, (od Hermitka) i Floks s. 
(od Kalina) - ojciec późniejszej oak- 
sistki, dzielnej i urodziwej kl. Elsissa s. 
1930 (od Arabja), Wp 2,32.

W tym samym roczniku biegała kl. 
Fryga II gn. 1924 (Bakszysz - Gazel- 
ta II), kończąc karierę na piątej pozycji, 
z dwoma zwycięstwami (na 4 starty) 
i współczynnikiem powodzenia 1,19. 
W polskiej hodowli dala 7 szt. potom-
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stwa, a po uprowadzeniu do Tierska - 
jeszcze dwie córki, ale linię żeńską za
łożyła tylko Ofirka gn. 1939 (po Ofir). 
Trzy jej córki: Gastronomia gn. 1946 
(po Marabut), Adis Abeba kaszt. 1947 
(po Amurath Sahib) i Orla gn. 1962 
(po Pietuszok) - założyły sublinie, 
w których niemal w każdym pokoleniu 
dzielność łączy się z urodą.

I tak, Gastronomia sama biegała 
, bardzo wytrwale - w ciągu 3 sezonów 

brała udział w 27 gonitwach, z czego 
wygrała 6, osiągając współczynnik po
wodzenia 1,66. Spośród 11 szt. jej po

tomstwa dobrze biegało tylko troje. 
Og. Grabiec gn. 1964 (po Branibor) 
spędził na torze aż 6 sezonów i dopie
ro w szóstym osiągnął maksymal
ny Wp=l,83. Został eksportowany 
w 1973 do Monako, a do dziś wystę
puje w rodowodach francuskich koni 
wyścigowych (np. był ojcem matki 
og. Dormane) i rajdowych - nic dziw
nego, po takiej karierze! I dobrze, bo 
polskie konie, nawet te, u których 
dzielność przeważała nad urodą, ni
gdy nie przestały zewnętrznie przy
pominać arabów.
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Beauty and Stamina
Arabian horse races are held in Poland 
already for 82 years. Their program was 
elaborated by Bogdan Zi^tarski, who al
so bred and trained English Thorough
breds. Thus he knew the differences be
tween those breeds and adjusted the ra
cing program to physiological distinc
tions of Arabian horses. That's why Po
lish Arabians became the only popula
tion of that breed, which already for 8 ge
nerations could combine outstanding ra
ce results with show successes on the le
vel of Poland, Europe or World.
In 1927 the first racing season in Poland 
took place. Raced were only 10 horses 
bom in 1924, but it was also the last time, 
when three-year-olds were entered in 
major stakes. This way it was the only 
age group in the history of Polish races, 
what included 2 Derby winners from dif
ferent seasons, bom in the same year.
The first and only one 3-year-old Derby 
winner was the grey filly Sahiba 1924 
(Nana Sahib I - Donka), bred and owned 
by Mrs. Teresa Raciborska. She repre
sented the family of Nedjme DB, impor
ted in 1857 to Babolna which became 
extinct and was lovely enough as for her 
time. She won 5 from 6 starts in her care
er, achieving Coefficient of success (Cs) 
5,93. Put to stud, she died prematurely in 
the age of 10, leaving behind 4 foals, inc
luding 3 colts and 1 filly (Siniora g. 1933 
by Kuhailan Haifi DB). She didn't esta
blish a dam line, because her daughter 
and granddaughter were lost during the 
war, but her two sons were used in bre
eding. Ibn Nedjari, grey, 1931 (by Nedja- 
ri), won the Derby with Cs 6,60 and was 
afterwards exported to Germany, where 
served part-bred mares. The other get of 
Sahiba, Amurath Sahib, grey, 1932 (by 
Amurath II), slightly (3,125%) inbred to 
Amurath 1881 from Weil, prolonged the 
oldest sire line in Poland, of Bairactar 
DB, imported 1817 to Weil.

Olita 1996 (Ecaho - Orawa po Argo), SK Janów Podlaski - skuteczna 
na wyścigach i na pokazach/succesful in racing and at the show ring. 

Wiceczempionka/Reserve Champion Mare Scottsdale, USA 
i / and Top Ten Świata/World Top Ten, 2008
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Grafik 1996 (Eukaliptus - 
Gaskonia po Probat[SE]), 
SK Michałów. Wytrwały koń 
wyścigowy, Czempion Polski 
/Polish National Champion 
Stallion 2008, great stamina 
and beauty in one

KI. Gilza gn. 1967 (po Espartero) 
była najlepszą córką swego ojca i bar
dzo się zasłużyła w polskiej hodowli. 
Sama zakończyła karierę wyścigową 
z Wp=l,90, a kolejne generacje jej po
tomstwa cechowały się zarówno dziel
nością, jak urodą. Gildia gn. 1975 
(po El Paso) dala Wiceczempiona Pol
ski z 1986 r. - og. Gil gn. 1981 (po Pro- 
bat), o dzielności powyżej średniej 
(Wp=l,87), który z derbistką i oaksist- 
ką Saszetką 1977 spłodził derbist- 
kę i oaksistkę Sarmację gn. 1986 
o Wp=13,08. Gizela s. 1977 (po Palas) 
sama była zarówno urodziwa, jak 
dzielna - w Oaks zajęła drugie miejsce, 
a jej Wp wyrażał się liczbą 3,44. 
W przychówku jej znalazły się: dwie 
oaksistki - Geneza s. 1983 (po Pepton) 
o Wp 6,55 i Garonna gn. 1985 (po Fa

natyk) o Wp 2,23; dwie matki derbi- 
stów - Giza s. 1984 (po Pepton), 
Wp=l,84, matka og. Gepard s. 1991 
(po Pamir) i Gwarancja gn. 1989 
(po Piechur), Wp=l,60, matka og. 
Gwaro gn. 1996 (po Bardysz) ; matka 
dwóch ogierów czołowych Gaskonia s. 
1987 (po Probat) oraz dwie bardzo 
urodziwe córki Monogramma, z któ
rych starsza, Georgia s. 1994, zakoń
czyła karierę wyścigową ze współczyn
nikiem powodzenia 2,39, a na Narodo
wym Pokazie w Janowie Podlaskim 
w roku 2002 zajęła czwarte miejsce 
w swojej klasie. Jej córka, Galilea s. 
2000 (po Laheeb) odbyła przyzwoitą 
próbę dzielności z wynikiem powyżej 
średniej (Wp=l,25), a po zejściu z toru 
zdobyła Czempionat Polski i Świata. 
Pełna siostra Georgii, nie mniej pięk-
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na potomstwo typowe głowy z dużym, 

ciemnym okiem.
Miarą dzielności araba są nie tylko 

wyniki wyścigowe, lecz przydatność 
do rekreacyjnej jazdy pod siodłem, któ
ra stanowi jedną z nąjbardziej przyszło
ściowych dziedzin użytkowania konia 
arabskiego. Wychodząc z tego założe
nia, za „piękną i dzielną” można uznać 
michalowską kontynuatorkę sublinii 
Adis Abeby, kl. Argolida s. 2003 (Grafik 
- Anakonda), która po słabej karierze 
wyścigowej, w rok po zejściu z toru, 
na II Jesiennym Pokazie w Janowie 
Podlaskim zajęła 4. miejsce w klasie 
klaczy 4-6-letnich w ręku, wygrała klasę 
pod siodłem w historycznym stroju 
polskim, a w klasach ujeżdżenia i Cla- 
ssic Pleasure zajęła odpowiednio 4. i 3. 
miejsce pod młodą amazonką. Takiej 
klaczy nie można nazwać „pudlem” - 
dowiodła, że oprócz urody ma także 
wartość użytkową i hodowlaną. Na te
gorocznym wiosennym przeglądzie 
prowadziła ślicznego ogierka po Emi
grancie, z rzeźbionym pyszczkiem 

i pełnym wyrazu okiem.

_ 1005 biegała słabo, ale 
na^Troslvog.Gen^ufcgn.2004 
^oGazalAl Shagab). o wspaniałe ho- 
^oninej linii górnej, jako roczruak

. trzecie miejsce w swojej klasie 
„a Młodzieżowym Pokazie w Białce 
a jego karierę wyścigową zwieńczy 
nSejscewDerbyiWp^.OTI^o-

_ Czempionka Polski 20061 „etato- 
wa niania” osieroconych źrebiąt - bie
gała średnio, ale jeden z jej utytułowa
nych synów, Czempion Polski Grafik 
s 1996 (po Eukaliptus), wytrwale bie
gał przez dwa sezony, kończąc karierę 

ze współczynnikiem 2,16.
Adis Abeba, oaksistka o Wp=l,49 

(to był bardzo wyrównany rocznik, nąj- 
lepszy koń miał współczynnik zaledwie 
3,29), przedłużyła swą sublinię w Mi
chałowie przez kl. Amhara s. 1961 
(po Nabór). W tym okresie w Polsce 
nie było jeszcze pokazów, ale pamię
tam ją jako jedną z typowych, mlecz- 
nosiwych córek Nabora znanych jako 
„tancerki” ze słynnej fotografii Maria
na Gadzalskiego. Nie osiągnęła ona re
welacyjnych wyników, ale wytrzymała 
na torze przez 3 sezony i 22 starty, wy
grywając tylko raz. Jednak zgodnie 
z założeniami programu prób dzielno
ści dla arabów, opracowanego przez 
Ziętarskiego, celem ich miały być nie 
tyle zwycięstwa, co sprawdzian zdro
wia i wytrzymałości, a te kryteria Am
hara spełniła. Jeszcze piękniejsza 
i dzielniejsza była jej córka Artemida s. 
1969 (po Chazar), Wiceczempionka 
I Polskiego Narodowego Pokazu Koni 
Arabskich, która na torze zajęła 9. 
miejsce w roczniku, po 2 sezonach bie
gania, 16 startach i 3 zwycięstwach, ze 
współczynnikiem 1,88. W tej sublinii 
kolejnym „pięknym i dzielnym” jest og.
Argus s. 1996 (Eukaliptus - Armenia), 
który zasługuje na miano prawdziwie 
wszechstronnego araba. Trwającą trzy 
sezony karierę wyścigową zamknął 
pięcioma zwycięstwami na 17 startów 
i Wp 1,90; w konkurencji piękności zali
czył wiceczempionat pokazu w Falbor- 
ku (w kategorii koni własności prywat
nej. gdyż z Michałowa nabył go Krzysz
tof Grudziąż). Z powodzeniem chodzi 
też pod siodłem zwłaszcza w konku
rencji ujeżdżenia, gdyż ma idealny cha
rakter, a jako reproduktor przekazuje 

That sizeable and good-looking stallion, 
distinguishing himself with a level topli
ne, which he passed on to the next gene
rations, achieved also an impressive race 
career. He was placed fourth in his age- 
-group, winning 7 from 24 starts in two 
seasons and his Cs reached 3,37. His sire 
line, through a branch founded by Gwar- 
ny g. 1953 (Amurath Sahib - Gwara), is 
currently prolonged by the 30-year-old 
son of Gwamy, Balon, grey, 1979 (out of 
Ballada), the National Champion of Po
land in the age of 24. Already during his 
race career. Balon revealed a noticeable 
stamina, because he took part in races 
for 3 seasons, gaining higher than avera
ge results. Probably that was the reason 
for good endurance results of his get. 
From the same year of birth as Sahiba. 
raced were also 4 colts sired by the same 
stallion - Bakszysz, grey, 1901 (Ilderim 
DB - Parada). All of them were subsequ
ently used in Polish breeding. The most 
efficient racer was Flisak, grey, out of El- 
stera, who won the Derby in a sufficient 
age of 4. He was the other Derby winner 
bom in 1924, but in his age-group was 
placed second, following Sahiba with his 
Coefficient of success amounting 5,57. 
Third placed was the most beautiful colt 
from the get of Bakszysz - Fetysz, grey, 
out of Siglavi-Bagdady, used in Polish 
breeding on the largest scale. He was pri
vileged to prolong the sire line of Ilderim 
DB through his son - brave and typey 
stallion Miecznik, grey, 1931 (out of Koali- 
cja). Placed fourth and sixth were, re
spectively, Fakir, chestnut (out of Hermit -

S ka) and Floks, grey (out of Kalina), who

Piechur 1979
(Banat - Pierzeja po Bandos), SK Janów Podlaski. i

Zwycięzca Nagrody
Porównawczej 1982, 
Czempion Pucharu Narodów.
Aachen 1992/winner of 
Critérium Stakes 1982,
Nations Cup Champion 
Stallion 1993
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later sired the Oaks-winner, beautiful and 
efficient mare Elsissa, grey, 1930 (out of 
Arabja), with her Cs reaching 2,32.
In the same age-group fifth placed was 
the bay filly Fryga II (Bakszysz - Gazella 
II), who won two from her four starts and 
ended her career with a Cs 1,19. In Polish 
breeding she gave 7 heads of progeny, 
then, after abduction to Tiersk, two fil
lies more, but from all that get only Ofir- 
ka, bay, 1939 (by Ofir). Three of her dau
ghters - Gastronomia, bay, 1946 (by Ma- 
rabut), Adis Abeba, chestnut, 1947 (by 
Amurath Sahib) and Orla, bay, 1962 (by 
Pietuszok) - established sub-lines, com
bining beauty with racing performance 
almost in every generation.
Gastronomia herself was a very persi
stent racer - 3 racing seasons, 27 starts, 6 
wins and coefficient of success 1,66 - but 
from her 11 heads of progeny only 3 ones 
did well at turf. The bay colt Grabiec (by 
Branibor) was very late maturing - he 
was raced for 6 seasons and achieved his 
best results (Cs = 1,83) in the 6th one. In 
1973 he was exported to Monaco and 
until now his name appears in pedigrees 
of French best racing and endurance 
horses. For example, he sired the dam to 
a renowned racer Dormane! Polish hor
ses, even those bred for racing, never lost 
a characteristic Arabian type.
The mare Gilza, bay, 1967 (by Espartero) 
was the best daughter of her sire, contri
buting a lot to our breeding. She ended 
her race career with Cs 1,90, whereas sub
sequent generations of her get distingu
ished themselves as well with conforma
tion, as with performance traits. Her dau
ghter Gildia, b., 1975 (by El Paso) was 
a dam to the Polish National Reserve 
Champion Stallion 1986 Gil b. 1981 (by 
Probat), with his own performance indi
cator reaching 1,87, i. e. higher than an 
average value, but bred to the Derby and 
Oaks winner Saszetka 1977 - he sired ano
ther Derby and Oaks winner Sarmacja b. 
1986, with a long-time record setting coef
ficient of success, amounting 13,08.
Another daughter of Gilza - Gizela gr. 
1977 - had lots of an Arabian type and 
plenty of racing potential. She was pla
ced second in the Oaks, with Cs 3,44. Her 
get included: two Oaks winners - Geneza 
gr. 1983 (by Pepton), 6,55; and Garonna 
b. 1985 (by Fanatyk), 2,23; two dams to 
the Derby winners - Giza gr. 1984 (by 
Pepton), Cs=l,84, dam to Gepard 1991 
(by Pamir) and Gwarancja b. 1989 (by 
Piechur), Cs=l,60, dam to Gwaro b. 1996 
(by Bardysz); a dam to two leading sires 
Gaskonia gr. 1987 (by Probat); and - last, 
but not least - two extremely beautiful 
Monogramm daughters, Georgia gr. 1994 
(Cs 2,39; placed fourth in her class in the 
Polish National Show 2002) and Gehen
na gr. 1995. Georgia got Galilea gr. 2000 
(by Laheeb), with a decent race record 
(Cs=l,25) and the titles of Polish and 
World Champion Mare. Gehenna was 
a rather poor racer herself, but her son, 
a big, bold and beautiful colt Germanik, 
bay, 2004 (by Gazal Al Shaqab), distingu
ishing himself with a perfectly horizontal 
croup, was placed third in a yearling 
colts class at Bialka, whereas during his 
race career he managed to get placed se-

Sublinia założona w SK Janów Pod
laski przez trójkoronowaną kl. Orla, 
której własny współczynnik powodze
nia - 7,50, stanowił przez sześć lat po
wojenny rekord Polski, znana była bar
dziej z dzielności niż urody, aczkolwiek 
tak ona, jak i jej córka Orgia kaszt. 
1971 (po Krezus), również prawie nie- 
pobita (Wp=6,85), chociaż nie spełnia
ły współczesnych wymogów pokazo
wych, mieściły się w standardach uro
dy i typu arabskiego. Były bardzo su
che, miały duże, wyraziste oczy, dobrze 
wypełnione linie górne, a nawet w naj
szybszym wyścigowym galopie ich 
ogony powiewały w powietrzu jak 
chorągwie. O Orgii wieloletni redaktor 
naczelny „Konia Polskiego” Antoni 
Święcki, nie wyrażał się inaczej jak 
„zjawisko”, a jej wnuczka, Orgia Fata 
gn. 2003, po francuskim ojcu Chndaka, 
gwiazda sezonu 2007, mimo że profil 
głowy ma prosty, dużo bardziej przy
pomina araba niż francuskie i niemiec
kie konie selekcjonowane w kierunku 
wyścigowym. W tej rodzinie w najwięk
szym stopniu urodę z dzielnością połą
czyła Olita s. 1996 (Ecaho - Orawa). 
Na torze osiągnęła „arabską dobrą 
średnią” - tj. dwa sezony użytkowania, 
a w tym 18 startów, 3 zwycięstwa 
i Wp=l,61, zaś potem zaczęła trwającą 

Federacja 1924 (Burgas or. ar. - Koalicja po Koheilan IV), 
SK Janów Podlaski

do dziś karierę pokazową. W 2002 r. wy
grała Czempionat Skandynawii i zmie
ściła się w Top Ten Czempionatu Świa
ta, a w 2008 zdobyła Wiceczempionat 
Scottsdale, USA. Oglądając w inteme- 
cie relację z tej imprezy, można było za
uważyć, że na tle wszechobecnego 
przerafinowania pokazowej urody, nie
rzadko podkreślonej sztucznymi środ
kami, Olita reprezentowała klasyczny 
typ polskiego araba. Jej córka Ostoja s. 
2005 (po Ekstern), przebywa już drugi 
sezon na torze, a jako trzylatka osią
gnęła współczynnik powodzenia 1,64.

Biegające potomstwo og. Ekstern s. 
1994, a zwłaszcza janowska stawka 
z rocznika 2005, stanowi najlepsze po
twierdzenie tezy, że nadal możliwe jest 
połączenie urody i dzielności w jednym 
osobniku. Ojciec ich sam biegał słabo, 
za to wygrał wszystkie pokazy, w któ
rych startował, w tym Czempionat Pol
ski, Europy, Pucharu Narodów i Świa
ta. Na potomstwo przekazuje swoją 
urodę, ale potrafi również wydobyć ge
ny dzielności zarówno ze strony matek, 
jak i ojca swojej matki, og. Piechur. 
Prado s. (odPętla), Czempion Ogierów 
Młodszych i Najlepszy Koń Pokazu 
w Biaice 2007, nadal startuje w wyści
gach, a jako trzylatek wygrał 2 z 5 star
tów, osiągając Wp 1,73. Kl. Cenoza
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Pamir 1984 (Probat[SEJ - Parma [RU] po Aswan[EG]), SK Janów Podlaski - Derbista 1988 i Czempion Pucharu Świata 
Sztokholm 1990/Derby winner 1988 and World Cup Champion Stallion 1990

kaszt, (od Celna), Czempionka Klaczy 
Młodszych Jesiennego Pokazu 2006 
w Janowie, również wciąż jeszcze biega 
i wygrywa (w tym sezonie już dwa ra
zy), a sezon 2008 zakończyła ze współ
czynnikiem 1,39. Biruta s. (od Bajada), 
jako roczniaczka i dwulatka zajmująca 
drugie miejsce w swojej klasie pokazu 
w Bialce, miała współczynnik 1,40, 
a Sefora s. (od Sawantka), Czempion
ka Polski Klaczy Młodszych i Junior 
Top Ten Czempionatu Świata - 0,81. 
Nie są to jakieś oszałamiające wartości, 
ale nie o to przecież chodzi w próbach 
dzielności dla arabów!

W historycznej stawce pierwszych 
arabów biegających w niepodległej 
Polsce znalazła się jeszcze kl. Federacja 
s. 1924 (Burgas - Koalicja). W 1939 r. 
została uprowadzona do Tierska wraz 
z córką Naradą s. 1932 (po Hardy) 
i wnuczką Walną kaszt. 1938. Linia jej 
wróciła do Polski dopiero wraz z klaczą 
Parma s. 1966 (Aswan - Pokaznaja), 
nabytą w 1968 r. jako dwulatka. Wśród 
jej 21 szt. potomstwa (aktualny rekord 
Polski) znalazł się klasyczny przykład 

cond in the Derby, obtaining a Coeffi
cient of success 3,07. Gaskonia, the 
Champion Mare of Poland 2006, known 
also for nursing of orphan foals, was 
a moderate racer, but one of her two hi
ghly awarded sons, the Polish National 
Champion Stallion Grafik, gr. 1996 (by 
Eukaliptus), proved also very persistent 
at turf, getting a final Cs reaching 2,16. 
Adis Abeba was an Oaks winner in a high
ly equalized age group, whereas her mil
ky-white daughter by Nabor, Amhara 
1961, belonged to the fantastic crop of Na
bor daughters, commemorated on a fa
mous photo taken by Marian Gadzalski, 
entitled „The Dancers”. She didn't obtain 
breathtaking results, but endured 3 se
asons and 22 starts at turf, winning only 
once. She fulfilled, however, the criteria 
assumed by Bogdan Ziętarski. According 
to them, the main goal for Arabian perfor
mance trials was a health and stamina 
test, not the sole wins. Even more beauti
ful and efficient was her daughter Artemi
da gr. 1969 (by Chazar), the Reserve 
Champion of the first Polish National 
Show 1979, placed 9th in her age group in 
the race track, after 2 seasons of running, 
16 starts, 3 wins and the Cs reaching 1,88. 
In that sub-line the most „bold and be
autiful” one was the stallion Argus gr. 
1996 (Eukaliptus - Armenia), a real ,,all- 
-rounder”, bred at Michałów, owned by 
Krzysztof Grudziąż. His race career la
sted 3 seasons, he took part in 17 races, 
winning 5 of them, with a Cs amounting 

1,90. In the beauty competition he ga
ined the Reserve Championship for pri
vately-owned horses at Falborek Show. 
Moreover, he goes well under saddle, 
especially in dressage classes, distingu
ishing himself by excellent movements 
and sweet temper. Put to stud, he passes 
on typey heads with large, dark eyes.
Not only race results should be taken as 
a measure of an Arabian horse use value. 
One must also accept a horse " s capabili
ty for pleasure riding, which seems to be 
one of the most prospective ranges of 
horses' utilization. Assuming that, as 
a „bold and beautiful one” we have to ap
prove the mare Argolida gr. 2003 (Grafik 
- Anakonda), prolonging the sub-line of 
Adis Abeba at Michałów. Her race career 
wasn’t exciting, but after being with
drawn from the turf, she was placed 4th 
in a Halter Mares 4-6-y. o. class in the 
II Autumn Show at Janów Podlaski. In 
the same show, ridden by a teenager girl, 
she won a Polish Historical Costume 
class under saddle, whereas in Dressage 
and Classic Pleasure Classes she was pla
ced 4th and 3rd, respectively. This way 
she proved her use value apart from her 
good type and conformation. Moreover, 
she proved also her breeding value, be
cause this year she got a lovely colt by 
Emigrant, with a carved head and 
expressive eye.
The representatives of a sub-line foun
ded at Janów by the triple-crowned ma
re Orla, whose coefficient of success
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(7,50) set a post-war record of Poland, 
beaten only six years later, distinguished 
themselves rather with use value than 
with a special refinement. One couldn't 
forget, however, that as well as her dau
ghter Orgia chestnut 1971 (by Krezus), 
also a Triple Crown winner, with Cs 6,85, 
they both fulfilled standards of an Ara
bian horse type. Maybe they wouldn't 
meet contemporary show requirements, 
but were dry, with large, expressive eyes, 
horizontal toplines and high-set, proudly 
carried tails. The late Antoni Święcki, 
who for many years ran the „Koń Polski” 
magazine, nicknamed Orgia „a pheno
menon”, whereas her granddaughter, the 
star of 2007 racing season, Orgia Fata, b. 
2003, by a French stallion Chndaka, de
spite her straight head profile is much 
more Arabian in type than French and 
German-bred horses from racing lines. 
In that sub-line, as the best example of 
„beauty and stamina in one”, can serve 
the grey mare Olita 1996 (Ecaho - Ora
wa). During her race career she obtained 
„good average” results, spending 2 se
asons at turf, with 18 starts, 3 wins and 
a coefficient of success on the level of 
1,61. Afterwards she began a very fruitful 
show career, from the Championship of 
Scandinavia and World Top Ten in 2002, 
to the Scottsdale Show Reserve Cham
pion title in 2008. Looking a live report 
from that event, one could notice, that, 
compared to many examples of too 
excessively sophisticated refinement, 
often enhanced by artificial means, she 
represented a classic type of a Polish 
Arabian. Her daughter, Ostoja, gr. 2005 
(by Ekstern), is still in a racing training 
for the second season. As a 3-year-old 
she achieved a coefficient of success 1,64. 
The Janów-bred foal crop 2005 by Eks
tern gr. 1994 (Monogramm - Ernestyna) 
makes the best example for the possibili
ty of a combination of beauty and racing 
performance in one. Ekstern was a poor 
racer himself, whereas in the show are
nas he won everything, what was availa
ble to win, including championships of 
Poland, Europe, Nations' Cup and 
World. Nevertheless, he was able to reve
al in his progeny racing genes inherited 
after his dam's sire, the Derby winner 
Piechur. The grey colt Prado (out of Pę
tla), the Junior Champion Stallion and 
Best in Show at Białka 2007, is still ta
king part in races, whereas in his first se
ason he won 2 from 5 starts, obtaining 
the Cs 1,73. The chestnut filly Cenoza 
(out of Celna), the Junior Champion Ma
re of the 2006 Janów Autumn Show, 
didn't end her performance trials, either, 
but as a 4-year old she won already twi
ce, ending the 2008 season with the coef
ficient 1,39. The grey filly Biruta (out of 
Bąjada), as a yearling and 2-year-old pla
ced second in her age groups at Biaika, 
got her use value indicator on the level of 
1,40, whereas Sefora, grey, out of Sawant- 
ka, the Junior Champion Mare of Poland 
and a World Junior Top Ten Mare as well 
as just recently the Senior Champion 
Mare at the Weis A Show - on the level of 
0,81 (slightly less than the average). 
They are neither record-setting, nor bre
athtaking results, but speed records 

aren't the goal of Arabian performance 
trials!
To the historical age-group 1924 of the 
first racing Arabians in independent Po
land belonged also the filly Federacja, 
grey (Burgas - Koalicja). In 1939 she was 
abducted to Tiersk together with her 
daughter Naradagr. 1932 (by Hardy) and 
granddaughter Walna chest. 1938 (by Lo- 
welas). Her damline came back to Po
land only in 1968, when purchased was 
the 2-year old filly Parma, grey (Aswan - 
Pokaznaja). She delivered for Polish bre
eding a record-setting number of 21 fo
als. Among them showed up a classic 
example of a „bold and beautiful” Ara
bian, who also passed on those traits to 
the next generation. It was the grey stal
lion Pamir 1984 (by Probat) - the Derby 
winner with the Cs 7,34, later the Cham
pion of Poland and Best in Show 1990, as 
well as the Stockholm World Cup winner. 
His son, Batyskaf gr. 1990 (out of Bajecz- 
ka), also won the Derby, whereas in 1997 
- the titles of Polish National Champion 
Stallion and Best in Show.
For many times quoted were examples of 
Derby-winners and high-rank show 
champions in one, as Arra gr. 1975 or Eu- 
ropejczyk b. 1982. The followers of par
ting of Arabian horse breeding to separa
te show and racing directions contr-ar- 
gued, that combining of beauty and sta
mina was possible only many years ago. 
That's why I purposefully pointed out 
horses from different bloodlines, bom in 
recent years and fulfilling the require
ments of show qualities and racing per
formance in one. Surely every breeder 
would be satisfied with such progeny, as 
sons and daughters of Ekstem from the 
age-group 2005! Quite a short time ago, 
on June 6th, the show champion filly Ce
noza defeated with a great advantage 
a strong, but coarse German filly Setna 
Heli, whereas on May 2nd she easily won 
with a „bred-for-racing” filly Mondiale 
Kossack, with a Russian pedigree. A stu
dy conducted on the population of 403 
Polish-bred show winners in the years 
1964-2008, proved, that they were not on
ly more beautiful, but also more efficient 
than the rest of a herd. 76,18% of former 
or future champions were raced (compa
red to 69,57% for the whole population of 
Polish Arabians), whereas their average 
Cs per head (1,27) exceeded the average 
value for all horses raced in Poland.
From that comparison a conclusion sho
uld be drawn, that horses bred according 
to the „bold and beautiful” model aren't 
doomed to fail in comparison to „racing 
machines”. There is no sense in splitting 
the Polish population, which won its 
world renown for the most important tra
it of Arabian horses - combining the be
auty and stamina in one. Even the best, 
one-track specialized Arabian racers co
uldn't compete with English Thorough
breds, selected for more than 200 years 
for a single trait - their speed, whereas 
once the type was lost - it would be hard 
to retain. The successes of 8 generations, 
tracing back to the first lot of Arabian ra
cehorses in Poland from the age-group 
1924, proved the rightness of Polish bre
eding and racing program. /tranl.K. Ch./ 

araba zarazem pięknego i dzielnego 
przekazującego te cechy następnej 
pokoleniu. Byl to og. Pamir s. lggJ 

(po Probat) - derbista o Wp 7,34, a p0. 
tem Czempion Polski i Best in Show 
1990, jak też Czempion Pucharu Świa- 
ta w Sztokholmie. Te same tytuły kra
jowe uzyska! w 1997 r. jego syn Baty, 
skafs. 1990 (od Bajeczka).

Wielokrotnie już przytaczano przy
kłady derbistów i zarazem czempionów 
pokazów wysokiej rangi, jak np. Arra s. 
1975 czy Europejczyk gn. 1982, ale zwo
lennicy tezy o konieczności specjalizacji 
hodowli koni arabskich kontrargumen- 
towali, że zjawiska takie należą już 
do przeszłości. Celowo więc wskazuję 
konie z różnych linii spełniające kryte
rium „dzielności i urody w jednym”, 
a rodzące się w ostatnich latach. Takich 
ogierów i klaczy, jak np. synowie i córki 
Eksterna z rocznika 2005, życzyłby so
bie każdy hodowca. Całkiem niedawno, 
bo 6 czerwca, pokazowa czempionka 
Cenoza zostawiła daleko w polu rosłą, 
niemiecką klacz Setna Heli, a 2 maja 
pewnie wygrała z klaczą Mondiale Ko
ssack o tierskim rodowodzie. Badania 
przeprowadzone na grupie 403 koni 
polskiej hodowli, które w latach 1964- 
2008 zaliczyły zwycięstwa w najważniej
szych pokazach, wykazały, że były one 
nie tylko piękniejsze, lecz i dzielniejsze 
od reszty stada - 76,18% tej populacji 
uczestniczyło w próbach dzielności
(przy 69,57% dla całości polskiej ho
dowli), a ich średni współczynnik po
wodzenia na sztukę wyniósł 1,27. 
Świadczy to, że konie wyhodowane we- 
dług modelu „piękny dzielny” nie są
z góry skazane na przegraną w konku
rencji z „maszynami do biegania”. Po co 
pozbawiać araby ich najważniejszej za
lety, kiedy mamy już jedną rasę, od po
nad 200 lat selekcjonowaną tylko 
pod kątem uzdolnień wyścigowych 
pełną krew angielską? Przez te 200 lat 
polska hodowla koni czystej 
w zupełnie innym kierunku 

krwi szła
światowa

renoma polskich arabów świadczy, że 
ten kierunek byl słuszny. Słuszności
polskiego programu dowodzą sukcesy
8 pokoleń potomnych stawki koni uro
dzonych w 1924 r., uczestniczących 
w pierwszym sezonie wyścigowym 
w niepodległej Polsce. •
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W
ysoka temperatura w połą
czeniu z dużą wilgotnością 
powietrza, przy silnym na
słonecznieniu i bezwietrznej pogo

dzie, może powodować przegrzanie 
koni. Aby skutecznie zapobiegać wy
stąpieniu stresu cieplnego, należy 
potrafić rozpoznać jego objawy.

W razie zauważenia 
jakichkolwiek objawów 

przegrzania należy natychmiast 
zawiadomić o tym lekarza 
weterynarii. Nasz zdrowy 

rozsądek i umiejętność oceny 
sytuacji znacznie zmniejsza 

ryzyko udaru cieplnego, więc 
bądźmy czujni!

Konie chronią się przed przegrza
niem głównie poprzez obfite poce
nie, ale przy wysokiej wilgotności po
wietrza atmosferycznego ten sposób 
chłodzenia jest mało skuteczny. Je
żeli wysoka wilgotność idzie w parze 
z wysoką temperaturą, czemu rów
nocześnie towarzyszy wystawienie
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na bezpośrednią operację słoneczną, 
można wkrótce spodziewać się silne
go zagrożenia zdrowia.

Gorące, wilgotne powietrze w po
łączeniu z nadmiernym wysiłkiem 
fizycznym, wzmożonym wydala
niem płynów ustrojowych i słabą 
wentylacją doprowadzi w krótkim 
czasie do przegrzania, jeżeli koń nie 
będzie w stanie regulować tempe
ratury swojego ciała przez wydy
chanie i parowanie. W przypadku 
wystąpienia zaburzeń termoregula- 
cji musi być podjęte natychmiasto
we postępowanie w kierunku na
wodnienia konia i obniżenia tempe
ratury jego ciała.

Objawami przegrzania może być 
zarówno obfite pocenie, jak i jego 
brak, przyspieszone oddychanie 
przechodzące w dyszenie, przyspie
szone tętno, sucha i gorąca skóra 
oraz podwyższona temperatura mie
rzona w odbycie. Dla sprawdzenia, 
czy koń nie uległ odwodnieniu, od
ciągamy w palcach fałd jego skóry 
na szyi lub łopatce. Jeżeli po zwol
nieniu chwytu skóra nie wróci na
tychmiast do poprzedniego położe
nia, lecz pozostanie odciągnięta, 
oznacza to odwodnienie o różnym 
stopniu nasilenia.

Niektóre konie cechują się ograni
czoną zdolnością do wydzielania po
tu lub jej całkowitym brakiem. Takie 
zwierzęta są najbardziej zagrożone 
udarem cieplnym, gdyż ochładzanie 
organizmu zależy od ruchu powie
trza i wielkości parowania.
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ko dyszące, niezdolne do wydziela
nia potu lub przejawiające objawy 
kolkowe wymagają natychmiastowej 
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kolejności należy je przeprowadzić 
w zacienione miejsce i polewać 
chłodną wodą przy pomocy węża lub 
gąbki. W ten sposób schładzane po
winny być przede wszystkim we
wnętrzne powierzchnie kończyn, 
głowa i szyja, gdyż duże naczynia 
krwionośne występują tam bezpo
średnio pod powierzchnią skóry. 
Równocześnie należy koniowi poda
wać wodę do picia, na zmianę jedno 
wiadro czystej wody, a drugie - roz

tworu elektrolitów. Należy zachować 
ostrożność przy podawaniu zimnej 
wody rozgrzanym koniom, aby nie 
spowodować kolki lub ochwatu. 
Stan koni powinien powrócić do nor
my po upływie około godziny, jednak 
konie, u których doszło do przegrza
nia, powinny być zwolnione od pracy 
na okres 10-14 dni. Jeżeli przegrzanie 
było silne - należy wdrażać je do pra
cy stopniowo.

Jak należy postępować, aby unik
nąć przegrzania koni?
• Wybierajmy do jazdy konnej 
chłodną porę dnia, a jeśli to niemoż
liwe - nie zmuszajmy konia do nad
miernego wysiłku.
• Konie powinny mieć zapewniony 
stały dostęp do wody pitnej w ilości 
co najmniej 36-541 na dobę.
• Należy również zapewnić koniom 
stały dostęp do lizawki solnej z do
datkiem potrzebnych związków mi
neralnych.
• W stajniach powinna być zapew
niona właściwa wymiana powietrza, 
jeśli to konieczne - przez zastosowa
nie mechanicznych wentylatorów.
• Na 1-2 godziny przed zwiększo
nym wysiłkiem podajmy koniowi 
roztwór elektrolitów dla utrzymania 
odpowiedniego nawodnienia.
• Przed wypuszczeniem na pastwi
sko lub ponownym wprowadzeniem 
do stajni koń powinien należycie 
ochłonąć.
• Do transportu koni wybierajmy 
chłodne pory dnia. Jeśli nie da się 
uniknąć transportu podczas upałów 
- konieczne jest zapewnienie odpo
wiedniej wentylacji przyczep i prze
rwy w podróży dla napojenia koni.

Znajomość objawów przegrzania 
może zapobiec wystąpieniu udaru 
cieplnego, który prowadzi do poważ
nego rozstroju zdrowia lub nawet 
do śmierci. W razie zauważenia ja
kichkolwiek objawów przegrzania 
należy natychmiast zawiadomić 
o tym lekarza weterynarii. Nasz 
zdrowy rozsądek i umiejętność oce
ny sytuacji znacznie zmniejsza ryzy
ko udaru cieplnego, więc bądźmy 
czujni!
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Heat Stress in Horses
High temperature, high humidity, lack of 
air movement, and exposure to direct 
sunlight all increase the danger of serio
us heat and sun related problems for 
horses. The best prevention for equine 
owners is to take steps to minimize the 
risk of heat stress, and to know how to 
identify heat stress in a horse.
Horses cool themselves primarily by swe
ating; the resulting evaporation reduces 
their body temperature. High humidity 
makes evaporative cooling less efficient. 
High temperature and high humidity 
combined, as well as direct bright hot 
sunshine on a clear day will intensify the 
problem and can lead to serious trouble 
quickly.
Heat stress is triggered by hot humid we
ather, in combination with over exertion, 
excessive loss of body fluid or poor venti
lation. The problems occur when ahorse 
is unable to efficiently regulate his body 
temperature by dispersing internal heat 
through respiration and the evaporation 
of sweat on the surface of his skin. Once 
a horse’s cooling system is disrupted and 
has given in to heat stress, treatment 
must be immediate. The primary goal is 
to re-hydrate the horse and reduce his 
temperature.
Signs of heat stress include profuse swe
ating or no sweating, rapid breathing ra
te-panting, rapid heart rate, skin that is 
dry and hot, and an unusually high rectal 
temperature. To determine if your horse 
is dehydrated due to heat stress, a pinch 
test on the neck or shoulder can be per
formed. Pinch a fold of skin between your 
thumb and pointer finger and when rele
ased it should resume its original posi
tion immediately. If it remains tented 
out, then the horse could have some level 
of dehydration.
Some horses are anhydrotic, they have 
little or no ability to produce sweat. Sin
ce heat loss is dependent on convection 
(wind) and evaporation (sweating), an
hydrotic horses are prime candidates for 
heat stress.
Horses that have labored breathing, ap
pear distressed, become weak, act colic
ky or stop sweating are in serious di
stress and need immediate veterinary at
tention. The horse should be put in sha
de or cool or cold water should be hosed 
or sponged on the horse. Important are
as to direct the cold water include the in
side of the legs, head and neck where lar
ge blood vessels are close to the surface. 
The horse should be offered water, one 
bucket of plain water and one with elec
trolytes. Hot horses should only be allo
wed to drink cold water in moderation to 
avoid foundering or colicking. Normal vi
tal signs should return within an hour or 
so. The horse should have 10-14 days off 
work, if the episode was severe, then re
turn to work gradually.
Horse owners who know the signs of heat 
stress in horses can help prevent heat 
stroke in their animals. You can reduce the 
chance of injury or even death due to heat 
stress, by being aware. Notify your veten- 
narian immediately if any of these signs 
are observed. If you use common sense 
and good judgment, the risk of heat stress 
can be minimized, so watch the signs. 
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HODOWLA

Monarch
Deirdre Hyde
fot. z arch, stadniny Wrsan Stables

W
 .USA, reprezentując barwy Ma- 
gness Arabians, Monarch AH 
osiągnął spektakularne suk
cesy wyścigowe - na 23 starty wygra! 

19, w tym 14 nagród imiennych. Usta
nowi! przy tym dwa rekordy toru. 
W 1993 r. został wcielony do hodowli 
i od razu uplasował się na drugim miej
scu w rankingach reproduktorów, za
raz za swoim ojcem Wikingiem. Sześć 
lat później w tej klasyfikacji wyprzedził 
swego ojca i przez najbliższe trzy lata, 
przed sprzedażą do Emiratów, zajmo
wał pierwszą pozycję na liście ogierów 
czołowych. W tym samym roku w Ga
lerii Sław dołączył do swego ojca Wi
kinga i matki Sasanki, którzy już się 
tam znajdowali. Został też pierwszym 

reproduktorem w historii 

Ogier Monarch AH przybył 
do Zjednoczonych Emiratów 

' Arabskich w grudniu 2001 r. 
Oczywiście nie zdawał sobie 
sprawy, że w tym momencie 

zaczął się dla niego nowy etap 
życia. W ogóle ma bardzo 
zrównoważony i pogodny 

temperament, a mimo 
zaawansowanego wieku 22 lat 

nadal emanuje radością.

Naturalnej wielkości rzeźba 
Monarcha AH w Stadninie Wrsan/ 
life size sculpture of Monarch AH 

at Wrsan Stables

/

wyścigów koni arabskich w USA, któ
rego potomstwo osiągnęło w jednym 
sezonie łączną sumę wygranych na
gród przewyższającą milion dolarów.

Nowe wyzwanie
Nic więc dziwnego, że szejk Sułtan 

Bin Zayed Al Nahyan, ledwo założył 
swoją stadninę Wrsan Stables, zapra
gnął wejść w posiadanie Monarcha AH. 
Ogier ten spełniał bowiem wszystkie 

jego wymagania - był bardzo 
. dzielny, a zarazem urodziwy 

i miał znakomity rodowód, 
w którym roiło się od po 

zytywnie sprawdzonych 
przodków. Jego Wyso 

kość przykłada! du 
żą wagę do czy 
stości typu arab- 
skiego i w swojej

I hodowli rygorystycznie unikał ogie- 
' rów z francuskich linii wyścigowych. 

W kraju, gdzie wyścigi reprezentują 
najwyższy na świecie poziom, trudno 
było przy takim założeniu opracować 
odpowiedni schemat kojarzeń, więc 
tym większą wartość miały sukcesy wy
hodowanego przez niego przychówku. 

O osiągnięciach hodowlanych Mo
narcha było już dosyć głośno, ale tak 
naprawdę, jak dobrze wiedzą hodowcy 
koni, w rozrodzie tego gatunku zwierząt 
na efekty czeka się tak długo, że dopie
ro po sprzedaży ogiera do Abu Dhabi 
zaczęliśmy doceniać jego wartość. Wagę

transakcji podnosił fakt, że razem z nim 
nabywcy zakupili grupę elitarnych kla
czy, z którymi Monarch AH zdążył już 
spłodzić zwycięzców wyścigowych. 
Do Emiratów pojechało także jego 
dwadzieścia córek, które wygrywały 
nąjwyżej dotowane gonitwy. Świadczy
ło to o słuszności długoletniej selekcji 
hodowlanej prowadzonej przez rodzinę 
Magness i zatrudnionych w ich stadni
nie specjalistów. Dzięki temu stadnina 
Wrsan w jednej chwili weszła w posiada
nie stawki koni z najcenniejszych arab
skich linii wyścigowych na świecie, zy

skując wiodącą pozycję w tamtejszym 
środowisku hodowlanym.

Bank genów
Większość klaczy w stadzie matek 

stadniny Wrsan jest polskiego pocho
dzenia. W USA Monarch AH najlepiej 
łączył się z córkami Bandosa, Probata 
i El Paso, zwłaszcza jeśli pochodziły 
z linii żeńskiej Ofirki. Dobre wyniki 
osiągał również w kojarzeniu z niektó
rymi innymi liniami, w szczególności 
z rodziną Rodanii, jak również pocho
dzącymi od klaczy Davenport Haffia

His Majesty
Monarch AH

Monarch AH arrived in the United Arab 
Emirates in December 2001, and ente
red a new phase of life, but of course he 
was blissfully unaware; he is a laid back 
character, easy to handle yet proud and 
with a great joy in life, he carries his 22 
years with ease. In USA, for Magness 
Arabians, he had achieved outstanding 
success as a racehorse, winning 19 of 23 
starts of which 14 were Stakes races and 
he had set two track records. When he 
retired to stud in 1993 he was an instant 
success and shot to second place in the 
US leading sire tables behind his sire
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Wikmg. Six short years later he had 
ousted Wiking to become Leading Sire, 
a position he held for the next three 
years until he was exported to UAE. 
That same year he was inducted into 
the Racing Hall of Fame to join both Wi
king and his dam Sasanka, and he was 
the first sire in US Arabian racing histo
ry to have progeny win over $1,000,000 in 
a single season.

W’rsan Stables - new challange
HH Sheikh Sultan Bin Zayed Al Nahyan 
wanted to own Monarch AH almost from 
the foundation of his Wrsan Stables. He
re was a horse that fulfilled all his requ
irements, he had been a superb athlete; 
he had good looks and he had an excel
lent, proven pedigree. His Highness has 
strong views on purity and maintains 
a strict policy on which bloodlines we 
may use, no French racing stallions may 
be on our breeding lists. This of course 
adds to the challenge when working on 
the breeding programme and must in
crease the value of any success his proge
ny may have in the country where racing 
is without doubt the best in the world. 
Monarch’s stud achievements in USA 
have been well covered elsewhere, but as 
anyone who is involved in breeding 
knows this is such a long-term business 
that it is only now that we can begin to 
assess what has been achieved since he 
came to Abu Dhabi. A major factor that 
made Monarch’s move to UAE so special 
was that he was accompanied by an elite 
group of mares, which had already pro
duced winners by him. There were also 
twenty top class race winning daughters, 
the results of years of careful selection by 
the Magness family and their managers. 
This immediately put Wrsan in the uni
que position of instant ownership of a le- 

i Wadduda. Były to linie znane silne 
genetycznie, co niewątpliwie wpłynęło 
na sukcesy potomków Monarcha. Po
niżej przedstawiamy przykłady niektó
rych takich połączeń.

Wielkie znaczenie dla stadniny Ma- 
gness miał import kl. Espora 1981 
(Pierrot - Estana). Urodziła się 
w Niemczech, ale zakupiono ją 
w Szwecji wraz z córką, kl. Espolska 
1985 (po Probat). Od razu pokryto je 
og. Monarch AH, który akurat został 
wcielony do hodowli. Obie urodziły 
po nim dzielne córki. Winning Spi- 
rit MA 1994 (od Espora), po karierze 
wyścigowej wyrażonej skrótem 4/27 
(7-7-9) 4-5, czyli 4 sezonach biegania 
i 27 startach zakończonych 7 zwycię
stwami, siedmiokrotnym drugim miej
scem i dziewięciokrotnym trzecim, 
uplasowała się na czele rocznika w kla
syfikacji klaczy i otrzymała Nagrodę 
Darleya dla Najlepszego Trzyletniego 
Konia Roku. W Abu Dhabi, gdzie roz
poczęła karierę hodowlaną, jest bardzo 
ceniona jako matka stadna. Jej pierw
szy przychówek, kl. Waneessah Wrsan 
(po Amer) w swoim pierwszym sezonie 
wyścigowym, w którym na 5 startów 
ząjęla dwa drugie miejsca, wykazała 
dużą zwyżkę formy, kiedy przyszła jako 
druga w mocno obsadzonej, klasycznej 
Nagrodzie Abu Dhabi dla klaczy.

Jest Dew Ił (Monarch AH -
Shawna Dew) - pierwszy 
zwycięzca wycigów dla stadniny 
/Wrsan’s first race winner

Po niej przyszły na świat dwa ogierki, 
Wakeed Wrsan (po Tron Ku Tu) i Wa- 
sel Wrsan (po Amer) - oba imponują
ce urodą i klasą.

Espolska urodziła w Wrsan cztery 
córki. Najstarsza, Uptown Girl MRV 
(po Czarnolas), została już wcielona 
do stada matek, a pierwsza urodzona 
przez nią klaczka, Haalat Yathreb 
Wrsan (po Monarch), zacznie biegać 
w przyszłym sezonie. Pozostałe dwie 
klaczki po Monarchu urodzone w Abu 
Dhabi, są obecnie w treningu wyścigo
wym. Z nich Jadhebeh Wrsan w pierw
szym sezonie uczestniczyła w 5 goni
twach, w tym 3 razy zajmując płatne 
miejsce - 5 (1-0-1-1), a najmłodsza, He- 
bah Wrsan, wyjdzie do startu w przy
szłym roku. Pierwsze trzy przychówki 
Espolski po Monarch, urodzone 
w USA, miały spektakularne kariery 
wyścigowe, zwłaszcza og. Stormy Wea 
ther 1996 -19 (6-2-7) 2-7. Niestety, mu- 
siał zakończyć karierę wskutek kontu
zji odniesionych w USA i nie wrócił już 
na tor, ale zajął boks ogiera czołowego 
razem z dwoma innymi synami Monar
cha. Pierwszym źrebięciem urodzo
nym w tym roku po nim jest ogierek 
od córki Gondoliera, Doriany (od pol
skiej klaczy Dora, przechrzczonej 
na Doraa).

Doraa PASB ex Dora (Probat - Defi
lada) pochodzi ze sławnej rodziny 
Ukrainki reprezentowanej przez linię 
Forty - linię, która chyba najbardziej 
pozytywnie sprawdziła się w Wrsan. 
Nie bez znaczenia był tu także wpływ 
Probata\ Krew Dory reprezentowana 
jest w Wrsan przez jej córki. Doriana 
(po Gondolier) okazała się świetna 
w rajdach długodystansowych. Dar
ling Doraa (po Monarch AH) wygrała 
Cre Run Oaks - jej kariera to: 2 (2-0-0) 
- i dala już cztery biegające konie, 
z których trzy miały na koncie zwycię
stwa. Mags Mad Max (po Makzan), 
biegając w USA, w barwach Sama Va- 
squeza, zaliczyła 48 startów, z których
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Piękna/beautiful
Sweet Memories 

(Monarch AH - Sharon Honey 
po Gondolier)

16 było zwycięskich (w tym 6 w goni
twach imiennych) plus 8 drugich 
miejsc i 8 trzecich. Dhulaima W’rsan 
(po Ala Croixnoir), importowana w to
nie matki, biegała 17 razy, w tym 2 razy 
wygrała, a po 4 razy zajmowała drugie, 
trzecie i czwarte miejsce. Po zwycię
stwie w Klasycznej Nagrodzie Emira
tów dla klaczy, za najlepszą czterolatkę 
sezonu 2007 uznana została Al Khaw- 
ssaa W’rsan (po Oh By Gosh). Jej peł
na siostra, Muneerah W’rsan, wygląda 
równie obiecująco. Tymczasem w tym 
roku do hodowli wcielona została peł
na siostra klaczy Darling Doraa - Ado
rable, o wytrwałej karierze wyścigowej: 
3/15 (2-2-2). Do grupy klaczy z rodziny 
Ukrainki należy także utalentowana 
wyścigowo Royal Girl (Monarch AH — 
Forma), o następującej karierze wyści
gowej: 5/22 (7-2-1) 4-1, matka ogiera 
Radhaan W’rsan (po Tron Ku Tu), któ
ry w tym roku później wyjdzie do star
tu) i klaczy Raeaa W’rsan (po Amer) - 
ulubionej trzylatki trenera.

Rodzina Gazelli or. ar. ma w Wrsan 
najmocniejszą reprezentację poprzez 
kilka różnych linii żeńskich. Z linii kl. 
Orla (Pietuszok - Oflrka) wywodzi się 
Organdy MRV (Pepton - Organtyna), 
póisiostra No Ordinary Girl, matki 
ogiera Remarkable Man (po Chnda- 
ka), zwycięzcy Czempionatu Emira
tów w barwach szejka Hamdan Al 
Maktouma. CW Olivia 1989 (Eskimos - 
Orneta) urodziła dziewięcioro źrebiąt, 
z wyjątkiem ostatniego wszystkie 
po Monarch AH. Pierwsze trzy wielo
krotnie wygrywały na amerykańskich 
torach. Najdzielniejszymi okazały się 
ogierki: Outrageous MRV 5,32 (9-10-6-7) 
4-10 w USA i Sir Oliver - 6/24 (1-2-4) 
w Emiratach. Oba są mocnej budowy, 
zdrowe i o wspaniałym charakterze. 
Ich trzeci pełny brat, Saint Nick, ma 
przed sobą obiecująca karierę rajdową. 
CW Olivia dochowała się tylko dwóch 
córek: Queen Olivia (urodzonej w USA) 
o karierze 2/7 (1-2-0) i Kareemah

ading breeding operation and guardian 
of one of the most precious collections of 
Arabian racing bloodlines in the World.

W’rsan (po Tron Ku Tu). Queen Olivia 
jest godną następczynią swojej matki. 
Wcielona do hodowli, urodziła dwie 
ładne klaczki po Tron Ku Tu.

Reprezentantką linii Elegantki jest 
Saaka 1983 (Samtyr - Ruraka) - 2/18 
(1-3-6), jedna z pierwszych klaczek 
biegających w USA. Ma w sobie wyści
gowe geny Sambora, które niosły tak
że zdrowie i mocne nogi. Stadnina do
chowała się od niej dwóch córek 
po Monarch AH - Mai Tai MRV - 3/15 
(6-2-6) 2-5 i Saailing Away - 4 (2-1-0). 
Na razie Mai Tai MRV dala stawkę ro
słych ogierków, późno dojrzewają
cych, ale ogierki Mayyar W’rsan 
(po Tron Ku Tu) i Maymoun W’rsan 
(po Amer) wyjdą do startu w sezonie 
zimowym. Saailing Away - 4 (2-1-0) 
urodziła w tym roku córkę po Tron Ku 
Tu. Klaczka ta zapowiada się na jedy
ną kontynuatorkę linii kl. Saaka, acz
kolwiek podobne pochodzenie ma Ne
ver Boring 1999 (Monarch AH - Sir 
Win Amurata po Sambor), która 
w tym roku urodziła pierwsze źrebię - 
klaczkę po KA Czubuthan. Piękna 
Sweet Memories 1998 (od Sharon Ho
ney po Gondolier), która ma w rodo
wodzie także Rusznicą, dała ogierki 
po Tron Ku Tu i Samsheiku.

Z Monarchom dobrze się łączyły cór
ki Bandosa. Zorbada (Bandos - Za-

Bank of genes
The majority of the mares in Wrsan are of 
Polish descent, and in USA, Monarch se
emed to produce particularly well with 
daughters of Bandos, Probat and El Pa
so, whilst the Ofirka dam-line has provi
ded an incredibly successful „nick”. He al
so had spectacular results with several 
other lines in particular Rodania, and de
scendants of the Davenport mares Haffia 
and Wadduda. It is the strength of these 
dam-lines which has been of the greatest 
importance in Monarch’s achievements. 
Some of the results are considered below. 
Espora 1981 (Pierrot - Estana) bred in 
Germany but imported from Sweden, 
was a key import to Magness. She went 
to USA with her daughter Espolska 1985 
by Probat, both mares were bred to Mo
narch in 1993, the year he retired to stud, 
and both produced winning fillies. Espo- 
ra’s daughter Winning Spirit MA 1994 
4/27 (7-7-9) 4-5 proved to be the best filly 
of her generation and was named Darley 
Champion Three Year Old. Her breeding 
career commenced in Abu Dhabi and 
she is proving a very valuable broodma
re. Her first foal, Waneessah W’rsan by 
Amer 5 (0-2-0) showed considerable pro
mise in her first season of racing, coming 
second in the strongly contested Abu 
Dhabi Fillies Classic. She has been follo
wed by two colts Wakeed W’rsan by Tron 
Ku Tu and Wasel W’rsan by Amer both 
impressive looking and capable of main
taining the family’s standard of excellen
ce. Espolska has four daughters in Wrsan 
the oldest Uptown Girl MRV by Czamo- 
las is part of the breeding herd and her 
first foal Haalat Yathreb W’rsan, a filly by
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Monarch will race next season. Mean
while she has two other daughters by 
Monarch foaled in Abu Dhabi which are 
in race training, of these Jadhebeh 
W’rsan 5 (1-0-1-1) in her first season ra
cing, and her last foal Hebah W’rsan wffl 
hopefully race next season. Espolska’s 
first three Monarch foals in USA, had all 
been winners and included the spectacu
lar colt Stormy Weather 199619 (6-2-7) 2- 
7. Unfortunately racing injuries susta
ined in the US curtailed his race career 
and we could not get him back to the 
track, but he is now one of three Mo
narch sons in the stallion bam and he 
had his first foal this year a colt out of the 
Gondolier daughter Doriana (ex Doraa 
PASB (Dora)).
Doraa PASB (Dora) (Probat-Defilada), 
comes from the famous UkrainkaZForta 
dam-line which is perhaps the most con
sistently successful for Wrsan. Not sur
prisingly the presence of Probat seems 
to be significant in these lines. Doraa 
PASB is represented through her daugh
ters Doriana (Gondolier) who has excel
led in endurance, Darling Doraa (Mo
narch AH) 2 (2-0-0) winner of the Cre 
Run Oaks, who is dam of four runners so 
far, of which three are winners, Mags 
Mad Max (by Makzan) 48 (16-8-8) 6-8, in 
USA for Sam Vasquez, Dhulaima W’rsan 
(by Ala Croixnoire) 17 (2-4-4-4) imported 
in utero and Al Khawssaa W’rsan (by Oh 
By Gosh) 8 (2-2-0-2) who was considered 
the best locally bred 4 year old filly of the 
2007 season, following her win in the 
Emirates Fillies Classic, her full sister 
Muneerah W’rsan who looks equally pro
mising. Meanwhile Darling Doraa’s full 
sister Adorable 3/15 (2-2-2) joins the bre
eding herd this year. The Ukrainka group 
is completed by the highly talented Roy
al Girl (Monarch AH - Forma) 5/22 (7-2- 
1) 4-1 who has produced a colt Radhaan 
W’rsan (Tron Ku Tu) who will race later 
this year and a filly Raeaa W’rsan 
(Amer), who is currently our Trainer’s fa
vourite three year old.
The family of Gazella OA is one of the 
strongest in Wrsan and is represented 
through several different branches. The 
first group descends through Orla (Pietu- 
szok - Ofirka) and consists of Organdy 
MRV (Pepton - Organtyna) half sister to 
No Ordinary Girl, the dam of Remarkable 
Man (by Chndakha) who won the Emira
tes Championship for Sheikh Hamdan Al 
Maktoum. CW Olivia 1989 (Eskimos-Or- 
neta) had nine foals all except the last 
were by Monarch AH and the first three 
were all winners in USA. Her most suc
cessful being the colts Outrageous MRV 
5/32 (9-10-6-7) 4-10, in USA and Sir Oliver 
6/24 (1-2-4) in UAE, both are tough, so
und and consistent with fantastic tempe
raments, whilst another full brother Sa
int Nick has been very highly thought of 
in our endurance team. CW Olivia only 
had two fillies, Queen Olivia foaled in 
USA 2/7 (1-2-0) and Kareemah W’rsan 
2006 by Tron Ku Tu. Queen Olivia has ne
atly stepped into her dam’s shoes in our 
broodmare herd and has produced two 
good looking fillies by Tron Ku Tu, 
The Elegantka branch of this family is re
presented through Saaka 1983 (Samtyr- 

Ruraka) 2/18 (1-3-6) one of the early fil
lies to race in USA, she also brings in the 
racing blood of Sambor who gave sound
ness and exceUent legs. From her we ha
ve two daughters by Monarch, Mai Tai 
MRV 3/15 (6-2-6) 2-5 and Saailing Away 4 
(2-1-0). So far Mai Tai MRV has produ
ced a string of big colts which have been 
slow to mature, but hopefully Mayyar 
W’rsan (Tron Ku Tu) and Maymoun 
W’rsan (Amer) will race this Winter. Sa- 
ailing Away 4 (2-1-0) has finally produced 
a lovely filly by Tron Ku Tu this year. At 
the moment this filly carries the future of 
Saaka’s family on her back although Ne
ver Boring 1999 (Monarch AH - Sir Win 
Amurata by Sambor) is very similarly 
bred, she had her first foal this year, a fil
ly by KA Czubuthan. The beautiful Swe
et Memories 1998 (ex Sharon Honey by 
Gondolier) who also goes back to Rusz- 
nica has had colts by Tron Ku Tu and 
Samsheik.
Bandos daughters have produced well 
with Monarch, Zorbada (Bandos - Za- 
dymka) from the Selma OA family, pro
duced eight out of fifteen foals by him. 
The first Mi Way MA 4/31 (5-8-3) 1-7 was 
a stakes winner in USA and remained 
with Sharon Magness but three daugh
ters are in Wrsan of these, two recently 
joined the breeding herd and Rate Me 
Royal has an excellent yearling filly by 
Tron Ku Tu and First Out is in foal to 
Jolly By Golly.
Esbella (Bandos - Espaniola) from the 

family of Milordka had already produced 
the Darley winning filly Bellaa and Sta
kes winner Lady Esbella by Monarch be
fore she was purchased for Wrsan. Since 
coming to UAE she has produced two 
colts and one filly. The filly Intissar 
W’rsan is rated very highly by our Trainer 
she won her second start but was placed 
second after an enquiry but she looks set 
to continue a successful career. Mean
while her brother Al Mijlas W’rsan who 
showed no aptitude for racing, but with 
a superb temperament and paces, has 
taken to dressage and won the UAE Ara
bian Dressage Championship after a ve
ry consistent season in ridden classes. 
The family of Mlecha OA, is one of the 
strongest in Wrsan and of course it is Mo
narch’s female line. His dam Sasanka al
so produced outstanding daughters, two 
were briefly owned by Wrsan but rema
ined in USA. These were Sanna and 
Rhapsodyn Blue both by Wist, and both 
have descendants in Wrsan, from Sanna 
comes Al Sha’yet Wrsan (Monarch AH - 
Sani B IA by Oh By Gosh) a winner of 
two races last season, whilst Rhapsodyn 
Blue produced American Rhapsody by 
Tomanchie who had her first foal by Sam 
Tiki last year, a handsome athletic lo
oking colt. One of our most treasured old 
ladies, is Suzanka 1983 (Etemit - Saren- 
ka) a granddaughter of Sasanka. She is 
dam of thirteen foals of which Zanzibar 
MRV 1994 5/32 (9-10-6-7) 4-10 and Suzee 
Que 1995 5/23 (6-5-7) 1-7 by Monarch we
re top class racehorses in USA. Suzee 
Que is now in breeding. Suzanka arrived 
in Abu Dhabi in foal to the Monarch son 
On De Mark (ex Bunny) the result was 
As’sabhan W’rsan who after a successful 

dymka), wywodząca się z rodziny Sel
my or. ar., osiem spośród swoich pięt, 
nastu źrebiąt urodziła właśnie po nim. 
Pierwszym jej przychówkiem była Mi 
Way MA - 4/31 (5-8-3) 1-7, która w USA 
wygrywała nagrody imienne i Sharon 
Magness zatrzymała ją dla siebie. Trzy 
jej córki znajdują się obecnie w Wrsan. 
Dwie z nich niedawno włączono do ho
dowli. Ratę Me Royal dochowała się 
już doskonalej rocznej klaczki po Tron 
Ku Tu, a First Out jest źrebna og. Jolly 
By Goiły.

Esbella (Bandos - Espaniola), z ro
dziny Milordki, jeszcze przed sprowa
dzeniem do Wrsan zdążyła urodzić 
klacz Bellaa wyróżnioną nagrodą Dar- 
leya i zwyciężczynię nagród imiennych 
- Lady Esbella (po Monarch). Po przy
byciu do Emiratów dala jeszcze dwa 
ogierki i jedną klaczkę. W tej klaczce, 
Intissar Wrsan, trener pokłada wielkie 
nadzieje, bo wygrała swój drugi start, 
chociaż po analizie przebiegu gonitwy 
komisja techniczna przyznała jej dru
gie miejsce. Niemniej jednak wszystko 
wskazuje, że czeka ją błyskotliwa ka
riera. Jej brat Al Mijlas Wrsan nie wy
kazywał uzdolnień wyścigowych, nato
miast jego wspaniały charakter i ruch 
predestynowały go do startów w ujeż
dżeniu. I rzeczywiście, regularnie osią
gał dobre wyniki w klasach pod sio
dłem, a pod koniec sezonu wygrał 
Czempionat Emiratów w Ujeżdżeniu 
dla Koni Arabskich.

Rodzina Miechy or. ar., z której wy
wodzi się linia żeńska og. Monarch, na
leży do najsilniejszych w Wrsan. Jego 
matka, Sasanka, dała wybitne córki, 
z których dwie przez pewien czas nale
żały do Wrsan, ale ostatecznie pozosta
ły w USA. Były to Sanna i Rhapsodyn 
Blue, pełne siostry po Wist. Obie pozo
stawiły w Wrsan swoje następczynie. 
Od Sanny wywodzi się Al Sha’yet 
Wrsan (Monarch AH - Sani po Oh By 
Gosh), zwyciężczyni dwóch wyścigów 
w ostatnim sezonie. Rhapsodyn Blue 
dala klacz American Rhapsody po To
manchie, która w zeszłym roku urodzi
ła swoje pierwsze źrebię po Sam Tiki - 
atletycznie zbudowanego, ale urodzi
wego ogierka. W stadninie znajduje się 
również wnuczka Sasanki, dostojna 
matrona otoczona powszechnym sza-
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Ogier/stallion You Snooze Vlose 
(Monarch AH - ELD Mareeda 

po Melon) - najlepiej biegający 
w Emiratach syn Monarcha/ 

the best racing son 
of Monarch in UAE

cunkiem - Suzanka 1983 (Eternit - Sa
renka). Urodziła ona 13 sztuk potom
stwa, wśród których znalazły się tak 
klasowe konie wyścigowe w USA, jak 
Zanzibar MRV 1994 - 5/32 (9-10-6-7) 
4-10 i Suzee Que 1995 - 5,23 (6-5-7) 1-7 
- oba po Monarch. Suzee Que jest ak
tualnie w kryciu. Suzanka przybyła 
do Abu Dhabi źrebna synem Monar
cha -On De Mark (od Bunny). Ze sko
jarzenia tego urodziła się As’Sabhan 
W’rsan, która po owocnej karierze 
wyścigowej została skierowana do tre
ningu ujeżdżeniowego. W stadninie

A Potomstwo Monarcha AH: ogiery/stallions Sir Oliver MRV, Outrageous MRV 
i klacz/and mare CW Olivia - zwycięzcy wyścigów/race winners

Dhuha W’rsan w drodze do zwycięstwa/going on to win at Jebel Ali Stakes, 
za nią/followed by GRP Marrudda Ghantoot ▼

■K V jć r 1MM'k *

it

race career is retraining for dressage. We 
have two more daughters Al Ghazalah 
W’rsan (Monarch AH) and Salwat Azza- 
man W’rsan (On De Mark) who are sho
wing promise in their racing careers. Ho
wever Suzanka’s family does not end 
there Alamo Spirit takes part in endu
rance races of various distances whilst 
The Specialist, actually the ultimate all- 
-rounder raced, completed 80km endu
rance rides successfully, and has won 
dressage and ridden show classes. This 
family are noted for superb tempera
ment and soundness as well as all round 
ability. Completing our Mlecha family is 
Arrabelle 2 (1-0-0) by Monarch AH and 
the last daughter of the fabulous Arra, 
which of course brings in Bandos again. 
Sadly we lost Arrabelle last year, but for
tunately she left us three daughters, US 
bom Baidaa W’rsan by Sam Tiki who is 
about to start in endurance, Amal 
W’rsan a very promising daughter of 
Tron Ku Tu due to race this winter and 
last but not least the two year old Arabia 
by Amer.
The old family of Szweykowska has de
scendants through Sweet Dreams MA 
and Darkk Moon, two good looking, race 
winning Monarch daughters of Wadawa 
(El Paso - Widawa). This family appears 
to be producing well, their oldest produ
ce will race later this year. Whilst Falba 
1994 (Pers - Farina) bred by Bialka Stud 
and purchased for Wrsan at the Polish 
Prestige sale of 1999 was bred to Mo
narch twice and produced two talented 
offspring, in particular the filly Dhuha 
W’rsan 7 (2-1-0) who has proved to be 
one of the best fillies of her generation. 
Falba has another filly and colt waiting in 
the wings by Tron Ku Tu and Sam Tiki 
respectively and she is back in foal to 
Monarch.
The line of Kebrebassa originated in Po
land but was developed in the Yeguada
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Militar of Spain and went from there to 
USA where it is considered a major ra
cing dam line. When bred to Monarch it 
has certainly given some very good race
horses. The Mellon (Melon) daughter 
ELD Mereeda (ex Miss Reed) is repre
sented by three daughters, Wildest Dre
ams 4/17 (3-4-1) 1-1, AU Attitude 3 (0-0-1) 
and GRP Marudda Ghantoot 9 (l-l-l-l). 
We also have a Ml brother You Snooze 
Ulose 22 (3-3-2) who has been the best 
Monarch AH son to race in UAE so far, he 
was in 29th position in the leading ear
nings tables of 2007 (422 horses were on 
the table) and he was the highest placed 
non French horse in Open races. He has 
now retired to stud.

The successful matings
In early American racing there seem to 
have been protagonists of different blo
odlines who for many years did Uttle mi
xing of the lines, thus initiaUy Town and 
Country Farms and Magness bred and 
raced mainly Polish horses, whUst others 
used the predominantly Crabbet or do
mestic American lines of Kontiki or SX 
Champion and so on. A few people also 
used some of the very speedy early Egyp
tian lines such as Ibn Moniet El Nefous 
or Asjah Ibn Faleh and combinations of 
these lines did produce winners. Ma
gness had already added Widania (Wi
lting - Jordana) 3/20 (9-3-2-5) 5 and bred 
Prince Tiki (Monarch AH - Otiki) 3/15 (5- 
3-1) 1-3 and this led us to purchase such 
wonderful mares as Annatiki (SX Cham
pion - Tikis Anna Ku) 4/41 (6-7-9) and 
Cash On The Spot (Sam Tiki - Spot Me) 
6/43 (24-4-4-6) 11 and Appealing Lady 
(Patriot Missle - MHF Most Appealing) 
to broaden our female lines. FinaUy 
thanks to a completely different Mo
narch daughter, HeUo DoUy out of AK- 
-NeheUa by Ibn Moniet El Nefous a reco
gnised source of speed we were led to the 
stalhon Tron Ku Tu (Flaming Tron Ku - 
MHF Dalsinay). In 1999 she was bred to 
him and the result was Tronasonic 22 (4- 
3-2) who came to W’rsan as a highly ta
lented but difficult yearling. He remains 
an individualist, but he ranked number 
20 in the 2005/2006 racing season. His 
first foal arrived this year a smart looking 
filly out of Arika (Borysiaw - Arabella). It 
was the success and look of Tronasonic 
that persuaded us to initially lease and 
subsequently purchase Tron Ku Tu. He 
had already produced good horses from 
Wiking daughters, in general giving the 
height and scope which is sometimes 
lacking in Monarch’s offspring. So far the 
results are all we could have wished and 
we have been encouraged to use other 
horses with Kontiki blood.
Monarch’s offspring generally inherit his 
wonderful temperament and soundness 
which has also meant that given the 
chance they make excellent performance 
and endurance horses. Not surprisingly 
Monarch has produced several top class 
endurance horses one of these Mags Mo
tivator out of a Gondolier daughter, Par
lier, was on the short list to represent 
USA for the FEI World Equestrian games 
in Aachen. Over the next few years home 
bred youngsters will be added to our

Potomkowie Monarcha AH wyróżnieni Nagrodą Darleya, w kategoriach:
- klaczy trzyletnich: 1997 Winning Spirit MA, 1998 Royal Atheena, 2000 Bellaa
- klaczy czteroletnich: 1999 Royal Atheena
- klaczy starszych: 2000 Royal Atheena
- ogierów czteroletnich: 2003 HF Ontario
- Koń Roku: 1999 Royal Atheena
W latach 1999,2000,2001 - Magness Arabians otrzymała tytuł Hodowcy Roku

Starty og. Monarch AH w nagrodach imiennych
W wieku lat 3:1 m. w AJC Delaware Stakes, Fire Cracker Futurity, ARAF Get 
of Sire Stakes, AJC Delaware Stakes Trial;
W wieku lat 4:1 m. w AJC Armand Hammer Classic Handicap (Gl), AJC Der
by (Gl), AJC Cre-Run Handicap (G3), AJC Daughters of Demrac Handicap, 
Florida-Bred Open Handicap, Florida-Bred Arabian Derby; II m. w Delaware 
Arabian Cup Classic (G2), Florida Cup Arabian Sprint (G2);
W wieku lat 5:1 m. w California Arabian Cup Sprint (G2), ARAM Arabian Cup, 
II m. w Armand Hammer Classic Handicap (Gl).

znajdują się jeszcze dwie córki Suzan- 
ki: Al Ghazalah W’rsan (po Monarch 
AH) i Salwat Azzaman Wrsan (po On 
De Mark), które pozytywnie rokują co 
do ich przyszłej kariery wyścigowej. 
Na tym jednak nie koniec, bo Alamo 
Spirit bierze udział w rajdach na róż
nych dystansach, a The Specialist wy
kazał się zadziwiającą wszechstronno
ścią: ukończył z powodzeniem rajd 
na 80 km, jak również wygrywał kon
kursy ujeżdżenia i inne klasy pod sio
dłem. Przedstawiciele tej linii odzna
czają się dobrym zdrowiem, zrówno
ważonym temperamentem i wszech
stronnością w użytkowaniu. Kolejną 
przedstawicielką rodziny Miechy or. ar. 
była Arrabelle (po Monarch AH) - 
2 (1-0-0) - ostatnia córka sławnej Arry, 
przez którą wniosła krew Bandosa. 
Niestety, Arrabelle padla w zeszłym ro
ku, ale pozostawiła trzy córki: urodzo
ną jeszcze w USA Baidaa W’rsan 
(po Sam Tiki), szykowaną do startu 
w rajdach; Amal Wrsan (po Tron Ku 
Tu), dobrze zapowiadającą się na wy
ścigach; oraz najmłodszą - dwuletnią 
Arabię (poAmer).

Najstarsza polska rodzina Szwey
kowskiej ma tu swoje przedstawicielki 
poprzez Sweet Dreams MA i Darkk 
Moon - dwie dzielne urodziwe córki 
Monarcha i klaczy Wadawa (El Paso - 
Widawa). Przychówek z tej rodziny 
dobrze się zapowiada, najstarsze konie 

pod koniec tego roku zaczną biegać. 
Falba 1994 (Pers - Farma), hodowli SK 
Białka, nabyta do Wrsan na aukcji Po- 
lish Prestige w roku 1999, została dwu
krotnie pokryta Monarchem i dala 
dwoje dzielnego potomstwa, szczegól
nie klaczkę Dhuha Wrsan - 7 (2-1-0), 
jedną z najlepszych w swoim roczniku. 
W odwodzie czekają już następne źre
bięta: klaczka po Tron Ku Tu i ogierek 
po Sam Tiki, a ostatnio Falba została 
ponownie pokryta Monarchem.

Linia wywodząca się od klaczy Ke- 
brebassa, urodzonej w Polsce, ale na
bytej do Yeąuada Militar w Hiszpanii, 
a następnie do USA, rozwinęła się 
tam w kierunku wyścigowym. Szcze
gólnie wybitne konie rodzą się w wy
niku kojarzenia z Monarchem. ELD 
Mereeda, córka ogiera Mellon (w Pol
sce Melon) i Miss Reed, reprezento
wana jest w Wrsan przez trzy córki: 
Wildest Dreams - 4/17 (3-4-1) 1-1, Ali 
Attitude - 3 (0-0-1) i GRP Marudda 
Ghantoot 9 (l-l-l-l). ich pełny brat, 
You Snooze Ulose - 22 (3-3-2) jest jak 
dotąd najlepiej biegającym w Emira
tach synem Monarcha. W rankingu 
na rok 2007 wg sum wygranych plaso
wał się na 29. pozycji spośród 422 ko
ni, przy czym w gonitwach otwartych 
był najwyżej sklasyfikowanym ko
niem o pochodzeniu innym niż fran 
cuskie. Po karierze wyścigowej został 
wcielony do hodowli.
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Udane połączenia
W początkach amerykańskich wy

ścigów koni arabskich zwolennicy po
szczególnych linii krwi przez długie 
lata obawiali się łączenia ich z sobą. 
I tak. Town and Country Farms oraz 
rodzina Magness hodowali i trenowa
li głównie polskie araby, podczas gdy 
inni - wywodzące się z Crabbet lub 
rodzime amerykańskie, jak np. linia 
Kontiki lub SX Champion. Nieliczni 
hodowcy posiłkowali się znanymi 
z wybitnej szybkości starymi rodami 
egipskimi, jak np. Ibn Moniet El Nefo- 
us, Asjah Ibn Faleh lub krzyżówki 
tych rodów. Magnessowie włączyli 
do swego stada Widanię (Wiking - 
Jordana) 3/20 (9-3-2-5) 5 i zaczęli uży
wać do krycia og. Prince Tiki (Mo- 
narch AH - Otiki) 3/15 (5-3-1) 1-3. To 
skłoniło stadninę Wrsan do zakupu 
tak wspaniałych klaczy, jak Annatiki 
(SX Champion - Tikis Anna Ku) - 
4/41 (6-7-9), Cash On The Spot (Sam 
Tiki - Spot Me) - 6/43 (24-4-4-6) 11, 
czy Appealing Lady (Patriot Missle - 
MHF Most Appea-ling), dla poszerze
nia wachlarza dostępnych linii żeń
skich. Sprowadzenie córki Monarcha 
o zupełnie innym pochodzeniu, zna
nej z przekazywania wybitnej szybko
ści Heilo Doiły (od AK Neheila po Ibn 
Moniet El Nefous) zwróciło uwagę ho
dowców na og. Tron Ku Tu (Flaming 

Darling Dor aa (Monarch AH - Dora) - zwyciężczyni/winner Cre Run 
Oaks, matka wybitnych koni wyścigowych/dam of top racers

Tron Ku - MHF Dalsinay). Heilo Do
lly została nim pokryta w 1999 i owo
cem tego skojarzenia był og. Trona- 
sonic 22 (4-3-2). Ogier ten trafił 
do Wrsan jako roczniak z dużym po
tencjałem, lecz o trudnym charakte
rze. Nadal pozostał indywidualistą, 
ale w rankingu po zakończeniu sezo
nu 2005/2006 uplasował się na 20. po
zycji. W tym roku przyszło na świat 
pierwsze źrebię po nim - zgrabna 
klaczka od urodzonej w Biaice kl. Ari- 
ka (Borysław - Arabella). To udane 
połączenie spowodowało, że zdecydo
wano najpierw o dzierżawie, a potem 
o zakupie og. Tron Ku Tu. Z córkami 
Wikinga dawał dobrze biegające ko
nie, dodając im wzrostu i ram, czego 
nieraz brakowało potomstwu Monar
cha. To posunięcie hodowlane dało 
więc oczekiwane rezultaty, co zachę
ciło do użycia także innych koni 
z krwią Kontiki.

Większość potomstwa Monarcha 
dziedziczy jego cudowny temperament 
i zdrowie, dzięki czemu świetnie spraw- 
dząją się w wyścigach i rajdach, jeśli tyl
ko dostaną szansę. Nic dziwnego, że 
po Monarchu pochodzi kilka koni rajdo
wych najwyższej klasy. Jednym z nich 
jest Mags Motivator od córki Gondolie
ra, Parlier, który reprezentował USA 
na Jeździeckich Mistrzostwach Świata 
w Aachen. W następnych latach doszła

The Specialist 
(Monarch AH - Suzanka)

- arab wszechstronny; zwycięzca 
w wyścigach, rajdach i ujeżdżeniu/ 

all purpose Arabian - winner in 
racing, endurance and dressage

own endurance team as they mature. 
Meanwhile several of Monarch’s of
fspring have taken up dressage where 
they generally compete in Open classes, 
Al Mijlas W’rsan (ex Esbella) won the 
2008/9 UAE Arabian Dressage Cham
pionship he has started work at Elemen
tary level, also this year Al Khattar 
W’rsan (ex Lady Steele Arnie) qualified 
in two sections of the National Cham
pionships Junior and Arabian, he also 
won the Ridden Stallion Class in Dubai 
International Show. A rising star in both 
dressage and ridden classes is the spec
tacular chestnut Al Borait W’rsan (ex 
Danilovka).
In Wrsan, life revolves around Monarch, 
he moved into his beautiful purpose bu
ilt heritage style stallion stable two years 
ago, it is cooled in the summers by 
a combination of misting fans and wind 
towers and it is known as the Monarch 
Mąjlis. A full size bronze statue, which is 
an excellent likeness punctuates the 
view at the end of one of the driveways 
and Monarch is often the only horse His 
Highness stops by to see. His paddock is 
on a comer which gives him a view of 
everyone’s comings and goings, which he 
fully appreciates! He made it very clear 
from the beginning that horse-walkers 
were not for him. Did he know the alter
native would be hand walking round the 
farm eyeing up all the girls?
Monarch AH wifi be a hard act to follow 
on many counts, so far we have two sons 
retained in breeding, and the question of 
how to continue to breed his daughters 
is the challenge. In an attempt to intro
duce some desert breeding the Saudi 
bred Amer has been selectively used as 
has the Syria stallion Shaddad, whilst
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this season frozen semen from Samsheik 
(Sambor - Cassels Genua), ZT Naphl 
(Imperial Napharr - ZT Difl), Zachzell 
(Burzell - Brusally Orlen), KA Czubu- 
than (Busally Orzelost - Chambray) and 
Jolly By Golly (By Golly - Las Tigre Lil) 
has been used on various Monarch dau
ghters. Finally believing in the value of 
certain Egyptian lines we have been very 
fortunate to lease a wonderful older stal
lion, Fares Ikhnatoon, from Al Bawardi 
stud in Cairo. A winner of 9 Cup races in 
Egypt he is by Marshall II out of Farooza, 
with lines to Nasralla, Sid Abouhom and 
Sharkasi, unusually these days and he 
has no Nazeer. It will be very exciting to 
see what he can produce with our Mo
narch daughters.
His Highness rightly believes Arabians 
are meant to perform and he expects all 
the youngsters we breed to undertake 
some form of training. Be it racehorse or 
endurance horse Monarch AH passes on 
soundness and temperament two things 
that cannot be judged in the show ring 
yet are essential in the purebred Ara
bian. These attributes are part of the he
ritage of the breed, which must not be 
lost in the single-minded pursuit of 
either racing or the show-ring. In follo
wing such principals Sheikh Sultan lives 
up to the standard set his father the late 
President of the UAE Sheikh Zayed Bin 
Sultan Al Nahyan in his well known Roy
al Stables of Abu Dhabi. We wish him 
continued success as it is richly dese
rved.
Darley winners sired by Monarch AH 
Three Year Old Filly
1997 Winning Spirit MA
1998 Royal Atheena
2000 BeUaa
Four Year Old Filly
1999 Royal Atheena 
Four Year Old Colt 
2003 HF Ontario 
Older Mare
2000 Royal Atheena 
Horse of the Year 
1999 Royal Atheena

1999, 2000, 2001 Magness Arabians Bre
eder of the Year

Stakes race record for Monarch AH 
At 3: 1st in AJC Delaware Stakes, Fire 
Cracker Futurity. ARAF Get of Sire Sta
kes, AJC Delaware Stakes Trial.
At 4:1st in AJC Armand Hamer Classic 
Handicap (Gl), AJC Derby (Gl), AJC 
Cre-Run Handicap (G3) Arabian Cup 
Sprint-NTR, California Heritage Handi
cap, AJC daughters of Demrac Handi
cap, Florida-Bred Open Handicap, Flori
da-Bred Arabian Derby, 2nd Delaware 
Arabian Cup Classic (G2), and Florida 
Cup Arabian Sprint (G2)
At 5:1st in California Arabian Cup Sprint 
(G2) ARAM Arabian Cup, 2nd in Ar
mand Hamer Classic Handicap (Gl) 

jeszcze młodzież własnej hodowli, która 
wejdzie w skład rajdowej reprezentacji 
Emiratów, kiedy tylko osiągnie odpo
wiedni wiek. Tymczasem kilka koni 
po Monarchu wyspecjalizowało się 
w ujeżdżeniu do tego stopnia, że startu
ją w konkurencjach otwartych. Al Mijlas 
Wrsan (od Eśbelli) wygrał Arabskie Mi
strzostwa Emiratów w Ujeżdżeniu 
na przełomie lat 2008 i 2009, choć zaczy
nał szkolenie od poziomu podstawowe
go. W tym samym roku Al Khattar 
Wrsan (od Lady Steele Arnie) zakwalifi
kował się do finału w dwóch kategoriach 
- Mistrzostw Emiratów Młodych Koni 
i Mistrzostw Emiratów Koni Arabskich. 
Wygrał także klasę ogierów pod siodłem 
na międzynarodowym pokazie w Duba- 
ju. Wschodzącą gwiazdą klas pod sio
dłem i konkurencji ujeżdżenia jest także 
efektowny kasztan Al Bornit Wrsan 
(odDanilonki).

Życie codzienne stadniny Wrsan 
kręci się wokół ogiera Monarch. Dwa 
lata temu przeniesiono go do specjal
nie dla niego zbudowanej, stylowej 
stajni, którą wszyscy nazywają Mo
narch Majlis. Podczas upałów jej wnę
trze jest chłodzone za pomocą syste
mu wentylatorów i rozpylaczy mgiełki 
wodnej. Jeden z podjazdów zdobi na
turalnej wielkości posąg ogiera, wyko
nany z brązu. Często Monarch jest je
dynym koniem, przy którym Jego Wy
sokość zatrzymuje się, by na niego po
patrzeć. Ma wybieg w samym narożni
ku, dzięki czemu może obserwować 
wchodzących i wychodzących, co bar
dzo mu się podoba. Od razu bowiem 
dał wyraźnie do zrozumienia, że wy
muszony ruch na karuzeli! to nie dla 
niego. Ciekawe, czy zdawał sobie 
sprawę, że alternatywą będzie opro
wadzanie w ręku po terenie całej far
my, co da mu możliwość przyjrzenia 
się wszystkim swoim panienkom?

Jasne jest, że taki fenomen jak Mo
narch AH jest trudny do powtórze
nia. Jak na razie, do hodowli w Wrsan 
wcielono dwóch jego synów, ale po- 
wstaje wtedy problem, czym kryć je
go córki. Dla wprowadzenia krwi pu
stynnych arabów ostrożnie został 
użyty Amer wyhodowany w Arabii 
Saudyjskiej, ale w tym sezonie córki 
Monarcha zainseminowano mrożo

nym nasieniem takich ogierów, jak 
Samsheik (Sambor - Cassels Genua), 
ZT Naphl (Imperial Napharr - ZT 
Difl), Zachzell (Burzeli - Brusally Or- 
len), KA Czubuthan (Brusally Orze
lost - Chambray) i Jolly By Goiły (By 
Goiły - Las Tigre Lii). Hodowcy wie
rzą także w wartość niektórych linii 
egipskich, więc udało im się wydzier
żawić starszego już, ale wspaniałego 
ogiera Fares Ikhnatoon (Marshall II - 
Farooza) ze stadniny Al Bawardi 
w Kairze. Ten zwycięzca 9 gonitw re
prezentuje linie krwi Nasralla, Sid 
Abouhom i Sharkasi. Co dziwne jak 
na owe czasy - w jego rodowodzie nie 
ma Nazeera'. Ciekawe więc, jakie bę
dą efekty jego połączenia z córkami 
Monarcha.

Jego Wysokość słusznie twierdzi, że 
araby są stworzone do ruchu. Uważa 
więc, że cała młodzież wyhodowana 
w jego stadninie powinna przecho
dzić jakieś próby dzielności - wyścigi 
lub rajdy. Tak w jednym, jak i drugim 
przypadku Monarch AH przekazuje 
zdrowie i zrównoważony tempera
ment - cechy, które są nie do oceny 
na ringu pokazowym, a dla arabów 
niezmiernie istotne. Należą one 
do dziedzictwa tej rasy, więc nie wol
no pozwolić, by zostały zatracone 
w nierozumnej pogoni za jednostron
ną specjalizacją pokazową lub wyści 
gową. Szejk Sułtan podziela w tej 
kwestii poglądy wyznawane przez je
go zmarłego ojca - prezydenta Zjed
noczonych Emiratów Arabskich, szej
ka Zayeda Bin Sułtana Al Nahyana, 
który wcielał je w życie w swojej stad
ninie Royal Stables w Abu Dhabi. Ży
czymy mu powodzenia w tym przed
sięwzięciu, bo w pełni na to zasłużył, 
/tłum. K. Ch./

Emanujący radością! 
of great joy in life 

Monarch AH
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DNI KONIA
ARAB
7-11 sierpnia 2009

O

7 sierpnia, Stadnina Koni Janów Podlaski
XXI NARODOWY POKAZ KONI ARABSKICH CZYSTEJ KRWI
17.30 - Klasy Ogierów Młodszych
19.30 - Pokaz koni z oferty Pride of Poland

8 sierpnia, Stadnina Koni Janów Podlaski
XXI NARODOWY POKAZ KONI ARABSKICH CZYSTEJ KRWI
9.00-20.00 Klasy Klaczy i Ogierów Starszych

10.00-16.00 - Otwarte stajnie
10.00 - Otwarcie Selection Sale
10.00-12.00 XXI NARODOWY POKAZ KONI ARABSKICH CZYSTEJ KRWI 
Czempionaty Polski: Klaczy Młodszych, Ogierów Młodszych, Klaczy 
Starszych, Ogierów Starszych,
Nagrody specjalne
12.30 - Pokaz koni z oferty Pride of Poland
17.00 - 40. AUKCJA PRIDE OF POLAND
19.30 - Zaniknięcie Selection Sale

10 sierpnia, Stadnina Koni Janów Podlaski i Stado Ogierów Białka
11.00 - Pokaz hodowlany w SK Janów Podlaski
16.00 - Pokaz hodowlany w Stadzie Ogierów Białka 
16.00-17.00 - Otwarte stajnie w Stadzie Ogierów Białka

11 Sierpnia, Stadnina Koni Michałów
14.00 - Pokaz hodowlany w SK Michałów
14.00-16.00 - Otwarte stajnie w SK Michałów



PREDE OF POLAND 2009
40. Aukcja Koni Arabskich w Janowie Podlaskim

9 sierpnia 2009

Lot 0. Oferta specjalna - źrebię 2010 ? - PIANISSEMA / Gazal Al Shaqab

Lot 1. PELOTA, c. guiada 2002

Lot 2. ELGABA, siwa, 2000

Lot 3. FALLADA, kaszt. 1995

Lot 4. PRERIA, gniada, 2000

Lot 5. HALIMA, gniada, 2004

Lot 6. EUSCERA, siwa, 1999

Lot 7. BELLANDA, kara, 2002

Lot 8. EMDKA, siwa, 1999

Lot 9. ELIMEJA, gniada, 2003

Lot 10. PINTA, siwa, 2005

Lot 11. WIZGA, siwa, 2002

Lot 12. FELICJANA, siwa, 1999

Lot 13. EUSPIRIA, gniada, 2004

Lot 14. FASETA, kaszt. 2001

Pilot - Pembina / Arbil, SK Janów Podlaski

Eldon - Elganda / Monogramm (US), SK Michałów 

Monogramm (US) - Fanaberia / Probat (SE), SK Michałów 

Ararat - Pipi / Banat, SK Janów Podlaski 

Ekstern - Heroldia / Eukaliptus, SO Białka 

Emigrant - Elcantara / Pamir, SK Michale w

Pilot - Belladona / Europejczyk, SK Janów Podlasi, i

Eldon - Emoza / Emal, SO Białka

Gazal Al Shaqab (QA) - Ellanda / Wojsław, SK Michałów

Ekstern - Pilar / Fawor, SK Janów Podlaski

Ekstern - Wizula / Egon, Leszek Jarmuż - SK Kębliny

Ekstern - Felicja / Probat, SK Michałów

Aslan - Euskara / Ararat, SO Białka

Emigr ant - Fargola / Argo. SK Janów Podlaski

Lot 15. DROGA MLECZNA, siwa, 2002 Ekstern - Dąbrowica / Endel, SK Michałów

Lot 16. GRANADA, kaszt. 1996 Monogramm (US) - Grenlandia / Eukaliptus, Chrcynno Pałac 

Lot 17. SAMURA, siwa, 1999 Ararat - Sambra / Partner, SK Janów Podlaski

Lot 18. FDLISTIA, gniada, 2003 Gazal Al Shaqab (QA) - Fantazja / Wachlarz, SK Michałów 

Lot 19. ELMINA, kaszt. 1999 Harbin - Elżunia / Palas (RU), SO Białka

Lot 20. WALPURGIA, siwa, 2005 Ekstern - Wanilia / Alegro, SK Janów Podlask

Lot 21. ZŁOTA ORCHIDEA, siwa, 2004 Emigrant - Złota Orda / Pesal, SK Michałów

Lot 22. HEBE, siwa, 2001 Kubiniec (RU) - Hossa / Pepton, Tarus Arabians/Agricola Farm 

Lot 23. POGODA, siwa, 2005 Ekstern - Perora / Eldon, SK Janów Podlaski

Lot 24. LOZANNA, siwa, 2000 Laheeb (IL) - Larissa / Eukaliptus, SK Michałow

Lot 25. CESENA, kaszt. 2004 Metropolis NA (US) - Celta / Pasat, SK Janów Podlaski

Lot 26. EM KIRA, siwa, 1996 Batyskaf - Emoza / Partner, SO Białka

Lot 27. NINA, siwa, 1995 Monogramm (US) - WN Nastesea (US) / Nabór (RU), SK Michałów

Lot 28. FABIRA, siwa, 2004

Lot 29. ESTAKA, gniada, 2004

Lot 30. NIKE, kaszt. 2003

Lot 31. TONACJA, siwa, 1998

Lot 32. BASTA, siwa, 1999

Lot 33. POKSA, siwa, 2005

Lot A. ALWARO, siwy, 2000

Lot B. PANICZ, siwy, 2006

Lot C. ELIAT, siwy, 2002

Pesal - Frontiera / Ararat, SK Janów Podlaski

Gazal Al Shaqab (QA) - Eskalopka / Monogramm (US). SK Michałów' 

Metropolis NA (US) - Nitra / Wermut, SK Janów Podlaski 

Eldon - Tamiza / Palas (RU), SK Kurozwęki/SK Michałow 

Ararat - Bazylea / Probat (SE), SK Janów Podlaski 

Ekstern - Pokusa / Eldon, SO Białka 

Eukaliptus - Algora / Probat (SE), SK Janów Podlaski 

Gaspar - Pelisa / Europejczyk, Monika Luft 

Eldon - Ełeuzyna / Wermut, Andrzej Wójtowie?



AUKCJA

Anna Stojanowska

K
to dziś pamięta pierwsze au
kcje koni arabskich?... Sier- 
miężność polskiej rzeczywisto
ści lat sześćdziesiątych. Brak wszyst

kiego, z wyjątkiem poczucia godności. 
Zachód, jawiący się jak niedostęp
na kraina wiecznej szczęśliwości, peł
na barw i egzotycznych zapachów. Dzi
siaj ci, którzy pamiętają tamte lata, 
wspominąją je z nutą nostalgii - zawsze 
to powrót do czasów młodości, ale też 
podziwu dla determinacji i zapału 
w pokonywaniu przeszkód, wydawało
by się nie do pokonania. Wydarzenia 
tamtego okresu postrzegane są współ
cześnie jako fragment, znaczą
cej wprawdzie, ale już historii. 
Od tego czasu zmieniło się nie
mal wszystko. Ale takie są pra
wa natury, w końcu od pierwszej 
aukcji minęło 40 lat!

W pamiętnym 1969 roku za
początkowano historię, nazy
waną obecnie Aukcja Koni Czy
stej Krwi Arabskiej „Pride of^ 
Poland”. Patrząc na czamo-bia- -g rtJ 
le fotografie zatrzymujące tam- “ 
te chwile, widzimy garstkę s 
klientów, drewniane ławki, kry- - 
tą słomianym dachem trybunkę 
i młodzieńcze, roześmiane twarze dzi
siejszych seniorów. Wielu z ówcze
snych bohaterów wydarzeń niestety 
już odeszło. Podobnie jak konie, które 
teraz biegają po wiecznych pastwi
skach. Ech, łza się w oku kręci...

W pamiętnym 1969 roku 
zapoczątkowano historię, 

nazywaną obecnie Aukcja Koni 
Czystej Krwi Arabskiej 

„Pride of Poland".
Patrząc na czarno-białe 

fotografie zatrzymujące tamte 
chwile, widzimy garstkę 

klientów, drewniane ławki, 
krytą słomianym dachem 
trybunkę i młodzieńcze, 

roześmiane twarze dzisiejszych 
seniorów.

Tak było / How it used to be

Od tego momentu, nieprzerwanie 
przez 39 lat, janowska aukcja przyciąga 
na jeden sierpniowy weekend dziesiątki 
klientów, gotowych płacić wielotysięcz
ne sumy, aby stać się posiadaczami 
„polskiego araba - pure polish”. Aukcja 
w Janowie stała się przez te lata swo
istym barometrem cen światowych, 
kształtującym podaż i popyt na konie 
arabskie. Jest ponadto jednym z cie
kawszych wydarzeń kulturowych w ro
ku. Zmieniło się niemal wszystko: moż
liwości, oprawa, rozmach samej impre
zy i przede wszystkim model konia, 
po którego zjawiają się klienci z najod

leglejszych zakątków świata. 
Niezmienny pozostał zapał ludzi 
zaangażowanych w to niezwy
kle przedsięwzięcie, wierzących 
w jego powodzenie i przesianie. 
Janowska aukcja, oprócz przy
ciągania coraz nowych nabyw
ców, przez te wszystkie lata wy
tworzyła grupę wiernych fanów, 
zjawiających się każdego roku, 
nie tylko po to, by kupić kolejne
go konia, ale po prostu po to, by 
tu być. Bo atmosfera jest niepo
wtarzalna.

Rzadko się jednakże zdarza, 
aby ci najwierniejsi wyjechali bez uda 
nych zakupów. Ale też jest w czym wy 
bierać. Tegoroczną stawkę końskiej 
elity proponowanej na aukcji głównej 
otwiera janowska Pelota (Pilot - Pem- 
bina po Arbil). Szalenie żeńska, dosko-
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nale się ruszająca reprezentantka słyn
nej linii „P”, założonej przez Piewicę, 
która Pelotę zasila zarówno ze strony 
żeńskiej, jak i męskiej. Delikatna gnia- 
da klacz została w tym roku pokryta 
atletycznym Gangesem - multiczem- 
pionem, oczekiwane źrebię może się 
więc okazać strzałem w przysłowiową 
dziesiątkę.

W ofercie oczywiście nie mogło za
braknąć córek jednego z najpopular
niejszych i najbardziej pewnych repro
duktorów na świecie - Eksterna. 
„Klient nasz pan”, może więc wybrać 
spośród urodzonych w Bialce: gniadej 
Halimy od znanej córki Eukaliptusa 
Heroldii i siwej, zaledwie czteroletniej 
Poksy (od Pokusy po Eldon); wyhodo
wanych w Michałowie: zasłużonej Feli
cjany (od Felicji po Probat) - matki 
m.in. Faustyny (po Emigrant), która 
kilka tygodni temu, reprezentując no

Lot 7. Bellanda 2002
(Pilot - Belladona po Europejczyk), 
SK Janów Podlaski
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wych właścicieli, na pokazie w Weis 
zdobyła tytuł Czempionki Austrii, Dro
gi Mlecznej (od Dąbrowicy po Endel), 
czy siedmioletniej Wizgi (od Wizuli 
po Egon), wyhodowanej przez Leszka 
Jarmuża. Może wreszcie sięgnąć 
po propozycje Stadniny Koni Janów 
Podlaski, która wystawiła młodą, ale 
bardzo obiecującą Walpurgię (od Wa
nilii po Alegro), wyrośniętą, w pięk
nych ramach Pogodę (od Perory po El
don), czy wreszcie prawdziwą gwiazdę 
- znakomitą Pintę (od Pilar po Fawor). 
Pochodzenie zobowiązuje, młoda Pin
ia udowadniała więc dotychczas, że 
zasługuje na miano udanej córki wiel
kich rodziców. Jako zaledwie rocz
na klaczka, w 2006 roku, wygrała klasę 
podczas Narodowego Pokazu w Jano
wie Podlaskim, rok później zdobyła ty
tuł Wiceczempionki Polski Klaczy 
Młodszych. Teraz dorosła, elegancka, 
coraz bardziej szlachetna oczekuje 
źrebięcia po Aslanie. Jak znam życie, 
urodzi go już na obczyźnie.

Over the course of time
Who today remembers the first Arabian 
horse auctions? The plainness of the Po
lish reality of the 60s. A lack of everything 
except dignity. The West, appearing as 
a land of eternal happiness, full of colors 
and inaccessible scents. Today, the pe
ople who remember those times, remini
sce them with a note of nostalgia, as it is 
a return to their youth, but also with an 
admiration for the determination and 
enthusiasm in tackling obstacles, which 
seemed unconquerable. The events of 
that era are already perceived today as - 
though significant - histoiy. Since then 
nearly all has changed. But these are the 
laws of nature, as 40 years have passed 
since that first auction!
The memorable year of 1969 saw the be
ginning of the event known today as the 
Pride of Poland Arabian Horse Sale. Lo
oking at the black and white photogra
phs capturing those moments in time we 
see a handful of clients, wooden benches, 
a straw-roofed small tribune and the 
young, laughing faces of today's seniors. 
Many of the heroes of those events have 
sadly passed away. Similarly to the hor
ses, which now roam over eternal pastu
res. It brings tears to the eyes...
Since that moment, continuously for 39 
years, during one weekend in August, the 
Janów Sale draws tens of clients, ready 
to pay some n-thousand amounts to be- I 
come owners of a Pure-Polish Arabian. • 
Over the years the Janów Sale has beco
me a barometer of world prices, creating 
the supply and demand for Arabian hor
ses. Additionally it is one of the most in
teresting cultural events during the year. 
Nearly all has changed - the possibilities, 
the setting, the scale of the event itself



and most of all the model of the horse, 
which clients from every comer of the 
globe come for. What remains unchan
ged is the enthusiasm of the people invo
lved in this incredible endeavor, believing 
in its success and the message it co
nveys. The Janów Sale, beside drawing 
newer and newer buyers, has also cre
ated a group of loyal fans, who come 
each year not only to buy another horse, 
but simply to be here. Because the atmo
sphere is truly remarkable.
However it seldom happens that the 
,Joyals” should leave without successful 
purchases. No wonder, as there is plenty 
quality to choose from. This year’s list of 
equine elite offered from the main Pride 
of Poland list begins with Janow’s Pelota 
by Pilot out of Pembina by Arbil. An 
extremely feminine, splendidly moving 
representative of the famous P-line esta
blished by Piewica, who reinforces Pelota 
through both the spear and distaff side. 
The delicate bay mare has this year been 
bred to the athletic, multichampion 
Ganges, making the upcoming foal 
a promising individual indeed.
The offer could not lack daughters of one 
of the most popular and proven sires in 
the world - Ekstern. The clients can cho
ose from among the Biaika-bred Halima 
out of the known Eukaliptus daughter 
Heroldia and the just four year old Poksa 
out of Pokusa by Eldon, the Michalów- 
-bred Felicjana out of Felicja by Probat, 
dam of Faustyna by Emigrant, who just 
a couple of weeks ago gained the title of 
Austrian National Champion in Weis for 
her new owner and Droga Mleczna out of 
Dąbrowica by Endel, as well as the 7- 
year-old Wizga out of Wizula by Egon 
bred by Leszek Jarmuż of Kębliny Stud. 
Or he can browse among Janów Podla- 
ski’s offers - the young but very promi
sing Walpurgia out of Wanilia by Alegro, 
the robust, nicely built Pogoda out of Pe- 
rora by Eldon and finally a true a star, the 
superb Pinta out of Pilar by Fawor., who 
has proven worthy of her great parents. 
As a yearling, in 2006, she won a class at 
the Polish National Show at Janów Pod
laski, a year later she became Polish Na
tional Reserve Champion Filly. Today 
this mature, elegant and ever more refi
ned mare is expecting a foal by Aslan. 
Knowing life, it will be bom on foreign 
land.
In the mid 90s a chestnut stallion by the 
name of Monogramm [US] by Negatraz 
out of Monogramma by Knippel came to 
Michałów. Spotted by Director Ignacy 
Jaworowski in the United States, after 
long negotiations, he was leased for two 
seasons in order to restore the blood of 
legendary Bask and to strengthen the li
ne of Kuhailan Haifi in Poland. It soon 
turned out that the instinct and bre
eding talent once again did not fail Di
rector Jaworowski. Monogramm became 
an epochal sire, leaving behind an invalu
able group of mares. The first crop of Mo- 
nogramm’s get „broke the bank” during 
the Junior Spring Show in 1996, for the 
last time held in Michałów. Later in only 
got better. The majority of the trophies 
and garlands adorning the walls of Mi- 
chalow's office are the contribution of 
Monogramm daughters and sons. After 
14 years they still catch the eye and ro
use admiration. Last year’s record-set- 
ting Auction owes its result to the chari-

W połowie lat dziewięćdziesiątych 
trafił do Michałowa kasztanowaty Mo
nogramm [US] (Negatraz - Mono
gramma po Knippel). Wypatrzony 
przez Dyrektora Ignacego Jaworow
skiego w Stanach Zjednoczonych, 
po długich negocjacjach wydzierżawio
ny został na dwa sezony w celu m.in. 
przywrócenia w Polsce krwi legendar

A Lot 8. Emika 1999 (Eldon - Emoza po Ernalj.l^B^

Lot 11. Wizga 2002 (Ekstern- Wizula po Egon), 
Leszek Jarmuż - SK Kębliny ▼

M

nego Baska i wzmocnienia rodu Kuhai- 
lana Haifi. Wkrótce okazało się, że in- 
stynkt i talent hodowcy i tym razem 
nie zawiódł Dyrektora Jaworowskiego. 
Monogramm stal się reproduktorem 
epokowym, pozostawiąjąc w stadninie 
bezcenną stawkę klaczy. Pierwszy 
rocznik potomstwa Monogramma 
„rozbił bank” z nagrodami podczas

Lot 3. Fallada 1995 (Monogramm - Fanaberia po Probat), SK Michałów

Młodzieżowego Pokazu, rozgrywanego 
w 1996 roku po raz ostatni w Michało
wie. Później było już tylko lepiej. Zna
komita część pucharów i girland, zdo
biących ściany budynku biura w stad
ninie, to zasługa synów i córek Mono
gramma. Po czternastu latach w dal
szym ciągu nieodmiennie przyciągają 
wzrok i budzą zachwyt. W zeszłym ro
ku, rekordowy wynik Aukcji zawdzię
czaliśmy fantastycznej Kwesturze, któ
ra sprzedana do Zjednoczonych Emi
ratów Arabskich za sumę 1125 tys.eu- 
ro, zasiliła tamtejszą hodowlę i pulę 
zwycięstw. Jak słusznie zainwestowa
ne były to pieniądze świadczy ostatnia 
wygrana Kwestury w jednym z nąjbar- 

dziej prestiżowych czempionatów 
na świecie - w Menton (Francja), gdzie 
zdobyła tytuł czempionki.

W tegorocznej, jubileuszowej ofercie 
nie mogło więc zabraknąć „mono- 
grammek”. Zobaczymy zasłużoną 
matkę stadną Granadę (od Grenlan
dii po Eukaliptus), której córki: Gan- 
ga (po Emigrant), Gaja Selene 
(po Emigrant), czy Gaja Iris (po Po
ganin) święciły triumfy na niejednym 
pokazie. Matka znakomitej Normy 
(po Gazal Al Shaąab) - elegancka 
i poprawna Nina (od WN Nastasea 
[US]) powinna przyciągnąć uwagę 
możliwościami hodowlanymi. Ale „hi
tem sezonu” z pewnością zostanie sta- 

jenna i pokazowa towarzyszka Kwe
stury - „niesamowita” Fallada (od Fa
naberia po Probat). Wielokrotnie 
uhonorowa najwyższymi tytułami: 
Wiceczempionki Świata - Paryż 2001, 
Czempionki Polski - Janów Podlaski 
2003, Czempionki Kanady - Regi
na 2005, Top Ten Czempionatu USA - 
Albuquerque 2005, Top Five Między
narodowego Czempionatu Klaczy 
Starszych - Weis 2006, Top Five 
Czempionatu Europy Klaczy Star
szych - Moorsele 2006. Zdobyła rów
nież szereg innych tytułów, w tym: 
Czempionki Wiosennego Pokazu Kla
czy Młodszych i Najlepszego Konia 
Pokazu - Michałów 1996, Czempionki46
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and most of all the model of the horse, 
which clients from every comer of the 
globe come for. What remains unchan
ged is the enthusiasm of the people invo
lved in this incredible endeavor, believing 
in its success and the message it co
nveys. The Janów Sale, beside drawing 
newer and newer buyers, has also cre
ated a group of loyal fans, who come 
each year not only to buy another horse, 
but simply to be here. Because the atmo
sphere is truly remarkable.
However it seldom happens that the 
,Joyals” should leave without successful 
purchases. No wonder, as there is plenty 
quality to choose from. This year’s list of 
equine elite offered from the main Pride 
of Poland list begins with Janow’s Pelota 
by Pilot out of Pembina by Arbil. An 
extremely feminine, splendidly moving 
representative of the famous P-line esta
blished by Piewica, who reinforces Pelota 
through both the spear and distaff side. 
The delicate bay mare has this year been 
bred to the athletic, multichampion 
Ganges, making the upcoming foal 
a promising individual indeed.
The offer could not lack daughters of one 
of the most popular and proven sires in 
the world - Ekstern. The clients can cho
ose from among the Biaika-bred Halima 
out of the known Eukaliptus daughter 
Heroldia and the just four year old Poksa 
out of Pokusa by Eldon, the Michalów- 
-bred Felicjana out of Felicja by Probat, 
dam of Faustyna by Emigrant, who just 
a couple of weeks ago gained the title of 
Austrian National Champion in Weis for 
her new owner and Droga Mleczna out of 
Dąbrowica by Endel, as well as the 7- 
year-old Wizga out of Wizula by Egon 
bred by Leszek Jarmuż of Kębliny Stud. 
Or he can browse among Janów Podla- 
ski’s offers - the young but very promi
sing Walpurgia out of Wanilia by Alegro, 
the robust, nicely built Pogoda out of Pe- 
rora by Eldon and finally a true a star, the 
superb Pinta out of Pilar by Fawor., who 
has proven worthy of her great parents. 
As a yearling, in 2006, she won a class at 
the Polish National Show at Janów Pod
laski, a year later she became Polish Na
tional Reserve Champion Filly. Today 
this mature, elegant and ever more refi
ned mare is expecting a foal by Aslan. 
Knowing life, it will be bom on foreign 
land.
In the mid 90s a chestnut stallion by the 
name of Monogramm [US] by Negatraz 
out of Monogramma by Knippel came to 
Michałów. Spotted by Director Ignacy 
Jaworowski in the United States, after 
long negotiations, he was leased for two 
seasons in order to restore the blood of 
legendary Bask and to strengthen the li
ne of Kuhailan Haifi in Poland. It soon 
turned out that the instinct and bre
eding talent once again did not fail Di
rector Jaworowski. Monogramm became 
an epochal sire, leaving behind an invalu
able group of mares. The first crop of Mo- 
nogramm’s get „broke the bank” during 
the Junior Spring Show in 1996, for the 
last time held in Michałów. Later in only 
got better. The majority of the trophies 
and garlands adorning the walls of Mi- 
chalow's office are the contribution of 
Monogramm daughters and sons. After 
14 years they still catch the eye and ro
use admiration. Last year’s record-set- 
ting Auction owes its result to the chari-

W połowie lat dziewięćdziesiątych 
trafił do Michałowa kasztanowaty Mo
nogramm [US] (Negatraz - Mono
gramma po Knippel). Wypatrzony 
przez Dyrektora Ignacego Jaworow
skiego w Stanach Zjednoczonych, 
po długich negocjacjach wydzierżawio
ny został na dwa sezony w celu m.in. 
przywrócenia w Polsce krwi legendar

A Lot 8. Emika 1999 (Eldon - Emoza po Ernalj.l^B^

Lot 11. Wizga 2002 (Ekstern- Wizula po Egon), 
Leszek Jarmuż - SK Kębliny ▼
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nego Baska i wzmocnienia rodu Kuhai- 
lana Haifi. Wkrótce okazało się, że in- 
stynkt i talent hodowcy i tym razem 
nie zawiódł Dyrektora Jaworowskiego. 
Monogramm stal się reproduktorem 
epokowym, pozostawiąjąc w stadninie 
bezcenną stawkę klaczy. Pierwszy 
rocznik potomstwa Monogramma 
„rozbił bank” z nagrodami podczas

Lot 3. Fallada 1995 (Monogramm - Fanaberia po Probat), SK Michałów

Młodzieżowego Pokazu, rozgrywanego 
w 1996 roku po raz ostatni w Michało
wie. Później było już tylko lepiej. Zna
komita część pucharów i girland, zdo
biących ściany budynku biura w stad
ninie, to zasługa synów i córek Mono
gramma. Po czternastu latach w dal
szym ciągu nieodmiennie przyciągają 
wzrok i budzą zachwyt. W zeszłym ro
ku, rekordowy wynik Aukcji zawdzię
czaliśmy fantastycznej Kwesturze, któ
ra sprzedana do Zjednoczonych Emi
ratów Arabskich za sumę 1125 tys.eu- 
ro, zasiliła tamtejszą hodowlę i pulę 
zwycięstw. Jak słusznie zainwestowa
ne były to pieniądze świadczy ostatnia 
wygrana Kwestury w jednym z nąjbar- 

dziej prestiżowych czempionatów 
na świecie - w Menton (Francja), gdzie 
zdobyła tytuł czempionki.

W tegorocznej, jubileuszowej ofercie 
nie mogło więc zabraknąć „mono- 
grammek”. Zobaczymy zasłużoną 
matkę stadną Granadę (od Grenlan
dii po Eukaliptus), której córki: Gan- 
ga (po Emigrant), Gaja Selene 
(po Emigrant), czy Gaja Iris (po Po
ganin) święciły triumfy na niejednym 
pokazie. Matka znakomitej Normy 
(po Gazal Al Shaąab) - elegancka 
i poprawna Nina (od WN Nastasea 
[US]) powinna przyciągnąć uwagę 
możliwościami hodowlanymi. Ale „hi
tem sezonu” z pewnością zostanie sta- 

jenna i pokazowa towarzyszka Kwe
stury - „niesamowita” Fallada (od Fa
naberia po Probat). Wielokrotnie 
uhonorowa najwyższymi tytułami: 
Wiceczempionki Świata - Paryż 2001, 
Czempionki Polski - Janów Podlaski 
2003, Czempionki Kanady - Regi
na 2005, Top Ten Czempionatu USA - 
Albuquerque 2005, Top Five Między
narodowego Czempionatu Klaczy 
Starszych - Weis 2006, Top Five 
Czempionatu Europy Klaczy Star
szych - Moorsele 2006. Zdobyła rów
nież szereg innych tytułów, w tym: 
Czempionki Wiosennego Pokazu Kla
czy Młodszych i Najlepszego Konia 
Pokazu - Michałów 1996, Czempionki46

47



smatic Kwestura, who sold to the United 
Arab Emirates for 1.125.000 Euro has ad
ded to their breeding and victorious 
wins. The justness of this investment 
was proven by Kwestura’s last win at one 
of the most prestigious championships 
in the world - in Menton, France, where 
she gained the title of champion.
For that reason this year’s jubilee offer 
could not lack Monogramm mares. We 
will find the valuable broodmare Grana
da out of Grenlandia by Eukaliptus, 
whose daughters - Ganga by Emigrant, 
Gaja Selene by Emigrant and Gaja Iris 
by Poganin - have been successful at ma
ny shows. The dam of the superb Norma 
by Gazal Al Shaqab - the elegant and 
correct Nina out of WN Nastasea [US] 
should draw attention with her prolific 
abilities. But the „hit of the season” will 
definitely be Kwestura’s stable and 
showmate - the incredible Fallada out of 
Fanaberia by Probat. Twice Junior 
Spring Show Champion Filly and Best in 
Show at Michałów in 1996 and Białka in 
1997, Polish National Reserve Champion 
Filly in 1997, World Reserve Champion 
Mare in 2001, Warsaw Summer Show 
Champion Mare in 2002, Polish National 
Champion Mare in 2003, Los Robles de 
Oro Champion Mare in California in 
2005, Region III Champion Mare in Ne
vada in 2005, Canadian National Cham
pion Mare in 2005, Top Ten US Mare in
2005, Top Five International Mare in 
Weis in 2006, Bełżyce Reserve Champion 
Mare in 2006, Top Five European Mare in
2006. No more, no less.
Yet there is still the excellent Emika by 
Eldon out of Emoza by Emal, bred by 
Białka, the memorable Warsaw Summer 
Show Reserve Champion Filly, Polish 
National Reserve Champion Filly from 
2001, Warsaw Summer Show Champion 
Mare & Best in Show from 2003, Autumn 
Show Reserve Champion Mare from 
2006, in foal to Esparto, the stylish black 
Bellanda from Janów Podlaski by Pilot 
out of Belladona by Europejczyk and 
many more splendid colors to choose 
from on the Pride of Poland paint palet
te.
Thirty three superb mares, three stal
lions and an interesting Selection Sale 
offer have been further enhanced with 
a surprise, possible only at such an out
standing jubilee. There is only one Qu
een and that Queen will stay at home, 
but moving with the times and answe
ring the demands of the market the bre
eders offer a foal whose sire will be cho
sen by the winning bidder and whose 
dam will be... an icon, an unrivalled mo
del perfection of the modem Arabian 
horse - Pianissima. A mare which needs 
no introduction, whose introduction wo
uld be inappropriate. Anyone who has 
ever come in contact with the world of 
Arabian horse shows must have heard 
about this outstanding mare, whose na
me is always spoken with awe, almost 
worshipped. An offer befitting a jubilee 
sale, providing the joy of creativity, the 
reliability of success (out of such a dam!) 
and the uncertainty of anticipation.
Who knows when an opportunity like 
this will appear again. What kind of 
world and if any at all will exist another 
40 years from now. In any case, it will su
rely be different, /transl. J.K./ 

Wiosennego Pokazu Klaczy Młod
szych i Najlepszego Konia Pokazu - 
Białka 1997, Wiceczempionki Polski 
Klaczy Młodszych - Janów Podlaski 
1997, Czempionki Los Robles de Oro 
Klaczy Starszych - Paso Robles 
(USA) 2005, Czempionki Pokazu Re
gionu III - Reno (USA) 2005.

Nic dodać nic ująć.
A przecież jest jeszcze świetna Emi

ka (Eldon- Emoza po Emal), wyhodo
wana w Bialce, pamiętna Wiceczem- 
pionka Letniego Pokazu Klaczy Młod
szych w Warszawie w 2001 roku, Wice- 
czempionka Polski Klaczy Młodszych, 
Czempionka Letniego Pokazu Klaczy 
Starszych i Najlepszy Koń Pokazu, Wi- 
ceczempionka Jesiennego Pokazu Kla
czy Starszych z 2006 roku, źreb- 
na Esparto; jest ogromnie efektow
na i stylowa, kara Bellanda z Janowa 
Podlaskiego (Pilot - Belladona po Eu
ropejczyk) i wiele innych - jak koloro
wa paleta możliwych do wyboru wspa- 
niaiych barw.

Trzydzieści trzy kapitalne klacze, 
trzy ogiery i ciekawa propozycja 
sprzedaży Selection Sale zostały uzu- 

Lot 10. Pinta 2005 (Ekstern - Pilar po Fawor), SK Janów Podlaski

peinione o niespodziankę, możliwą 
tylko z okazji tak niecodziennego ju- 
bileuszu. „Królowa jest tylko jedna” 
głosi slogan reklamowy jednej z pol
skich gwiazdek estrady. Idąc ręką 
w rękę z duchem czasu i zapotrzebo
waniem rynku, hodowcy pozostawia
ją „królową” w domu proponując 
na sprzedaż źrebię, którego ojca bę
dzie mógł wybrać zwycięzca licytacji, 
a matką... A matką zostanie ikona, 
niedościgniony idea! współczesnego 
modelu konia arabskiego - Pianissi
ma. Klacz której przedstawiać nie 
trzeba, ba - nawet nie wypada. Każdy 
kto kiedykolwiek otarł się o świat po
kazów koni czystej krwi, musial usły
szeć o niezwykłej klaczy, której imię 
powtarzane jest zawsze z westchnie
niem zachwytu, niemal czcią. Propo
zycja na miarę rocznicowej sprzedaży, 
dająca radość tworzenia, pewność 
sukcesu (od takiej matki!!!) i niepew
ność oczekiwania.

Kto wie, kiedy następna taka okazja 
się zdarzy! Czy w ogóle i jaki świat bę
dzie istniał za następne czterdzieści 
lat? Na pewno będzie on inny. •
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Porozmawiaj piy

Jerzy „George” Zbyszewski: Czy ty 
w ogóle wiesz, kiedy spotkaliśmy się 
pierwszy raz?
Greg Gallun: No... chyba na Meadow 
Wood Farm w stanie Waszyngton (lato 
1987 r.).
GZ: Niezupełnie. Poznaliśmy się wcze
śniej, pamiętam cię z roku 1981 w stad- 

Jerzy „George" Zbyszewski - 
Polak w Ameryce,

Greg Gallun - Amerykanin 
często bywający w Polsce.

Łączy ich wspólna 
pasja - konie!!!

już Baska, padl w 1979. Widziałem go 
tylko raz, w czasie aukcji w Scottsdale. 
Kathy La Croix prezentowała go 
na scenie. Zacząłem pracować w La- 
sma Arabians mniej więcej w rok 
po śmierci Baska... tam wszystko było 
poświęcone jemu. Wtedy nie moż
na było „tknąć” córki Baska bez co naj-

ninie Lasma Arabians w Scottsdale. 
Świeżo przyjechałem z Polski i to był 
pierwszy rok mojej pracy na Sir Wi
lliam Farm, którą prowadzili Jolanta 
i Zenon Lipowiczowie. Stadnina ta by
ła po sąsiedzku z Lasmą.
Chyba byłeś praktykantem w Lasma 
Arabians? 

do mojego ojca. Pozostałość tej ziemi 
kupił lekarz weterynarii, który otwo- 
rzyi klinikę, specjalizującą się w rozro
dzie. Są teraz naszymi sąsiadami.
GZ: Czy pamiętasz swoje pierwsze ze
tknięcie z końmi z Polski?
GG: To chyba było w Lasma Arabians. 
Gdy zaczynałem tam pracę nie było 

mniej 300 tys. dolarów „w kieszeni”. 
Bask byi tym w świecie arabów, czym
Secretariat w świecie folblutów. 
Moim następnym kontaktem z polski
mi końmi byi ogier Strike. Syn Aladdi- 
na i córki Baska byi własnością mojej 
rodziny. Gdy Strike zdobył tytuł czem- 
piona ogierów USA, mój brat i ja, zafa-

GG: Tak, byłem praktykantem. Praco
wałem z końmi przygotowywanymi 
na pokazy i aukcje. Mój brat Brad byi 

scynowani polską hodowlą, postanowi
liśmy wybrać się do Polski w poszuki
waniu ogiera odpowiedniego dla córek
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uczniem Gene’a La Croix, a ja byłem 
młodym chłopakiem, kochającym ko
nie i jeździłem z nimi na pokazy. To byi 
pretekst, by urwać się ze szkoły. W1980 
Gene LaCroix spytał mnie, czy nie 
chciaibym pomóc w przygotowaniu 
koni do aukcji. W tym czasie chodziło 
o przygotowanie około 160 koni. 
Zgodziłem się. Na Lasma Ara
bians pracowałem z przerwa- 
mi około 5 lat. W 1996 roku, 
po skończonym kontrakd^^^^^C

¡m Farms w Kali- 
1'ornii. otworzyłem swoją 
stajnię treningową. Mo-^abjt 
jej żonie Nancy i mnie -r*  * 
udało się kupić kawałek 
ziemi w Santa Ynez ( Ka
lifornia), która należała

1■ ÁsaOBÓ. *

VC“’

Strike’a. O, Boże!!! Jak mało wtedy wie
dzieliśmy. Zadzwoniliśmy do Animexu 
w Warszawie. Przydzielono nam kierow- 

k cę, który nie wiedział absolutnie nic 
r o koniach, stadninach... po prostu pust

ka, zero! Zawieziono nas do Janowa, 
Michałowa i Kurozwęk. Jedyną osobą, 
z którą dane nam było porozmawiać 

„końskim językiem” byi dyrektor Ja- 
worowski w Michałowie. Poświęcił 

nam około 20 minut. Byliśmy 
..młodzi, kompletnie nieprzygo- 
|Kowani na taką podroż... Nie 
U muszę ci mówić - nie znale: ■ 
H liśmy żadnego ogiera.

Następnym dużym przeży- 
. i, ciem, wiele lat później była 

dzierżawa Kwestury i Gan- 
gesa dla Mike’a Nicholsa.
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Greg Gallun jest jednym z najlepszych prezenterów koni arabskich w USA, 
a może i na świecie. Słynie z tego, że jego konie prezentowane na „stój” są bli
skie ideału.

Od około 10 lat współpracuję z Gregiem bardzo blisko i zawsze zadziwia mnie 
jego profesjonalizm jako biznesmena oraz wielka miłość i pasja, jaką darzy ko
nie arabskie. Oczywiście jak każda osoba „na topie” jest on ofiarą wielu oskar
żeń o surowość w treningu, ostre traktowanie koni, itp. Przez wszystkie lata 
współpracy z Gregiem miałem możliwość doświadczyć czegoś wręcz przeciwne
go. To Greg wędruje wieczorem po swoich stajniach, sprawdzając czyjego pod
opieczni mają wszystko czego im potrzeba; to Greg wozi osobiście swoje konie 
na show drżąc, by im się nic nie stało; to Greg zatrzymuje się w przydrożnym 
sklepiku w środku nocy kupując dla nich marchew... Przykłady można by mno
żyć w nieskończoność. (G.Z.)
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To było to!... Ale pozwól, że najpierw 
cofnę się na chwilę w przeszłość. Wiele 
lat przedtem pokazywałem Mono- 
gramma w Stanach. Jak wszyscy wie
my, jest on ojcem zarówno Kwestury, 
Gangesa jak i wielu innych słynnych 
koni. Pamiętam, że na pokazie w Scot
tsdale w 1992 roku byłem z nim drugi, 
a na jesieni tego samego roku miałem 
go pokazywać na Narodowym Czem- 
pionacie USA. Do Scottsdale przyje
chał wtedy dyrektor Jaworowski zain
teresowany sprowadzeniem Mono- 
gramma do Polski. Po pokazie przyszli 
do mnie właściciele Monogramma - 
państwo Bishop - i spytali, czy zależy 
mi na tym, aby konia pokazać na US 
Nationals, gdyż dyrektor Jaworowski 
chce go wydzierżawić do stadniny 
w Michałowie. Nie zastanawiając się 
powiedziałem, że Polska ważniejsza 
niż czempionaty. Nie chcę byś myślai, 
że przewidywałem jego sukces jako re
produktora. Tę wizję miał dyrektor Ja
worowski, a ja po prostu powiedziałem 
to od serca.
GZ: Czy uważasz, że konie z Polski róż
nią się od tych wyhodowanych w in
nych krajach?
GG: Absolutnie tak. Są inne fizycznie 
i psychicznie.
Fizycznie są po prostu bardzo popraw
ne pokrojowo i mocno przekazują te 
cechy z pokolenia na pokolenie. Moim 
zdaniem konie z Polski to najważniej
sza krew na świecie. Jeśli chodzi o ich 
Psychikę, to najbardziej jest to widocz
ne u klaczy. Mają niesamowity instynkt 

stadny. W Stanach klacze trzymane są 
czasem cale życie w boksach, te które 
przychodzą z polskich stadnin nie bar
dzo to lubią.
GZ: W swojej karierze wygrałeś bardzo 
dużo. Co uważasz za swój największy 
sukces?
GG: Zdecydowanie było to wygranie 
czempionatu USA ogierem Ali Ja- 
maal. Nie wiem jak to wytłumaczyć, 
ale ja czułem tego konia. Połączyłem 
się z nim w ringu. On był jak król.
Zaraz za nim jest Pianissima. Nigdy 
w życiu nie zapomnę wieczoru w Ken
tucky, kiedy w światłach jupiterów 
wbiegłem z nią na ring we Freedom 
Hall. Ona tej nocy miała jakąś dziwną 
energię. Popatrz, jak jedna klacz może 
wpłynąć na aż tylu ludzi. Pamiętasz te 
tłumy, które ciągnęły do mojej stajni 
po jej zwycięstwie? To był dublet, 
wśród klaczy starszych wygrała micha- 
iowska El Dorada, a młodszych - ja
nowska Pianissima.
GZ: Jak mógłbym zapomnieć. Zawsze 
wszystkim powtarzam historię „księż
niczki” Pianissimy. Było tak wielu 
chętnych do oglądania polskich klaczy 
po wygranej w Louisville, że musieli- 
śmy wyznaczyć godziny prezentacji. El 
Dorada była, jak zawsze, „do rany 
przyłóż”. Pianissima była humorzasta 
i zmęczona tym całym zamieszaniem. 
Po ostatniej prezentacji zamknęliśmy 
stajnie, ty i Nancy pojechaliście do ho
telu. Już miałem wychodzić, gdy 
do stajni przyszło małżeństwo z dwój
ką dzieci. Prosili o pokazanie klaczy.

Chatting with Greg...
Greg Gallun is one of the best Arabian 
horse handlers in the US and perhaps 
even in the world. His trademark - hor
ses presented in „halt” near perfection.
I have been working closely with Greg for 
about 10 years and I’m always amazed by 
his professionalism as a businessman and 
his great affection and passion for the Ara
bian horse. Of course as is the case with 
every person at the peak of the pyramid, 
he suffers many accusations of harsh tra
ining methods, hard horse treatment etc. 
During all these years of working with 
Greg I had the chance to experience so
mething quite the opposite. It is Greg who 
strolls through the stables every evening 
making sure that his pupils have every
thing they need, it is Greg who personally 
drives his horses to the show grounds, qu
ivering about their safety, it is Greg who 
stops at a roadside shop in the middle of 
the night to purchase carrots for his gra
duates... There is no end to such examples.

GZ: Greg, do you even remember the 
moment we met for the first time?
GG: Well... I think it was at Meadow Wo
od Farm in Washington State - in 1987.
GZ: Not at all... we met much earlier... 
I remember you from 1981 at Lasma Ara
bians in Scottsdale. I have just arrived 
from Poland and it was my first year of 
work at Sir William Farm, managed by 
Jolanta and Zenon Lipowicz. SWF stud 
was right next door to Lasma. Weren’t 
you a trainee at Lasma Arabians?
GG: Yes I was a trainee working with the 
halter and auction horses.
My brother Brad was a student of Gene 
La Croix and I was a young boy who loved 
horses and I used to go with him to the 
shows. It was an excuse to skip school. In 
1980 Gene La Croix asked if I’d like to 
help prepare horses for the auction. At 
that time we were speaking about a num
ber of 160 horses. I agreed. I worked abo
ut 5 years at Lasma Arabians with some 
breaks in between. In 1996, after comple
ting my contract with Ventura Farms of
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California I opened my own training sta
ble. Together with my wife Nancy we we
re able to purchase some land in Santa 
Ynez, California, which belonged to my 
father. The remainder of the land was 
purchased by a veterinarian who opened 
a facility specializing in reproduction. 
They are currently our neighbors.
GZ: Do you remember your first encoun
ter with horses from Poland?
GG: I think it was at Lasma Arabians. 
When I took up work, Bask was no longer 
there. He died in 1979.1 saw him only on
ce, during the auction in Scottsdale. Ka
thy La Croix presented him on stage. 
I began working at Lasma a year or so 
after Bask’s death... and everything was
devoted to him. At that time you co
uldn’t even come near a Bask daughter 
without at least 300,000 dollars. Bask 
was to the Arabian world what Secreta
riat was to the Thoroughbred world.
My next encounter with Polish horses 
was a stallion named Strike. The son of 
Aladdinn and a Bask daughter was the 
property of my family. When Strike ga
ined the title of US National Champion, 
my brother and I, fascinated by Polish 
breeding, decided to come to Poland in 
a search for a stallion suitable for Strike’s 
daughters. My God, we knew so little! We 
called Animex in Warsaw. They gave us 
a driver who knew absolutely nothing 
about horses, studs... just a blank, zero! 
We were taken to Janów Podlaski, Mi
chałów and Kurozwęki. The only person 
we had a chance to speak „equine” was 
Director Jaworowski at Michałów. He ga
ve us about 20 minutes. We were young, 
completely unprepared for such a jour
ney. Needless to say, we didn’t find a stal
lion.
Another memorable time, many years la
ter, was the lease of Kwestura and Gan
ges for Mike Nichols. That was really so
mething! But let me take a few steps 
back. Many years earlier I presented Mo- 
nogramm in the States. As we all know 
he is the sire of both Kwestura and Gan
ges, as well as many other famous horses. 
I remember that I came second with him 
at the Scottsdale Show and I was to pre
sent him later that year at the US Natio
nals in Autumn. At that time Director 
Jaworowski of Michałów Stud had visi
ted Scottsdale, interested in bringing 
Monogramm to Poland. After the show 
Monogramm’s owners, the Bishops, ca
me up to me and asked if I’d want to 
show the horse at the US Nationals, be
cause Director Jaworowski wanted to le
ase him to Michałów. Immediately I an
swered that Poland is more important 
than any championships. I don’t want 
you to think that I foresaw his success as 
a sire. That vision was of Director Jawo
rowski, I just spoke straight from the he
art.
GZ: Do you think that horses from Po
land differ from those bred in other corm- 
tries?
GG: Absolutely yes. They are different 
physically and mentally. In terms of phe
notype they have a very correct confor
mation and strongly pass these traits on 
from generation to generation. In my 
opinion horses from Poland possess the

Jerzy „George“ Zbyszewski Hand Lenita Peroy; Biatka 2009

Kategorycznie odmówiłem bo boha
terki były zmęczone. Zmiękłem gdy 
okazało się, że ludzie ci jechali cały 
dzień aż ze Wschodniego Wybrzeża. 
Oglądali występ Pianissimy poprzed
niego wieczoru przez internet i chcieli 
ją zobaczyć na żywo. Wpuściłem ich 
do stajni. El Dorada podeszła 
do otwartych drzwi, postawiła uszy 
i powąchała dzieciaki. Jak zwykle przy
jazna do wszystkich. Przeszliśmy 
do boksu Pianissimy. Otworzyłem 
drzwi, dwoje dzieci stało przede mną. 
Pianissima zobaczyła, że nie mamy 
marchewek, stuliła uszy i ruszyła 
w stronę dzieci jak rekin ze „Szczęk”. 
Zatrzasnąłem drzwi boksu i pognałem 
po marchew. Wręczyłem ją dzieciakom 
i znów otworzyłem drzwi boksu Pia
nissimy. Była jak baranek.
GG: Ona jest jak księżniczka. Wie, że 
jej wszystko wolno. Teraz widzę ją co
dziennie, bo jest u mnie na farmie. Ra
no wypuszczana jest na pastwisko tuż 
pod moim domem. Zawsze muszę „za
mienić z nią kilka słów” w drodze 
do stąjni.
GZ: Który z polskich koni był najła
twiejszy, a który najtrudniejszy w tre
ningu?
GG: Najłatwiejsza zdecydowanie była 
janowska Olita dzierżawiona przez 
Manny’ego Vierrę. Ona po prostu lubi
ła to robić, a amerykański styl pokazy
wania wyraźnie jej pasował.

Natomiast najtrudniejsza była Palesty
na. Wiemy, że dzieci Monogramma są 
humorzaste, ale ona po prostu była 
niezainteresowana. Miałem wrażenie, 
że gdybym był z nią w pokoju konfe
rencyjnym, a nie w stąjni, to po prostu 
wyszłaby trzaskając drzwiami. To jest 
bardzo piękna klacz, ale ze względu 
na tę okropną niechęć do nauki, ode
słałem ją do domu. Konia nie moż
na do tego zmusić. Niektóre konie nie 
są stworzone do pokazów.
GZ: Pianissima wygrała z Tobą 
wszystko, ale czy jest ci bliski jakiś in
ny koń, który może nie odniósł aż tak 
spektakularnych sukcesów?
GG: Oczywiście. Jest nią bez wątpienia 
michalowska Wkra, którą dzierżawił 
Frank Chisholm z Południowej Karoli
ny. Ona po prostu kocha ludzi. Chce 
z nimi być i ich zadowalać swoim wzoro
wym zachowaniem. Bardzo ją lubiłem. 
GZ: Bardzo wiele mówi się o używaniu 
w polskiej hodowli państwowej ogie
rów z tzw. „obcą krwią”. Co na ten te
mat sądzisz?
GG: Uważam, że dyrektorzy polskich 
stadnin państwowych są nad wyraz 
rozważni. Ktoś kiedyś mi powiedział, 
że jeśli widzisz jakiś nieznany ci napój, 
to najpierw napij się lyk - spróbuj, za
nim wypijesz całą butelkę. Moim zda
niem to właśnie robi się w polskich 
stadninach. Nie sądzę żeby ogiery 
z „obcą krwią” były filarami hodowli
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w Polsce, ale zdecydowanie ich użycie 
stanowi krok do przodu. Spójrz, jak 
dobrze łączyły się z „polską krwią” Pa
lus, Monogramm, Gazal Al Shagab, 
a teraz Erno i Eden C.
GZ: Byłeś w Polsce wiele razy. Zwykle 
przyjeżdżasz ze mną w mąju, a potem 
na aukcję w Janowie. Co ci się w Polsce 
podoba najbardziej?
GG: Tradycja! Tu wszystko jest robio
ne według wzorów. Żyjemy w czasach 
telefonów komórkowych, intemetu... 
a w Polsce ciągle przywiązuje się wagę 
do najdrobniejszych szczegółów. Ok
ropnie mi to imponuje.
GZ: Co sądzisz o aukcji w Janowie?
GG: Zawsze mówię wszystkim, że jest 
to najlepsza aukcja na świecie. Ceny są 
realne. Nie ma żadnych nieuczciwych 
licytacji... no i ta oprawa. Janów jest 
miejscem magicznym.
Jak się nad tym zastanowię, to są trzy 
główne powody, dla których czempionat 
i aukcja w Janowie Podlaskim znajdują 
się na pierwszym miejscu mojej listy. 
Po pierwsze - jakość koni. Zarówno 

na czempionatach, jak i na aukcji jakość 
tego co widzimy jest zdecydowanie naj
wyższa. Po drugie - oprawa całej impre
zy. Jak już mówiłem, Janów jest nie
powtarzalnym miejscem na ziemi. 
A po trzecie - uwielbiam patrzeć na lu
dzi, którzy nie są znawcami koni, ale 
przemierzają setki kilometrów żeby zo
baczyć czempionat i aukcję. Poparcie 
widzów w czasie aukcji jest niesamowite. 
Te owacje, gdy cena konia przekroczy 
100 tys. euro... Tego nie widzi się nigdzie! 
Kiedyś zapytałem Stuarta Vesty’ego, 
dlaczego w czasie pokazu i aukcji jest 
tyle kamer. Odpowiedział: bo tu jest to 
wydarzenie!
Uważam, że Polacy kochąją konie i są 
z nich bardzo dumni. To część ich hi
storii.
GZ: Na koniec zadam ci pytanie, 
na które znam odpowiedź. Jaką polską 
potrawę lubisz najbardziej i co sądzisz 
o polskiej wódce?
GG: Kotlet schabowy z kuchni pani 
Barbary Orłoś w Janowie jest zdecy
dowanym „czempionem”. Na miejscu 

most important blood in the world 
When it comes to their psyche it is best 
seen in the mares. They have an incredi
ble herd instinct. In the States mares are 
sometimes kept ah their life in stalls, tho
se which come from the Polish studs 
don’t like that very much.
GZ: You have won a lot during your care
er. What do you consider to be your big
gest success?
GG: Definitely the winning of the US 
Championships with Ali Jamaal. I don’t 
know how to explain it, but I felt that 
stallion. I connected with him in the are
na. He was like a king. Right behind him 
is Pianissima. I will never forget the eve
ning at Kentucky when I ran with her on
to the ring at Freedom Hall. She had this 
strange kind of energy that night. Look 
at how one mare can affect so many pe
ople. Remember those crowds that po
ured towards my stable after her victory? 
It was a double win, as the senior mares 
were won by Michalow’s El Dorada, whi
le the juniors - Pianissima.
GZ: How could I forget. I always tell eve
ryone the story of princess Pianissima. 
There were so many who wanted to see 
the Polish mares after their win in Lo
uisville that we had to set up presenta
tion hours. El Dorada was as always 
a sweetheart. Pianissima was moody and 
tired with all this commotion. After the 
last presentation we closed the stables 
and you and Nancy went to the hotel.

Greg Hand Pianissima; Janów Podlaski 2009
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„wice” plasuje się żurek, który jest 
świetny w caiej Polsce. Muszę powie
dzieć, że szefowa kuchni w Michałowie 
również karmi nas po królewsku.
Jeśli chodzi o wódkę, to chyba mam 
z nią niełatwą zażyłość. Ona mnie ko
cha, a ja ją mniej. Zawsze po pobycie 
w Polsce dochodzę do wniosku, że je
stem w piciu wódki zwykłym amato
rem.
GZ: Rozumiem, że utrzymujemy tra
dycję i gdy jesteśmy w okolicach Sie
dlec dzwonimy do pani Barbary, żeby 
zaczęła smażyć schabowe!!!
GG: Absolutnie. Tradycja jest trady
cją! •

Jerzy „George“ Zby szewski,
Pianissima,
Greg Hand Nancy Gallun,
US Nationals, Louisville,
Kentucky 2006

I was about to leave when a couple with 
two kids came up. They asked to show 
them the mare. I declined, as the hero
ines were tired. But I gave in when it tur
ned out that they have been driving here 
all day from the East coast. They wat
ched Pianissima’s show the previous eve
ning on the internet and wanted to see 
her live. I let them in. El Dorada walked 
up to the open doors, set up her ears and 
sniffed the kids. Kind as always. We wal
ked over to Pianissima. I opened the do
ors with the two kids standing in front of 
me. Pianissima saw that we lacked car
rots, laid back her ears and headed to
wards the kids like a shark from „Jaws”. 
I slammed the doors and raced for some 
carrots. I handed them to the kids and 
opened the stall doors again. Pianissima 
was as sweet as a teddy bear.
GG: She is like a princess. She knows 
that she’s allowed to do everything. Now 
I see her everyday, as she is at my farm. 
She is let out onto the pasture in the 
morning right under my house. I always 
have to exchange a few words with her 
on my way to the stable.
GZ: Which of the Polish horses was 
easiest and which hardest to train?
GG: The easiest was definitely Janow’s 
Olita leased by Manny Vierra. She sim
ply liked it and the American style of 
showing clearly suited her. While the 
hardest was surely Palestyna. It’s gene
rally known that Monogramm’s proge
ny are moody, but she was simply unin
terested. I had an impression that if we 
were together in a conference room and 
not a stable she would just walk out 
slamming the doors behind her. She’s 
a very beautiful mare, but because of 
her unwillingness to learn I had to send 
her home. A horse cannot be forced.

Some horses were just not bom for the 
show ring.
GZ: Pianissima won everything with you, 
but is there a horse close to your heart 
that perhaps did not score such specta
cular successes?
GG: Of course. It is definitely Michalow’s 
Wkra, leased by Frank Chisholm of So
uth Carolina. She simply loves people. 
She wants to be close to people and ple
ase them with her superb behavior. I li
ked her very much.
GZ: A lot has been said about using „fo
reign blood” stallions at the Polish State 
Studs. What do you think about that?
GG: I think that the directors of Polish 
State Studs are extremely thoughtful. 
Someone told me once that when you 
are given an unknown beverage you sho
uld first take a sip rather than drinking 
the whole bottle, it is best to know if you 
like it or not.
I don’t think that „foreign blood" stal
lions would become the pillars of bre
eding in Poland, but their usage is defini
tely a step ahead. Look at how well „Po
lish blood” crossed with Palas, Mono- 
gramm, Gazal Al Shaqab and now Enzo 
and Eden C.
GZ: You visited Poland many times. You 
usually come with me in May and later 
for the auction at Janów. What do you li
ke most about Poland?
GG: The tradition! Here everything is 
done by the book. We live in a time of cell 
phones, the internet... and in Poland eve
ry detail is treated with the utmost care. 
It impresses me.
GZ: What do you think about the Janów 
auction?
GG: I always tell everyone that it is the 
best auction in the world. The prices are 
realistic. There are no dishonest bids... 

and the setting. Janów is a magic place. 
When I think about it there are three ma
in reasons for which the Polish National 
Show and Janów auction place at the 
top of my list. First of all - the quality of 
the horses. Both at the show and the 
auction the quality of what we see is the 
highest. Second - the setting of the enti
re event. As I said, Janów is an inimitable 
place. And third - I love looking at pe
ople who are not horse experts, but tra
verse hundreds of kilometers to see the 
show and sale. The support of the spec
tators is incredible. Those ovations when 
the price exceeds 100,000 Euro... you 
don’t see that anywhere else! I asked 
Stuart Vesty once why is there so many 
cameras during the show and sale and he 
said: because here is where the action ta
kes place! I think that the Poles love hor
ses and are very proud of them. It’s part 
of their history.
GZ: Finally I will ask you a question to 
which I know the answer. Which Polish 
dish do you like the most? What do you 
think about Polish vodka?
GG: A pork chop from the kitchen of 
Barbara Orioś in Janów is the definite 
„champion”. The title of reserve goes to 
żurek soup (sour rye soup), which is gre
at in all of Poland. I must say that the co
ok at Michałow also feed us all like royal
ty as well.
When it comes to vodka we don’t have an 
easy relationship. She loves me, I love 
her less. After every visit to Poland I re
alize that I’m a total amateur in vodka 
drinking.
GZ: A tradition has to be maintained, so 
when on our way to Janów we pass the 
city of Siedlce, we call Barbara to let her 
know she should start frying pork chops! 
GG: Absolutley. Tradition is tradition!
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PORADY

co salonie/biękności
Susanne Frederiksen
fot. Anna Deszczyńska

K
onia arabskiego do pokazu nie 
przygotujemy w ciągu kilku mi
nut ani nawet kilku godzin. 
O dobrą kondycję naszego pupila należy 

dbać, poczynając od stworzenia mu od
powiednich warunków utrzymania, co
dziennego czyszczenia i karmienia.

Odpowiednio do wieku i kondycji ko
nia dobieramy też program treningu. Po
czątkujący hodowca dobrze zrobi, jeśli 
skorzysta z konsultacji u zawodowego 
trenera lub weźmie udział w szkoleniu.

Pracujemy z koniem przez 6 dni w ty
godniu, jeden dzień przeznaczając 
na odpoczynek. W miarę zaawansowania 
w treningu wzrasta zapotrzebowanie 
na energię, więc będziemy musieli zwięk
szyć kaloryczność dawki żywieniowej. 
Uważajmy tylko, żeby nie podawać pasz 
nadmiernie wysokobiaikowych, zwłasz
cza w dni wolne od pracy.

Trening konia należy rozpocząć na 2-3 
miesiące przed pokazem, aby pobudzić 
rozwój jego mięśni, wyrobić ruch, na

uczyć skupiania uwagi na prezenterze 
i przyjmowania odpowiedniej postawy. 
Koń musi ponadto przyzwyczaić się 
do działania łańcuszka podbródkowego, 
świstu bata, muzyki, gwaru dochodzące
go z widowni i - miejmy nadzieję - także 
oklasków!

Potrzebny sprzęt i preparaty:
• maszynka do strzyżenia
• ostrza do maszynki: nr 10 i 40 (ewen
tualnie 15 i 30)
• szczotka wiosiana do czyszczenia
• szczotka o długim włosie
• plastikowy grzebień
• kopystka
• ściągaczka do potu
• gumowe zgrzebło
• gąbka do mycia
• miękka szczotka
• szczotka do polerowania
• ręczniki
• szampon
• odżywka do sierści
• płyn ułatwiający rozczesywanie grzy
wy i ogona

• środek nabiyszczający
• balsam nawilżąjący
• olejek lub smar do kopyt
• środek chroniący przed owadami.

Jeśli mieszkamy w okolicach o chłod
nym klimacie, już na dwa miesiące 
przed pokazem będziemy musieli trzy
mać konia w derce z kapturem, żeby 
sierść nie odrosła nadmiernie po strzyże
niu. Po kąpieli lub treningu dobrze jest 
również nałożyć derkę z polaru. Podczas 
pokazu będzie nam potrzebna derka 
z kapturem i ochraniaczem na ogon, aby 
sierść i włosie pozostawały czyste i błysz
czące.

Strzyc konia należy dwa tygodnie 
wcześniej, a nie bezpośrednio przed po
kazem, aby ewentualne ślady nierówne
go cięcia zdążyły zarosnąć.

Na dzień przed pokazem:
• Myjemy konia ciepłą wodą. Za pomo
cą gumowego zgrzebła wcieramy dobrze 
szampon. Pamiętajmy, aby dotrzeć tak
że do takich części ciała, których 
przy zwykłej pielęgnacji nie myjemy, np. 
podeszwy kopyt czy partie między noga
mi. Do mycia koni siwych, a także bia
łych odmian, używamy specjalnego, wy
bielającego szamponu, starannie usuwa
jąc plamy i zażółcenia. Dla koni maści- 
stych wystarczy dobry szampon o wła
ściwościach nawilżąjących.
• Dokładnie piuczemy konia, gdyż po
zostawione resztki szamponu mogą wy
wołać świąd skóry.
• Nakładamy na grzywę, ogon i resztę 
ciała odżywkę, dokładnie ją rozprowa
dzając, a potem spłukujemy.
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. usuwamy nadmiar wody ściągaczką, 
a włosie grzywy i ogona wyciskamy.
. Na grzywę i ogon nakładamy emulsję 
ułatwiającą rozczesywanie (bez spłuki
wania».
. Nakładamy balsam nawilżąjący.
. Okrywamy konia polarową derką, aby 
wysechł.
• Kopyta myjemy i smarujemy olejkiem.
• Przy użyciu dobrze naostrzonej i na
oliwionej maszynki strzyżemy głowę 
konia, „ścieżkę” za uszami i nogi. Pa
miętajmy, że nadmierne lub nieprawi
dłowe strzyżenie może spowodować 
dyskwalifikację.

Koniecznie powinniśmy zapoznać się 
z aktualną wersją „Błękitnej Książeczki” 
(Blue Book) ECAHO, gdzie znajdziemy 
obowiązujące przepisy i zakazy. To na
prawdę bardzo ważne!

Na terenie pokazu:
• Zaplatamy koniowi grzywę i ogon, 
trzymamy go w derce z kapturem i po
krowcem na ogon, aby się nie zabrudził 
ani nie zakurzył. Staramy się zapewnić 
zwierzęciu maksimum wygody i spokoju. 
Jeśli to możliwe, postawmy go w boksie 
usytuowanym w zacisznym miejscu, izo
lowanym od hałasu i czynników wywołu
jących przestrach. Można np. osłonić 
boks kotarami, aby uchronić naszego 
konia przed natrętami i kontaktami z in
nymi końmi. Od czasu do czasu oprowa
dzamy go w ręku lub lonżujemy. Czyści
my i karmimy o takich samych porach, 
jak robiliśmy to w domu.

Bezpośrednio przed wejściem na ring:
• Przecieramy konia miękką szczotką, 
a potem szmatką; spryskujemy go środ
kiem nabiyszcząjącym i czekamy, aż wy- 
schnie;
• Rozczesujemy grzywę i ogon, używając 
emulsji zapobiegającej plątaniu włosia;
• Okolice oczu, pyska, uszy i „ścieżkę” 
za uszami smarujemy kremem rozświe
tlającym;
' Spryskujemy konia repelentem chro
niącym przed owadami;
• Jeszcze raz, ale niezbyt obficie, apliku
jemy środek nabłyszczający na okrywę 
włosową oraz grzywę i ogon;
• Kopyta przecieramy olejkiem lub 
smarem;
• Wkraczamy na ring z taką pewnością 
siebie, jakby nasz koń już był czempio- 
nem! /tium.K.Ch./

Visit 
to the Beauty Salon

Getting your horse ready for the show 
ring can not be done in a few minutes or 
hours. It actually starts with keeping, 
grooming and feeding the horse correctly 
every day around the year in order to ma
intain the horse in good and healthy con
dition.
When you plan to show your horse you 
must make a training program that fits 
your horse¥ s condition and age. If you 
are new in this game, it would be a good 
idea to consult a professional trainer or 
attend a seminar.
The horse should be trained and scho
oled 6 days a week and get 1 day off to re
lax without work. As the training pro
gresses the horse uses more calories and 
you might have to give extra meals du
ring the working days. But be careful not 
to feed too high protein feed - Especially 
not during the nonworking/relaxing 
days.
The training program should be started 
around 2 to 3 months before the show in 
order to build up the muscles and the 
movements.
To leam to listen and watch you - the 
handler.
To stand up correctly.
And to let the horse get used to chain 
under the chin, the sound of the whip, 
the noise from the audience and music 
and hopefully lots of applauses.
Things you will need:
• Clipper
• Clipper blades: no. 10, no. 40 (maybe 
no. 15. and no. 30)
• Dandy brush
• Body brush
• Plastic comb
• Hoof pick
• Sweat scrape
• Rubber curry comb
• Grooming sponge
• Soft body brush
• Finishing brush
• Towels
• Shampoo
• Conditioner
• Detangler
• Show Sheen
• Hair moisturizer
• Hoof conditioner / hoof oil
• Fly repellent
If you live in a cold area, you might want 
to put a hood and a blanket on your hor
se a couple of months before the show in 
order to keep the coat as short as possi
ble.
You might also need:
• A fleece cooler to put on the horse 
after washing or working.
And at the show you need to have:
• A Hood to train and protect the mane 
and keep it clean.
• A tail bag to protect the tail and keep 
it clean.
• And a sheet or blanket (depending on 
the season) to protect the coat and to 
keep it clean and shiny.

Don't body-clip your horse right before 
the show.
It is better to do it 2 weeks before the 
show. Should you make any mistakes 
with the clipper the coat will have time 
to grow back!
The day before the show:
• Give your horse a warm bath.
With the curry comb, scrub shampoo de
ep into the coat.
Wash the feet, between the legs and any 
„hidden” body parts that may not usual
ly get washed.
Wash white markings, grey coat, grey 
mane and tail with a whitening sham
poo.
Be sure to get every stain out.
If the horse is a solid chestnut, bay or 
black you just need a good moisturizing 
shampoo.
• Make sure that you rinse out every 
bubble of shampoo to avoid skin from it
ching.
• Finger out through mane and tail with 
a good conditioner and apply conditio
ner to the body as well Rinse well.
• Scrape water off the body and press 
water out from mane and tail.
• Apply a leave-in detangler to mane 
and tail.
• Apply a good dose of hair moisturizer 
to the body.
• Let horse dry in the fleece cooler.
• Clean and treat the hooves with hoof 
oil.
• With a sharp well-oiled clipper trim 
the head, bridle path and legs.
Too much or wrong clipping may cause 
disqualification from the show!
Be sure that you are updated on the va
lid Blue Book from ECAHO.
Here you will find all the rules for what is 
not allowed. This is VERY important.
At the show:
Braid the mane and tail and keep them 
covered with the hood and the tail bag.
Keep a blanket or sheet on to prevent 
the coat from getting dirty and dusty.
Try to keep your horse as comfortable 
and calm as possible.
Get a nice box in a quite area if possible. 
Avoid stress and noise.
You may hang up curtains at the front to 
hide the horse and keep it away from pe
ople and other horses.
Bring the horse out for walks and lun
ging from time to time.
Feed and groom the horse as you would 
do at home.
Just before the show:
• Brush horse with a soft brush. Follow 
up with a cloth.
Spray on a show sheen and let dry.
• Brush mane and tail and apply detan
gler.
• Apply highlighter to muzzle, eye area, 
ears and bridle path.
• Apply a thin coat of fly spray.
• Apply a thin layer of finishing spray to 
coat, mane and tail - Not too much!
• Rub hooves with a little oil or grease.
• Enter the show ring with confidence 
that your horse is looking „Like a Mil
lion”!
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ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Urszula Łęczycka
fot. z arch. Fanny i Mike’a Oldfieldów

H
istoria HS Pirandelo - karego, 
urodziwego i dzielnego użyt
kowo, nieodrodnego przedsta
wiciela swych polskich przodków, już 

od samego początku była wyjątkowa. 
Spadkobierca iście królewskiego rodo
wodu, jest synem cennego Pilota - jed
nego z głównych męskich kontynuato
rów kapitalnej janowskiej „linii P”. Pi
lot, urodzony w 1987 roku w Stadninie 
Koni Janów Podlaski - Młodzieżowy 
Czempion Polski (1990) i Czempion 
międzynarodowych pokazów w Tower- 
lands i Scandinavian Open (1996), 
w 1990 r. został sprzedany Paolo Gu- 
cciemu. Po upadku jego imperium mo
dy, Pilot znalazł ostatecznie bezpieczny 
dom w stadninie Halsdon Arabians, bę
dącej własnością perkusisty The Ro
lling Stones Charliego Wattsa i jego żo
ny Shirley. Tuż po zdobyciu w 2000 ro
ku tytułu Czempiona Wielkiej Brytanii 
został, na mocy umowy zawartej przez 
Janów z poprzednim właścicielem, wy
dzierżawiony do macierzystej stadniny. 
Nastąpiło to niedługo po tym, jak 
w Halsdon Arabians przyszedł na świat 
obiecujący ogierek charakteryzujący 
się efektowną ciemną maścią odziedzi
czoną po ojcu - Pilocie oraz po dziadku 
- Czempionie Polski, Europy i Świata, 
ogierze Fawor. Matką karego ogierka 
nazwanego HS Pirandelo była również 
jedna z pereł polskiej hodowli - Pikieta 
- córka legendarnego Probata, wy
dzierżawionego do Polski w 1980 r. ze 
szwedzkiej stadniny Blómmerod w celu

To rodowód czyni go takim 
jakim jest:- pięknym, 
atletycznym, łatwym 

w obsłudze, ale też z dużym 
temperamentem...

I wspaniałe jest, że przekazuje 
te cechy potomstwu.

odrodzenia linii Kuhailana Afasa or. ar., 
Klacz ta - Wiceczempionka Polski 
(1987), sprzedana za niesłychanie wy
soką, jak na ówczesne czasy, kwotę 160 
tys. USD do USA, trafiła ostatecznie 
do Halsdon Arabians. Odpłaciła się 
z nawiązką nowym właścicielom, zdo- 
bywąjąc już w starszym wieku tytuły 
Czempionki międzynarodowego poka
zu w Weis (1994), Czempionki i Best in 
Show w Blómmerod w tym samym ro
ku, jak też dwukrotnie tytuły Czem
pionki międzynarodowego pokazu 
w Towerlands (1994 i 1997) i w końcu 
w roku 1997 - Czempionki Pucharu Na
rodów w Aachen i Top Ten Czempiona- 
tu Świata w Paryżu.

Koncepcja pokrycia Pikiety Pilotem 
przyniosła spektakularny sukces w po
staci ogierka atrakcyjnego nie tylko 
z powodu połączenia dwóch kapital
nych, polskich rodowodów, ale również 
mającego „bonus” - w postaci najrzad
szej z maści występujących w rasie 
czystej krwi arabskiej. Jako roczniak 
Pirandelo całkiem nieźle radził sobie 
na ringu pokazowym w swojej ojczyź
nie (m. in. drugi w klasie na pokazie 
narodowym w Malvern), a gdy osią
gnął wiek trzech lat, razem ze swoimi 
towarzyszami stajennymi - HS Pela- 
griną (również po Pilot) i HS Jupite
rem (po Laheeb) został „oddelegowa
ny” do kraju swych przodków celem 
sprawdzenia sil na siużewieckim torze. 
Tu również spisywał się dzielnie, star
tując w pięciu gonitwach i wygrywając 
jedną z nich. Wkrótce też okazało się, 
że Pirandelo nie opuści Polski tak 
szybko, jak początkowo planowano. 
Swoje pierwsze dwa sezony stanówko- 
we spędził kryjąc klacze w Janowie 
Podlaskim, gdzie zostawił kilka cen
nych córek - m.in. karą Elwingę - Mło
dzieżową Czempionkę pokazu w Beł
życach, wystawioną na aukcji Pride of 
Poland 2008 i sprzedaną za wysoką 
kwotę 42 tys. euro Helene Zaleski - 
właścicielce belgijskiej stadniny Lute- 
tia Arabians. Jednym z argumentów 
przeważających za kupnem Elwingi 
był fakt, iż była ona córką karego, czy
sto polskiego HS Pirandelo, którym 
Helene była od dawna zauroczona. Bę-
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jąc już właścicielką Elwingi, Helene 
Zaleski nie zastanawiała się ani chwili, 
gdy usłyszała, że ówcześni właściciele 
HS Pirandelo - Fanny i Mikę Oldfiel- 
dowie skłonni są sprzedać ojca karej 
klaczy.

Mimo że liczba klaczy przeznaczo
nych dla Pirandelo podczas jego dzier
żawy do Polski była nieduża, zdążył on 
pozostawić tu również męskiego kon
tynuatora swojego rodu. Kary tak jak 
ojciec, zakupiony w łonie matki na au
kcji Pride of Poland przez SK Kielna- 
rowa, a obecnie stanowiący własność 
stadniny Arabica - Odys (od Osaki), 
po odbyciu udanej próby dzielności 
na torze (zawsze na płatnych miej
scach, z dwoma zwycięstwami) jest 
w tej chwili popularnym reprodukto
rem maści karej w Polsce.

Po powrocie z Janowa do Wielkiej 
Brytanii Pirandelo zajął boks ogiera 
czołowego w macierzystej Halsdon
Arabians. To właśnie tam wypatrzyła 
go wspomniana wcześniej Fanny Old- 
field, która po prostu nie mogia odje
chać ze stadniny nie stając się jego 
właścicielką! Oto jak sama wspomina 
to pieiwsze spotkanie:

- Będąc instruktorem jazdy konnej, 
odwiedziłam Halsdon Arabians w po
szukiwaniu klaczy pod siodło dla mo
ich uczniów. W stajni, w której stały 
klacze napotkałam wzrok Pirandelo. 
To było jak miłość od pierwszego wej
rzenia.' Zakochałam się w jednej chwi
li. Nie szukałam wtedy ogiera, ani 

grandsire - Fawor - Polish National, Eu
ropean and World Champion Stallion. 
The black colt was named HS Pirandelo.

que dark color after his sire as well as

w ogóle konia dla siebie, ponieważ ho
dowlą zajmowałam się bardzo ama
torsko. Zawsze podziwiałam polską 
hodowlę i Pirandelo byt typem konia, 
o jakim zawsze marzyłam. Pani Shir- 
ley Watts i Gerald Kurtz pomogli mi 
w realizacji tego marzenia i ogier 
przyjechał do nas tuż przed Bożym Na
rodzeniem.

Tak właśnie HS Pirandelo po raz ko
lejny znalazł się w artystycznym domu 
- tym razem znanego muzyka Mi
kę^ Oldfielda i jego żony Fanny, do
starczając im wiele radości i spełnienia 
w sporcie i w hodowli. Jako doświad
czona amazonka i nauczycielka jazdy 
konnej, Fanny szybko dostrzegła w Pi
randelo jego użytkowe zdolności 
odziedziczone po polskich przodkach, 
choć z racji wyjątkowego charakteru

HS Pirandelo 
- The Stars’s Favorite
The story of HS Pirandelo, the true soul 
of his Polish roots being both beautiful 
and versatile stallion - the real „black be
auty”, was unique from the very begin
ning.
Descendant of royal pedigree HS Piran
delo was sired by the treasured Pilot - 
one of the main continuators of Janów 
Podlaski’s best producing ,,P-line”. Pilot, 
bom in 1987 at Janów Podlaski State 
Stud - 1990 Polish National Junior 
Champion Stallion and 1996 Internatio
nal Champion in Towerlands and Scan
dinavian Open, in 1990 was spectacularly 
purchased by famous fashion designer 
Paolo Gucci and at the end safe kept by 
his current owners - Mrs Shirley Watts 
and her husband - Charlie, the Rolling 
Stones drummer. Shortly after gaining 
the title of 2000 British National Cham
pion Stallion, Pilot, according to the 
agreement between Janów Podlaski 
Stud and his previous owner was kindly 
leased by Shirley Watts” - Halsdon Ara-
bians to his maternal stud. It happened 
soon after his very promising son was 
bom at Halsdon bams, carrying the uni-



His dam was also the true pearl of Ara
bian horse breed - Pikieta - 1987 Polish 
National Reserve Champion Mare, sold 
at the Polish Prestige sale for the ama
zing price of $160.000 to the United Sta
tes. Being a daughter of legendary Pro
bat - the stallion leased in 1980 from 
Blommerod Stud in Sweden to Poland 
to reestablish the valuable line of Kuha- 
ilan Afas db., Pikieta finally joined Pilot 
and some other Pure Polish horses care
fully selected by Shirley Watts for her 
Halsdon Arabians in UK. She paid her 
credit back to the new owners gaining 
the following titles at some of the most 
prestigious shows: 1994 Weis Internatio
nal Champion Mare, 1994 Champion Ma
re and Best in Show in Blommerod, 1994 
and 1997 Towerlands International 
Champion Mare and finally -1997 All Na
tions Cup Champion Mare and World 
Top Ten.
The idea of mating Pikieta with outstan
ding bloodlines carried by Pilot was fulfil
led resulting with the colt being not only 
valuable because of his pedigree but also 
unique for his rarest color in Arabian bre
ed - black HS Pirandelo.
Being successful as a yearling at the 
shows in his country of birth (second pla
ced at British Nationals in Malvern), Pu
re Polish Pirandelo as a three years old 
colt was sent together with his stable 
mates - HS Pelagrina (also by Pilot) and 
HS Jupiter (by Laheeb) to the country of 
his origin to prove himself in performan
ce at Warsaw Racecourse Służewiec. He 

nie traktowano go jako wierzchowca 
sportowego czy ogiera kryjącego, ra
czej jako członka rodziny.

- Pirandelo byt dla nas przede 
wszystkim domowym ulubieńcem 
i przyjacielem raczej niż czymkol
wiek innym - wspomina Fanny Old
field - byl pokazywany przez Marka 
Gamlina i radził sobie dobrze na po
kazach, zdobywając tytuł Supreme 
Champion w Walii i Wiceczempionat 
hrabstwa South West. Startowaliśmy 
też w One Day Eventing, a w Glouce
stershire Eventing Trials Pirandelo 
zajął drugie miejsce Moim głównym 
celem było przygotowanie go do testu 
dla ogierów użytkowych i ciężko pra
cowaliśmy, aby osiągnąć ten cel, jed
nak ostatecznie w jego realizacji 
przeszkodziło mi zajście w ciążę. Pa
miętam, jak bratam z Pirandelo 
udział w treningu skokowym pod 
okiem międzynarodowego zawodni
ka i trenera skoczków olimpijskich. 
Gdy zobaczył mnie dosiadającą moje
go małego, karego, arabskiego ogiera 
spojrzał na mnie zdesperowany i po

wiedział wprost, że marnuję jego czas. 
Jednak kontynuowaliśmy lekcję 
i pod jej koniec trener stwierdził, że 
Pirandelo to najlepiej skaczący ogier, 
jakiego miał okazję od dtuższgo czasu 
oglądać. Byłam bardzo dumna z mo
jego małego arabka! Jako ogier kry- 
jący Pirandelo dal nam trzy źrebięta 
i dwa kolejne u naszych klientów. 
Z pewnością byłby bardzo popularny 
w Wielkiej Brytanii, gdybym chciala 
go promować, ale wołałam zatrzymać 
go dla siebie, dla przyjemności. Byl 
ogierem, który rano mógł kryć klacze, 
a w czasie lunchu spokojnie szedł 
pod naszymi gośćmi w teren. Dosia
dałam go często dając lekcje jazdy 
konnej, a w stajni zajmował boks koło 
klaczy ze źrebiętami.

Pytana o największe zalety Pirande
lo jako ojca źrebiąt, Fanny opowiada 
bez chwili namysłu: - Z mojego punktu 
widzenia to skojarzenie Pilota i Pikie
ty reprezentuje piękno i najlepsze ce
chy obu polskich linii „P”. Wierzę, że 
rodowód jest jego największą zaletą - 
jako konia i jako reproduktora. To ro
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dowód czyni go takim jakim jest: pięk
nym, atletycznym, łatwym w obsłudze, 
ale też z dużym temperamentem... 
I wspaniałe jest, że przekazuje te ce
chy potomstwu. Jako ojciec, Pirandelo 
zawsze poprawia urodę klaczy. Jego 
najlepszą cechą jest jego charyzma
tyczne usposobienie - na widok klaczy 
lubi się puszyć, zachowuje się jak dzi
ki ogier i z pewnością uważa, że jest 
najwspanialszy na świecie, ale jedno
cześnie ufałam mu, pozwalając zajmo
wać się nim mojemu czteroletniemu 
synowi. Pirandelo jest grzeczny, pełen 
respektu, ale z ogniem w sercu. Jeśli 
chodzi o jego urodę, mogę śmiało po
wiedzieć, że dosiadając go czułam się 
jak arabska księżniczka... Jest praw
dziwym Czarnym Księciem. Jego obec
nym właścicielom chciatabym przeka
zać, aby go kochali i dobrze się nim 
opiekowali.

Pod koniec sezonu 2008 Gerald 
Kurtz pośredniczy! w sprzedaży Piran
delo na pewną tropikalną wyspę i już 
miał przygotowywać dokumenty nie
zbędne do transportu, jednak Fanny 
miała wciąż obiekcje, czy ogier zaakli
matyzuje się w nowym miejscu, miała 
też obawy co do braku odpowiedniej 
opieki weterynaryjnej. Stwierdziła, że 
gdyby nadarzyła się okazja i trafił się 
hodowca, który pokochałby Pirandelo 
tak jak ona, byłaby skłonna pozosta
wić ogiera w Europie, w innej stadni
nie. Wkrótce Gerald o życzeniu Fanny 
poinformował jedyną osobę, co do któ
rej spodziewał się, że mogłaby żywić 
takie uczucia do Pirandelo - była nią 
Helene Zaleski z Lutetia Arabians. De
cyzja zapadła szybko i Pirandelo osta
tecznie znalazł swój nowy dom w ro
dzinie o polskich korzeniach, która po
kochała go za jego wygląd i charakter 
i wierzy w silę jego polskiego rodowo
du. Belgijska stadnina Lutetia Ara
bians używa Pirandelo do krycia swo
jego stada czysto polskich klaczy, ale 
poczynając od sezonu 2009 oferuje na
sienie ogiera również hodowcom 
w Polsce. •

Ze szczególnymi podziękowaniami dla 
Panny i Mike’a Oldfleldów za podziele
nie się swoimi wspomnieniami i udo
stępnienie archiwum zdjęciowego. 

bravely competed in 5 races being once 
a wiirner. It soon appeared that he will 
stay in Poland for longer period of time 
to begin his breeding career in Polish ol
dest State Stud where his sire came from
- famous Janów Podlaski. He left in Po
land a number of valuable broodmares 
including black Elwinga - Junior Cham
pion Mare at Bełżyce show in Poland, 
sold for 42,000 EUR at 2008 Pride of Po
land sale to Helene Zaleski - the owner of 
Lutetia Arabians in Belgium. Helene was 
so fond of black Pure Polish HS Pirande
lo that the fact Elwinga was his daughter 
was one of the reasons of this purchase 
at Pride of Poland sale. Helene Zaleski 
loved Elwinga so much that when she 
heard that Fanny and Mike Oldfield con
sider selling HS Pirandelo she didn’t ne
ed a second thought to make a decision 
about including him to the valuable col
lection of Pure Polish mares of Lutetia 
Arabians.
However the number of mares bred to 
HS Pirandelo was limited he managed to 
leave his male descendant that is curren
tly continuing that line in Poland. Black 
as a sire, purchased in utero by one of the 
Polish largest private studfarms Kielna- 
rowa at Pride of Poland sale - Odys (HS 
Pirandelo - Osaka) has also proven to be 
successful competitor in shows and on 
the racecourse (winner of two races, al
ways placed). Odys currently owned by 
Arabika Farm in Poland is one of the 
most popular black stallions in Poland. 
After his coming back to Great Britain 
HS Pirandelo was placed in the breeding 
bam of his maternal stud at Halsdon. 
That was the place where his next owner
- Fanny Oldfield found him - and didn’t 
let him stay at Halsdon anymore!
This is how Fanny is describing that mo
ment: I was visiting Halsdon Arabians 
as a riding instructor, to purchase a ma
re to use as a riding horse far some les
sons. In the bam where she was standing 
at I met Pirandelo’s eyes. It was like fal
ling in love! I just adored him from the 
first second. I was not looking to buy 
a stallion or a horse for myself, and I was 
only breeding for pleasure. I always en
joyed Polish breeding and Pirandelo met 
all my dreams. Mrs Watts and Gerald 
Kurtz were so helpful to make it happen, 
and he arrived home before Christmas.
This is how HS Pirandelo, bred and ra
ised at the homes of stars - moved to 
another famous family of artists - Mike 
and Fanny Oldfield, giving them a lot of 
pleasure and exciting moments. Fanny, 
being an experienced rider and riding te
acher quickly discovered the performan
ce potential of Pure Polish stallion altho
ugh, because of his extraordinary cha
racter he was mostly treated as a family 
member rather than a sport horse or bre
eding stallion.
Pirandelo was a family pet and a friend 
more than „anything“ - Fanny Oldfield 
mentions - he was shown by Mark Gam- 
lin and did well in shows being supreme 
champion in Wales, Reserve Champion 
in South West county. We competed in 
One day Eventing, and he got a second 
place at the Gloucestershire Eventing 
trial. My main ambition for Pirandelo 
was to get him to do the performance 
stallion test and we worked hard for it 

but never had the chance to do it becau 
se I got pregnant. Once I took him for 
a jumping lesson with an international 
show jumper who trained Olympic ri
ders. When he saw me riding my little 
black Arabian stallion, he looked at me 
in real dispair and told me that I was 
wasting his time. Anyway we carried on 
the lesson, and by the end of it he said 
that Pirandelo was the best stallion he 
has seen jumping for a very long time 
I was very proud of my little Arabian!
As a breeding stallion Pirandelo sired 
three foals for me in UK and he was also 
a sire of two foals for some of our clients. 
He would surely have been a popular si
re in the UK if I promoted him but I pre
ferred to keep Pirandelo for myself, for 
my own pleasure. He would cover a mare 
in the morning, and then by lunch time 
we would take some of the people I tau
ght for a hack. I used to ride him while gi
ving lessons, and he was stabled next to 
his mares and foals.
Being asked for the best features of Pi
randelo as a sire Fanny answers without 
a second thought - From my point of 
view, the cross between these two horses 
- Pilot and Pikieta represent the beauty 
and the best characteristics of the „P-li- 
nes”. I believe his pedigree is his best ad
vantage for him as a horse and as a sire. 
It made him the way he is: beautiful, ath
letic, easy to handle but with huge chari
sma... And the great thing is that he pas
ses it on to his progeny. As a sire Piran
delo always improve on the mare.
His best feature is his charisma - he ma
ke himself taller, act like a wild stallion, 
flirts with all the mares and he thinks he 
is the best thing in the world - but at the 
same time I trusted him with my 4 years 
old son grooming him. He is gentle, re
spectful but with fire in his heart.
About his look, all I can say is that when 
you ride him, you just feel like an Ara
bian princess... He is a black beauty. To 
his current owners I would pass my ho
nest words - Please love him and take go
od care of him.
In the late 2008 Gerald Kurtz assisting in 
HS Pirandelo’ sale to some tropical is
land was just to prepare the transport 
arrangements but Fanny had some do
ubts if the stallion would like it there, she 
was also somewhat worried about the 
lack of veterinary care on this island. She 
said that if some great horse lover would 
feel the same for him as Fanny does then 
she would decide for the interest of the 
horse to leave him stay in Europe with 
new owners. Shortly after Gerald infor
med the only person he trusted to meet 
all Fanny’s obligations and that was He
lene Zaleski from Lutetia Arabians. The 
decision was made quickly and this is 
how Pirandelo has found the new home 
with the family of Polish origins who ad
mired his spectacular presence and en
trusted in his powerful pedigree. Lutetia 
Arabians is using Pirandelo on their se
lected Pure Polish broodmares band and 
starting from 2009 is offering breedings ot 
HS Pirandelo also to the breeders in Po
land.
/transl. Urszula Łęczycka/
With many thanks to Fanny and Mike 
Oldfield for sharing their memories and
pictures.
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SYLWETKI

ack te konia....
Miłośnicy koni to nie tylko ich hodowcy i widzowie na imprezach, 
ale również ci, którzy obcują z nimi na plenerach i w ciszy atelier, 

przenosząc ich piękno na płótno lub fotografię.
W naszym cyklu przedstawiamy kolejną artystkę - drobną, 

ciemnowłosą, która z ogromnym aparatem fotograficznym czuje się 
wśród koni jak wśród najlepszych przyjaciół.

A wszystko zaczęło się od dziecięcych rysunków.

ylwia Menda - ur. w 1976 r. 
w Lublinie, jest absolwentką 
Państwowego Liceum Sztuk 

Plastycznych w Zamościu. Studio
wała na kierunku Informatyka 

w Państwowej Wyższej Szkole 
Zarządzania i Administracji. 
Pracowała zawodowo jako in
formatyk.

Od 2005 r. zajmuje się fo
tografią artystyczną oraz 
malarstwem pastelowym 
i akrylowym. Jej fotografie 
ukazują się na łamach 
czasopism krajowych 
i zagranicznych.

Prace z dziedziny 
fotografii prezentowa
ła na indywidualnych 
i zbiorowych wysta

wach w Zamościu. Bie
rze aktywny udział w ży

ciu artystycznym, uczestni
cząc w wystawach indywidualnych 

(Młodzieżowy Pokaz Koni Arabskich 
w Biaice w 2005 i 2008 roku) i zbioro
wych (Międzynarodowy Plener Malar
ski „Sztuka Pogranicza”, Chełm 2004). 
Jej obrazy cieszą się dużym zaintere
sowaniem miłośników koni arab
skich i wiele z nich znajduje się już 

w prywatnych kolekcjach w kraju, jak 
również w USA, Kanadzie, Australii 
i Europie.

A tak opowiada nam o swojej arty
stycznej drodze:

- Konie kochałam od dziecka. 
Od wczesnych lat szkolnych wiedzia
łam, że chcę być blisko koni. Uwiel
białam ich wygląd, ich moc, ich du
cha i piękno. Odkąd sięgam pamię
cią, rysowałam konie. W swej dziecię 
cej determinacji skopiowałam chyba 
każdego konia z obrazów Juliusza 
Kossaka. Podświadomie, jako modele 
wybierałam te z uniesionym ogonem,



majestatycznie kroczące na delikat
nych nogach, o suchej głowie i pięknej 
łabędziej szyi. Jeszcze wtedy nie wie
działam, że to konie arabskie - naj
piękniejsze z pięknych.

Szkota plastyczna jeszcze bardziej 
wyostrzyła mój apetyt na malowanie 
koni. Dzięki niej poznałam wiele tech
nik malarskich i rzeźbiarskich. Długo 
szukałam tej właściwej dla siebie. Zde
cydowałam, że najlepiej czuję się 
w malarstwie pastelowym. Suche pa
stele są delikatne i ulotne. Barwy są 
przejrzyste, kreska może być wyraźna 
lub ledwo zauważalna. Można przeka
zać nimi każde emocje, zarówno mala
rza, jak i modela. Dzięki pastelom na
malowane konie wyglądają jakby żyły 
i za moment chciaiy wyskoczyć poza 
ramy papieru.

Poza malowaniem uwielbiam spę
dzać dużo czasu z końmi na pastwi
skach. Z zauroczeniem patrzyłam 
na brykające źrebięta, klacze spokojnie 
pasące się na pięknie położonych bia- 
łeckich pastwiskach. Wtedy to pierw
szy raz po wielu latach sięgnęłam 
po profesjonalny aparat fotograficzny.

Fotografia i malarstwo uzupełniają 
się nawzajem. Przygotowanie arty
styczne pozwoliło mi zauważyć coś 
więcej niż „tylko konie”. Patrząc 
w obiektyw nie tylko myślę o zdjęciu, 
ale wyobrażam sobie również, jak mój 
koński model czy modelka może wy
glądać na obrazie. Wiele prac namalo
wałam na podstawie własnych zdjęć. 
Mam nadzieję, że nadal będzie mi da
ne być blisko koni, bo to one są moją 
inspiracją i muzą... /A. S.l

Ah, Those Horses’
Not only horse breeders and spectators of 
equestrian events are horse lovers, but al
so photographers and painters, who at
tempt to immortalize the horses’ beauty 
by their cameras or brushes. Let us intro
duce one more artist - a tiny, dark-haired 
girl with a large camera, who regards hor
ses as her best friends. And everything be
gan from her childish drawings...
Sylwia nenda, bom in 1976 in Lublin, fini
shed the Secondary School of Art in Za
mość and thereafter - studied the Com
puter Science. She worked as a IT specia
list, until in 2005 she took up artistic pho
tography alternately with acrylic or pastel 
painting. Her pictures were published in 
Polish and foreign magazines.
Her works were also exhibited in Zamość. 
In the meantime she took part in all forms 
of art activities, as the International Ple
in-Air Workshop of Borderland Art in 
Chelm, 2004, or individual exhibitions co
vering the Junior Arabian Horse Shows at 
Białka in 2005 and 2006. Her pictures gain 
a great interest of Arabian horse fans, 
who often expose them in their art galle
ries, as well in Poland, as in the US, Cana
da, Australia or other European coun
tries.
She confessed, that she loved horses sin
ce her early childhood, admiring their lo
oks, strength and spirits so much, that 
she wanted to have something to do with 
horses for the rest of her life. As far back, 
as she could remember, she tried to draw 
horses. Referring to her memories: „In my 
childish determination I copied almost all 
horses painted by Juliusz Kossak. It was 
probably subconsciously, but as my mo
dels I picked mostly those with a high ta
il-carriage, proud pace, slender legs, dry 
head and swan-like neck. At that time 
I didn’t realize, that they were the most 
beautiful from all beauties - they were 
Arabian horses!
When I attended the art school, I became 
even more keen on painting horses. I lear
ned many painting and sculpture techni
ques. After many trials and errors I found 
out, that pastels suited me the best. Dry 
pastels were ephemeral and refined, their 
colors were transparent, their lines might 
be either clear, or hardly visible. That’s 
why they were useful to convey all kinds of 
emotions, from both, the painter and the 
model. Horses painted with pastels lo
oked as if they were alive, ready to jump 
out of the frames.
Besides painting horses, I loved spending 
my time with them. I was deeply impres
sed by peacefully grazing mares and play
ing foals at beautifully located pasture 
grounds of Białka Stud. Then for the first 
time I replaced my brush by a professio
nal camera.
Painting and photography well comple
ment each other. Looking at horses from 
the artistic point of view, I noticed more 
than only „mere horses”. On the other 
hand, when I looked through the objecti
ve, I could imagine at the same time, how 
would my models look like, if they were 
painted? In fact, many of my pictures we
re painted on the basis of my photos. 
I would never like to lose contact with 
horses, because they inspired me and we
re always giving me incentive.”
/trans. K. Ch./
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ZE ŚWIATA

Gudrun Waiditschka
fot. z archiwum autorki

■^^od koniec XVIII wieku pogłowie 
L^koni w Europie znacznie ucier- 

piało wskutek strat poniesio
nych podczas Wojny Trzydziestolet
niej, inwazji tureckiej, a później doszły 
do tego jeszcze wojny napoleońskie. 
Zwłaszcza te ostatnie zdziesiątkowały 
końską populację, ale przyniosły też 
cenne doświadczenie - że konie arab
skie są rasą najwytrzymalszą, najlepiej 
znoszącą trudy wojenne. I tak, po wy
niszczającej kampanii rosyjskiej jedy
nymi końmi, jakie pozostały Napole
onowi, były właśnie araby! To dlatego 
zarówno rządy wielu państw europej
skich, jak i znaczniejsi hodowcy zdecy
dowali o imporcie koni czystej krwi dla 
poprawy jakości ras lokalnych. Naj
szybciej można było osiągnąć ten cel 
poprzez sprowadzenie ogierów, toteż 
wkrótce z wielu krajów wyruszyły 
na Bliski Wschód komisje wydelegowa
ne w celu zakupu odpowiednich repro
duktorów. Przez okres XIX wieku 
do Europy importowano setki koni 
arabskich, przeważnie z terenów dzi
siejszej Syrii, Libanu, Izraela i Jordanii. 
Celem wypraw organizowanych np. 
przez: Wacława Rzewuskiego (1819 r.), 
który poszukiwał materiału zarodowe
go zarówno dla swoich polskich dóbr, 
jak i niemieckiej stadniny w Weil; komi
sji austrowęgierskich działających 
w latach 30. i 50., jak również Com. Lu- 
isa Azpeita de Moro - wysłannika hisz
pańskiego z roku 1905, były przede 
wszystkim targi w Damaszku i Alep
po oraz terytoria zamieszkałe przez 

Przez wiele lat targi 
w Damaszku i Aleppo 

oraz Pustynia Syryjska cieszyły 
się sławą najlepszych źródeł 

zakupu koni arabskich 
na Bliskim Wschodzie.

Tyle tylko, że w XIX wieku 
podróż do Syrii trwała długo, 

była najeżona 
niebezpieczeństwami, 
a przede wszystkim - 

kosztowała krocie.
Dziś wystarczy sześciogodzinny 

lot samolotem i jesteśmy 
na miejscu, ale nasuwa się 

pytanie: czy można tam 
jeszcze znaleźć oryginalne, 

pustynne araby? 
Wprawdzie odpowiedź 
jest twierdząca, ale...

Autorka z ogierem. Barzan! 
Author with the stallion Barzan 

beduińskich koczowników w tym rejo
nie. W gruncie rzeczy tylko małżonko
wie Annę i Wilfried Blunt, którzy 
w swoich podróżach w latach 1877 
i 1879 zapuścili się aż do Mezopotamii 
i Wyżyny Nedżd, byli jedynymi podróż
nikami z Zachodu, którzy wykroczyli 
poza te umowne granice.

Nic dziwnego, gdyż z powodu okre
sowych niedoborów wody w okresie 
wiosennym, plemiona beduińskie były 
zmuszone przemieszczać się na żyzne 
tereny Syrii i dorzecza Eufratu. Dopie
ro w jesieni koczownicy wracali na pu
stynię, gdyż po jesiennych deszczach 
wystarczało im świeżej trawy na paszę 
dla koni. Dzięki tym migracjom do Sy
rii dostawało się wiele szlachetnych 
i wartościowych koni z niedostępnej 
w innych porach centralnej Arabii. 
Z tego powodu stadniny europejskie 
użytkujące konie arabskie pozyskiwał.” 
materiał zarodowy właśnie w Syrii.

W tych rejonach tylko migracje 
umożliwiały przeżycie zarówno Bedu 
inom, jak i utrzymywanym przez nich 
stadom wielbłądów, owiec i kóz 
W trakcie wędrówek w okresie wiosen
nym i zimowym niektóre plemiona be 
duińskie przebywały dystans 4000 
i więcej kilometrów - największe odle 
glości mogły pokonywać plemiona dys 
ponujące wielbłądami. Każde plemię 
dzieliło się na klany, które miały prawo 
dostępu do źródeł i pastwisk. W obrę
bie klanów z kolei można było wyod 
rębnie grupy rodzinne, których człon
kowie byli ze sobą spokrewnieni



The Magic of the Orient

Targ koni w Damaszku / Horse market in Damascus - obraz z kolekcji 
Haggin Collection, The Haggin Muzeum, Stockton, Kalifornia

do piątego pokolenia. Na póinocy Pół
wyspu Arabskiego najsilniejsza federa
cja plemion nosiła nazwę Anazeh. W jej 
obrębie najliczniejszym plemieniem 
było Ruala, następnie Sabaa i Fedaan. 
Przemieszczały się one pomiędzy pu
styniami Syrii, Jordanii i północnymi 
rejonami Arabii Saudyjskiej. Inne po
tężne plemię, Shammar, rywalizowało 
z Anazeh o władzę nad pustyniami 
środkowej Arabii.

Rok 1836
W XIX w. podróże na Bliski Wschód 

uważano za wielką przygodę, tym bar
dziej, że sprowadzenie partii koni za
wsze wiązało się z trudnościami. 
W1836 r. baron von Herbert zorganizo
wał taką wyprawę z ramienia rządu au- 
strowęgierskiego. 8 ogierów i 5 klaczy 
przybyło do Babolnej 11 lutego 1837 r. 
Przeliczenia guldenów na euro doko
nano na podstawie siły nabywczej gul
dena, wynoszącej w tamtych czasach 
równowartość 120 jaj. Wynika stąd, że 
za konie te zapłacono wysoką cenę, 

zwłaszcza wliczając w to jeszcze kosz
ty podróży. Mimo tak wysokich nakła
dów i związanego z tym ryzyka, tylko 
dwa ogiery z przywiezionej partii za
znaczyły się w hodowli - Shagya i Da- 
haby. Og. Shagya dal początek rasie 
półkrwi arabskiej, której nazwa wywo
dzi się od jego imienia. Imiona innych 
ogierów i klaczy z tej grupy trudno jest 
znaleźć w rodowodach dzisiejszych ko
ni czystej krwi.

Biorąc pod uwagę dużą liczbę im
portowanych koni, tylko nieliczne zało
żyły rody męskie lub rodziny żeńskie 
czynne we współczesnej hodowli. 
Większość z nich popadła w zapomnie
nie lub, w najlepszym razie, przyczyni
ła się do ulepszenia jakiejś lokalnej po
pulacji, ale nie wywarła wpływu na ho
dowle koni czystej krwi. Przybliżone li
czby koni importowanych w XIX wie
ku: do Niemiec - ok. 90 (we współcze
snych rodowodach - 22), do Polski - 
ok. 200 (ok. 55), na Węgry - ok. 220 
(ok. 20), do Wlk. Brytanii - 312 (51), 
do Francjii - ok. 575 (ok. 20).

For a long time, the markets of Dama
scus and Aleppo and the Syrian Desert 
were regarded as the best place to pur
chase horses in the Near East. But back 
in the 19th century a trip to Syria has be
en full of difficulties and adventures, and 
the costs of these expeditions were signi
ficant. Today, it’s a 6 hour plane trip and 
you are there - but would you still find 
desertbreds? The answer is yes, but...
At the end of the 18th century, European 
horse breeding was depleted by the los
ses during the various wars such as the
Turkish War, the Thirty Years War and 
the Napoleonic Wars. Especially the lat
ter had brought great losses, but also the 
realization that the Arab horse was the 
most endurable and toughest war horse. 
After the cruel Russian campaign, Napo
leon had almost only his Arab horses left. 
This was one of the reasons, why many 
European governments and nobles deci
ded to import Arabian horses to improve 
their local breeds. This aim could be re
ached most quickly by the use of Arab 
stallions and so purchasing commissions 
were sent to the Near East in the quest 
of the Arabian horse.
In the 19th century, hundreds of horses 
were imported to Europe and most of 
these horses were purchased in the area 
that we know today as Syria, Lebanon. 
Israel and Jordan. The markets of Dama
scus and Aleppo and the horse breeding 
Bedouin tribes of this area were the de
stination of purchasers such as Waclaw 
Rzewuski in 1819, importing horses for 
Poland and the German Royal Stud of 
Weil, the Austro-Hungarian horse-pur
chasing commission in the 1830s and 50s, 
the French „Mission d’Orient” between 
1875 - 1897 or Com. Luis Azpeita de Mo
ro in 1905 from Spain. Actually, the 
Blunts, during their journeys in 1877 to 
1879, were one of the few Westerners who 
travelled not only in this area, but fur
ther, into the Nedjd and Mesopotamia.
Due to lack of water, the majority of the 
Bedouin tribes of the desert is therefore 
forced to come to the fertile areas of Sy
ria and the Euphrates in Spring, while 
they return to the desert in Autumn, and 
stay there to feed their herds in the fresh 
grass after the autumn rain.
During these migrations, many very no
ble Arabian horses from the inaccessible 
inner Arabia reach Syria. It is therefore 
a well-known fact that the European 
stud, who are using Arabian horses, got 
their material from Syria.
In such land, continuous migration offe
red the best mode of survival for the Be
douins and their herds of camels, sheep 
and goats. During their winter and 
spring migrations some Bedouin tribes 
travelled 4000 km and more; the camel 
owning tribes travel the greatest distan
ces. The largest social unit amongst the 
Bedouin is the tribe which is divided in
to clans. Each clan owns its own wells 
and grazing grounds. Clans are divided 
into family groups which consist of all 
those related back to five generations. 
The Anazeh is a powerful confederation 
of tribes in the north of the Arabian



Utrata znaczenia
Na początku XX wieku, najpóźniej 

po zakończeniu I wojny światowej, 
kiedy przewaga maszyn nad końmi 
stawała się coraz bardziej oczywista, 
hodowla koni dla kawalerii straciła 
na znaczeniu, a co za tym idzie - 
zmniejszył się import arabów z pusty
ni. Spadkowi zapotrzebowania towa
rzyszył spadek liczby i jakości koni 

W

Klacze z rodu/mares from the strain 
Seglawieh Marzakhanieh (Marzakani) : 

powyżej /above - Diba Shammar 
i poniżej land below - Sheika Shammar

oferowanych na sprzedaż w ich ojczyź
nie, więc coraz częściej potencjalni im
porterzy utwierdzali się w przekona
niu, że na Bliskim Wschodzie trudno 
jest nabyć dobre konie. Ostatnimi im
portami o dużym znaczeniu były ogie
ry Kuhailan Zaid or. ar. i Kuhailan Ha- 
ifi or. ar., wyhodowane przez Beduinów 
z plemienia Ruala, a zakupione w 1931 
dla Węgier i Polski, gdzie przynajmniej 
Kuhailan Haifi założył silny ród męski.

Po II wojnie światowej funkcję głów
nego dostarczyciela kord z Bliskiego 
Wschodu przejął Egipt, skąd pochodzi 
cenny materiał zarodowy importowa
ny do Europy i Ameryki. Powstanie 
WAHO (Światowej Organizacji Konia 
Arabskiego) spowodowało, że konie 
utrzymywane w kraju ich pochodze
nia powinny były zostać zgłoszone 
do ksiąg stadnych, z czego ich właści
ciele nie zawsze zdawali sobie sprawę. 
To dlatego ostatnie „oryginalne araby” 
w Syrii, w liczbie 280 szt., zostały uzna
ne przez WAHO dopiero w 2002 r.

We współczesnej Syrii
Tym, co mnie najbardziej zafrapo- 

walo, były oryginalne, pustynne araby, 
a także to, w jakim stopniu Beduini 
i ich konie mogą w naszych czasach 
kontynuować swój tradycyjny styl ży
cia. Jedynym sposobem, aby się o tym 
przekonać, była wizja lokalna, toteż

Mapa rejonów plemion 
beduińskich około 1880 roku 

wybrałam się w podróż do Syrii - ojczy
zny koni arabskich.

Jednak nawet w Syrii czasy się zmie
niają. Beduini porzucili koczowniczy 
tryb życia i osiedlili się, przeważnie 
w Al Jazirah - półksiężycowatej połaci 
żyznej ziemi między Eufratem a Tygry
sem. Ledwo zdążyłam wspomnieć 
o moim życzeniu prezesowi Syryjskie
go Związku Hodowców Koni Arab
skich, Basilowi Jadaan - a już zamówił 
samochód i wyruszyliśmy do Dayr Az 
Zawr na brzegu Eufratu. Stamtąd 
skierowaliśmy się w stronę Al Hassa- 
kah, gdzie na skrzyżowaniu oczekiwał 
nas szejk Damir al Marzakani, który 
miał wskazać nam dalszą drogę. Okoli
ce były równinne i wyglądały na wysu
szone, z przewagą kolorów szarego 
i żółtego. Okazało się jednak, że był to 
teren rolniczy, gdzie uprawiano jęcz
mień, pszenicę i owies. Wśród pól leża
ły małe wioski, przy których pasły się 
stada owiec - główne bogactwo miesz
kańców, a od czasu do czasu pojawia! 
się namiot Beduina. Jednak współcze 
śni Beduini mieszkają na ogól przez 
większą część roku w solidnych do 
mach z cegły mułowej, podczas gdy ty 
powe namioty z czarnej i brązowej, ko 
ziej wełny stały się rzadkim widokiem 
A nawet tam, gdzie stoją, nie uświad 
czy się przy nich klaczy ani wielbłąda 
kiedyś niezastąpionych środków trans 
portu, kiedy trzeba było szybko prze
nieść się do sąsiedniej wsi z całym do
bytkiem. Teraz do tych celów przeważ
nie używa się motocykli i ciężarówek.

Z każdym zakrętem droga coraz 
bardziej się zwężała, aż zmniejszyła się 
do rozmiarów piaszczystej koleiny bie
gnącej wzdłuż granicy z Irakiem. Konie 
szejka Damira czekały na nas na zaora
nym polu, przywiązane do palików 
wbitych w ziemię. Jego ogier czołowy, 
siwy w hreczce Saqer Shammar 1989, 
z rodu Saglawi Marzakani, należał 
do grupy koni uznanych przez WAHO 
po inspekcji przeprowadzonej w roku 
2002. Na pierwszy rzut oka konie te



sprawiały wrażenie małych i niepozor
nych, nie miały też głów uważanych 
na Zachodzie za piękne, ale typu arab
skiego nie sposób im było odmówić. 
Szczególnie rzucała się w oczy linia 
górna kasztanowatej klaczy Sheikha 
Shammar, suchość jej kończyn, a tak
że cienka skóra i finezyjnie wykrojone 
uszy. Oczywiście nie dało się ukryć, że 
konie te nie znały stajni, przez okrągły 
rok przebywały pod gołym niebem, 
równie dobrze znosząc upalne dni, jak 
chłodne noce. Zazwyczaj nie tylko 
przywiązywano je do kołków wbitych 
w ziemię, lecz również pętano im 
przednie nogi - tylko źrebięta w pierw
szym roku życia mogły biegać swobod
nie. W dzisiejszych czasach konie arab
skie nie biorą udziału w wyprawach 
wojennych, najwyżej w krótkich, 20-30- 
kilometrowych rajdach, więc prawdzi
wą „próbą dzielności” jest dla nich 
zmaganie się z przeciwnościami środo
wiska.

Raswan się mylił
Szejk Damir - członek północnego 

odłamu plemienia Shammar - zaprosił 
nas na kolację, podczas której wyja
śnił, że nadal przestrzega odwiecznych 
beduińskich tradycji, takich jak ho
dowla koni i wielbłądów, a także polo
wanie z sokołem. Aktualnie utrzymuje 
od 10 do 15 koni wpisanych do ksiąg 
uznanych przez WAHO i w jego rękach 
znąjduje się linia Saglawieh Marzaka- 
nieh, od 180 lat w posiadaniu jego ro
dziny, licząca obecnie około 40 sztuk. 
Klacz-założycielka tej linii została zdo
byta jako lup podczas wyprawy (gha- 
zu) przeciwko plemieniu Anaze. Muszę 
przyznać, że pierwszy raz w życiu sły
szałam o linii Marzakanieh, ale w Syrii 
aktywnych jest 40-50 takich linii, czyli 
dużo więcej niż znanych na Zachodzie.

Z kolei Basil wytłumaczył mi, że teo
ria „typów Raswana”, całkowicie nie
znana w kraju pochodzenia koni arab
skich, nie ma realnych podstaw. Ra
swan przyjął bowiem założenie, że ko
nie należące do określonych rodów, ta
kich jak Koheileh (Kuhailan), Sagla
wieh (Saklawi) i Ma’anagieh (Muni- 
ghi), charakteryzują się wyraźnymi od
rębnościami pokrojowymi. I tak, Kohe
ileh miały być bardziej męskie w typie, 

silne, zwięzłe, o krótkiej kłodzie, syl
wetce na planie kwadratu i krótkich 
głowach; Saglawieh bardziej żeńskie, 
lżejszej budowy, o eleganckiej sylwetce 
i dłuższej głowie; natomiast Ma’ana- 
gieh według Raswana miały reprezen
tować bardziej „wyścigowy” typ, tj. or
dynarne głowy i spadziste zady. Ta teo
ria nie wytrzymuje konfrontacji z rze
czywistością, już chociażby dlatego, że 
najpiękniejsze osobniki, jakie widzia
łam w dalszych etapach mojej podróży, 
należały właśnie do rodu Ma’anagieh! 
Zresztą z naukowego punktu widze
nia, pokrój konia nie ma związku z jego 
przynależnością do linii żeńskiej, bo 
nazwa rodu jest dziedziczona po żeń
skich przodkach, bez względu na po
chodzenie ojca. Przykładowo, jeśli da
ny koń reprezentuje ród Saglawieh 
Marzakani poprzez swoją matkę, bab
kę, prababkę itd., to większość jego 
przodków może należeć do innych prą
dów krwi, ale i tak będzie zaliczany 
do tego rodu bez względu na rzeczywi
sty udział tej krwi w rodowodzie, jak 
również bez względu na pokrój.

Prawdziwe znaczenie rodów czy prą
dów krwi jest zupełnie inne. Kiedy 
w dawnych czasach Beduin wszedł 
w posiadanie klaczy o wyjątkowej od
wadze, szybkości czy innych nadzwy- 
cząjnych zaletach - na przykład, jeśli 
potrafiła uratować swego jeźdźca 
z ciężkich opałów - jasne, że jej krew 
szczególnie cenił. Używając tej klaczy 
w hodowli, nazywał założoną przez nią 
linię swoim nazwiskiem, np. w przy
padku rodziny Marzakanieh zdobyta 
przez nich klacz Saglawieh dala po
czątek linii Saglawieh Marzakani. To 
natomiast, jaki typ pokrojowy repre
zentowali przedstawiciele tej linii, zale
żało od upodobań ich właścicieli. Typ 
ten mógł się zmieniać z pokolenia 
na pokolenie, także w obrębie linii, jeśli 
zachowała się jej nazwa. Często jednak 
zdarza się, nawet w Europie, że konie 
pochodzące od tego samego hodowcy 
wyglądają podobnie, bo są wynikiem 
tej samej polityki hodowlanej.

Od 300 lat
Odwiedziliśmy również innych 

członków rodziny szejka Damira 
i u jednego z nich zauważyliśmy karą 

peninsula. In it, the Ruala tribe is the 
largest, followed by the Sabaa and Fe- 
daan; they migrate between the deserts 
of Syria, Jordan and northern Saudi 
Arabia. Another very large tribe is that 
of the Shammar; they were the main ri
vals of the Anazeh for power in central 
Arabia.
In the 19th century, travelling to the 
Orient was still a great adventure and to 
import horses was associated with great 
difficulties. In 1836, Baron von Herbert 
set out to purchase horses for the Au
stro-Hungarian government; the horses, 
8 stallions and 5 mares arrived in Babol- 
na on 11th February 1837. To compare 
with today’s purchasing power, the Gul
den (fl.) was converted into Euro (A) 
(based on the purchasing power of 
a Gulden, which bought at the time abo
ut 120 eggs) - which demonstrates that 
they did pay good money for these hor
ses, especially as the whole costs for the 
expedition had to be added to it. Howe
ver, of these horses, bought with so much 
money, so much difficulties and losses, 
only two stallions, Shagya and Dahaby, 
became sires of major significance. The 
„Araberrasse” breed was later named 
after the stallion Shagya the „Shagya 
Arab breed”. In purebred Arabian bre
eding we hardly find any of these names 
in today’s pedigrees.
Considering the number of horses that 
were imported there were only few of 
them who actually founded a sire or dam 
line or are existing in the pedigrees of to
day’s Arabians. The majority of these de- 
sertbred imports fell into oblivion, or at 
least they did not have an impact in pu
re Arab breeding, but only in the amelio
ration of the local stock. Estimated 
number of imports in 19th century: to 
Germany - ca 90 (in today’s pedigrees of 
purebred Arabians 22), to Poland - ca. 
200 (ca.22), to Hungary - ca. 220 (ca. 20), 
to Great Britain - ca. 312 (34), to France 
- ca. 575 (ca. 50).
At the beginning of the 20th century, but 
latest after WW I, when the superiority of 
machines over horses became more than 
evident, breeding cavalry horses lost its si
gnificance and thus the imports from the 
desert ceased. While on the one hand the 
demand was declining, the number and 
quality of offered horses was declining, 
too. More and more, purchasers reported 
that it became extremely difficult to find 
suitable horses in the Orient. The last 
„big” names were Kuhaylan Zaid DB and 
Kuhailan Haiti DB, both bred by the Ruala 
Bedouins and imported in 1931 to Hunga
ry and Poland, respectively, where at least 
Kuhailan Haifi founded a strong sire line. 
After WW II, Egypt took over the role as 
main supplier, which role the Near East 
had before, and provided suitable bre
eding stock for the buyers in Europe and 
America. With the foundation of WAHO 
(World Arabian Horse Organisation), the 
remaining horses in the original coun
tries had to be registered, which was not 
always understood by their owners. 
That’s why the last horses in Syria, a gro
up of 280 heads, were only registered and 
WAHO accepted in 2002 - the last true 
desertbreds of Syria, so to speak.



The Horses of Syria today
It was these desertbred horses I was in
terested in. but I also wondered whether 
the Bedouin way of life and their horses 
would stfll exist in our days. The only 
wav to find out was to go there - and so 
I planned a trip to Syria, the homeland of 
the Arabian horse.
Times are changing, also in Syria. The 
Bedouin have given up to live their free- 
-roaming lifes, they have settled, many of 
them in the Al Jazirah, the Fertile Cre
scent between Euphrates and Tigris. 
I had hardly mentioned my wish to Basil 
■Tadaan, the President of the Syrian Arab 
Horse Association (SAHA), when he had 
arranged a car and off we were to Dayr az 
Zawr, situated at the banks of the Euph
rates. From there we headed towards Al 
Hassakah, where, at a road junction, 
Sheikh Damir al Marzakani was waiting 
for us to show us the way to his place. 
The countryside was flat and rather dry 
with grey and yellow being the main co
lours. Nevertheless, this is farmland whe
re barley, wheat, and oats are cultivated. 
The fields are interspersed with tiny vil
lages, flocks of sheep -the wealth of the 
people here -, and the occasional Bedo
uin tent. Today’s Bedouin live in solid 
houses built from mud bricks most of the 
year and so the typical black and brown 
goat hair tents have become a rare sight. 
And even if you see them, the mare and 
the camel - in the old days used for get
ting quickly to the next village and for 
transporting the whole household when 
on the move - have often been exchan
ged for a motor bike and a truck.
With each turn off, the road became 
smaller until finally it was only a sandy 
4WD track leading close to the Iraqi bor
der. We found the horses of Sheikh Damn
standing tied to the ground in a harve
sted field. His stallion Saqer Shammar, 
a flea-bitten grey, was bom in 1989 and is 
a Saglawi Marzakani on both sides of his 
pedigree. He belongs to a group of horses 
that were accepted by WAHO after their 
investigation tour in 2002. They look 
small in size and inconspicuous at first 
sight, with heads that would not be con
sidered „pretty” in the West. However, 
these horses display Arabian characteri
stics, if you look at the croup of the 
chestnut mare Sheikha Shammar, her 
dry legs, the well-shaped ears, the fine 
skin. One has to consider that these hor
ses never saw a stable in their life, they 
stay outside all year round and have to 
endure the heat of the day and the cold 
of the night, they stand in the field, peg
ged with a rope to the ground, their front 
legs usually hobbled - only the foals en
joy freedom for about the first year of 
their lives. Today, these horses usually 
are not undergoing any tough rides any
more - apart from the occasional endu
rance ride over 20-30 km -, their „perfor
mance test” is their battle with the harsh 
environment they are living in.

Raswan Was Wrong
Sheikh Damir, who belongs to the Nor
thern Shammar tribe, invited us for din
ner. He explained that he still maintains 
some of the old Bedouin traditions like 

klacz przeznaczoną na sprzedaż. Mio
dy chłopak dosiadł jej na oklep, aby za
demonstrować swoje umiejętności jeź
dzieckie i temperament klaczy, przy 
czym powodował nią przy użyciu sa
mego kantara. Właściciel żądał za nią 
9000 dolarów, czyli wyznaczył całkiem 
przyzwoitą cenę, ale szejkowie z Bli
skiego Wschodu również uważali już 
Syrię za źródło „oryginalnych arabów”, 
bo chętnie kupowali tam konie do ce
lów rajdowych lub hodowli materiału 
rajdowego.

Kilka kilometrów dalej zauważyli
śmy inną grupę koni spętanych i przy
wiązanych do palików na skraju pola. 
Zaliczały się one również do rodu 
Saglawi Marzakani i znajdowały się 
wśród nich dwa ogiery bardziej w mo
im guście. Kary Barzan był mały i zwię
zły, miał ładną głowę i - według słów je
go opiekuna - brał udział w rajdach 
długodystansowych. Pewnie dlatego 
był bardziej ceniony jako reproduktor 
niż Sobar (co oznacza trąbę powietrz
ną) - wyższy, bardziej elegancki i chwy
tający za oko. Na ich przykładzie najle
piej sprawdzała się nasza interpretacja 
teorii o rodach. W grupie tej znajdowa
ła się także niedawno nabyta młoda 
klaczka z linii Hamdanieh Semrieh 
oraz 4 czy 5 innych klaczy, wszystkie 
w bardzo dobrej kondycji, wręcz zapa
sione. Teraz bowiem, w maju, miały 
pod dostatkiem dojrzałego ziarna.

Zrobiło się późno, zanim wyruszyli
śmy w kierunku Al Qamishli, aby od
wiedzić szejka Abeda Ibn Ghorah. Do
tarliśmy do jego posiadłości przed za
chodem słońca i zastaliśmy tam klacze 
uwiązane w pobliżu zabudowań. Przy
padała akurat pora karmienia, więc 
wszystkie trzymały głowy w wielkich, 
metalowych beczkach, które zastępo
wały żłoby. Należały do linii Hamda
nieh Ibn Ghorah, własności szejka 
Abeda. Jego rodzina chlubiła się, że 
konie z tej linii były w ich posiadaniu 
od około 300 lat, czyli od 17 pokoleń, 
i to ludzkich, nie końskich! Moją uwa
gę przykuła stara, kasztanowata klacz, 
posiwiała w okolicach oczu i w nienaj
lepszej kondycji - pewnie dlatego, że 
karmiła źrebię. Mimo to jednak miała 
w sobie ten charakterystyczny dla koni 
arabskich wyraz, piękne oczy i duże, 

rozdęte nozdrza. Oczywiście u koni 
utrzymywanych w tak surowych wa
runkach trudno było dostrzec ich 
prawdziwe zalety. Zdążyło się ściem
nić, zanim pożegnaliśmy się z szejkiem 
Abedem i udaliśmy się na nocleg do Al 
Qamishli.

Al Qamishli to małe, prowincjonalne 
miasteczko położone w najbardziej 
wysuniętym na wschód zakątku Syrii, 
tuż przy tureckiej granicy. Nazajutrz 
rano skierowaliśmy się z kolei w stronę 
granicy z Irakiem, ale zatrzymaliśmy 
się w połowie drogi, aby zwiedzić stad
ninę szejka Dahama Ahmeda Hadi Al 
Jarba. Wyglądało tam rzeczywiście jak 
w prawdziwej stadninie, bo przynaj 
mniej ogiery czołowe utrzymywano 
w stajni boksowej. Na nasz użytek 
przywiązano je jednak do ściany na ze
wnątrz boksów i wyglądały zupełnie 
inaczej niż konie, które dotychczas wi
dzieliśmy.

Najbardziej chwytały za oko ogiery - 
rodzeni bracia: Al Naif Al Hadi i Dara 
Hadi, wywodzące się z rodu Koheilan 
Rabdan. Mnie bardziej podobał się Al 
Naif, samczy w wyrazie i typowy, mimo 
prostego profilu, o pięknej, gniadej ma
ści. W każdym calu wyglądał na czyste
go araba i mało tego - miał wszystkie 
cztery nogi poprawne, atletyczną bu
dowę ciała i żywy temperament. Masz
talerze demonstrowali je nam z dumą, 
chociaż w taki sposób, że trudno było 
ocenić ich ruch. Widać za to było wy
raźnie, że konie te są utrzymywane 
i żywione inaczej niż przedstawiciele 
rodu Saglawi Marzakani, których wi
dzieliśmy wczoraj. Trzynastoletni Da
ra Hadi również prezentował się nie
źle, miał dużo wyrazu, dobrze osadzo
ną szyję, nie brakowało mu elegancji 
i finezji. Obydwa pochodziły po kaszta
nowatym ogierze Mash-hoor Shammar 
1982, z grupy zaakceptowanej przez 
WAHO.

Klacze ze źrebiętami znajdowały się 
na wybiegu, w którego narożniku rosło 
drzewo dające cień. Przynajmniej one 
mogły zażywać swobodnego ruchu, 
gdyż inne klacze i młodzież korzystały 
z ograniczonego wypasu na uwięzi, ale 
za to z dostępem do zboża na pniu. 
Wśród nich znajdowała się pełna sio
stra widzianych uprzednio ogierów,



O gier/stallion Al Naif (Koheilan Rabdan), Djerba

10-letnia Bint Ar-Rayah, siwa w hrecz- 
ce, o mocnej budowie, nieco mniej pre
cyzyjnej szyi i wadliwych nadgarst
kach. Kasztanowate klacze należały 
do rodu Hadbah Enzahieh, znajdują
cego się w posiadaniu szejka Dahama, 
podczas gdy gniade reprezentowały 
ród Koheilet Al Wati, przeważnie z ład
nymi głowami, ale o zbyt grubych szy
jach. Kiedy wróciliśmy do ogierów, sta
ły teraz przywiązane u żłobów zrobio
nych z beczek, w takich odległościach, 
aby nie mogły się dotykać, ale oczywi
ście były w stanie nawiązywać kontakt 
wzrokowy i głosowy.

Jeszcze raz rzuciłam okiem na ogie
ra Al Naif i już ruszyliśmy w dalszą 
drogę w stronę granicy z Irakiem. Nie

daleko od miejsca, gdzie sąsiadowały 
ze sobą terytoria Turcji, Syrii i Iraku, 
odwiedziliśmy drobnego hodowcę, 
który miał tylko jedną klacz, ale z rzad
kiego rodu Ma’anagieh Hadraouji. Za
łożycielkę tego rodu zdobył przodek 
właściciela w utarczkach z plemieniem 
S’baa, ale za jej rodowód musiai dopła
cić siedem wielbłądów. Od tej pory ród 
Ma’anaghieh Hadraouji znajduje się 
niepodzielnie w rękach północnego 
odłamu plemienia Shammar.

Na tle opisu „typu” Ma’anaghieh, do
konanego przez Raswana, miłym za
skoczeniem był wygląd tej klaczy, bo
wiem należała ona do najurodziwszych 
i najpoprawniej zbudowanych pośród 
tych, które dotąd widzieliśmy. Miała 

breeding horses and camels, and hun
ting with falcons. He presently owns so
me 10-15 horses, who are WAHO registe
red and he is the owner of the Saglawieh 
Marzakanieh strain which consists of 
about 40 horses today, and which has be
en maintained by his family for about 180 
years. The foundation mare of this strain 
was taken as booty in a ghazu (raid) 
from the Anazeh tribe. I must admit that 
until that day, I haven’t heard about the 
Marzakaniehs, but then there are still so
me 40-45 strains in existence in Syria - 
far more than we know in the „West”.
Basil explains to me that the „Strain 
Theory” of Raswan is nonsense, and in
deed not known here in the country of 
origin of the Arabian horse. Raswan sti
pulated that horses of certain strains, 
such as Koheileh, Saglawieh and 
Ma’anagieh, would have distinct physi
cal appearances: The Koheileh masculi
ne, strong, compact, short, square-fra
med, with a cute short head; the Sagla
wieh feminine, lighter, more elegant, 
with a longer head, and the Ma’anagieh, 
according to Raswan, is meant to resem
ble the „race horse type” with a rather 
ordinary head and sloping croup. That 
this theory doesn’t bear any relevance 
became absolutely clear later on in my 
trip, when I found the most beautiful 
specimen among the Ma’anagiehs! After 
all, if you look at it with a more scientific 
approach, it doesn’t make sense either 
that the appearance of a horse should be 
related to the dam’s strain. It is a fact 
that the strain name of a horse is main
tained via the dam line, thus, if the dam 
is a Saglawieh Marzakanieh, the foal is 
too, no matter who the sire is - he may 
be of a different strain. Imagine now that 
the horse in question has that one line of 
Saglawieh Marzakanieh blood through 
his dam and motherly granddam, great- 
-granddam, etc., but that the large ma
jority of his ancestors were of a different 
strain: He’s still a Saglawieh Marzaka
nieh by definition - no matter how much 
of this blood he carries in his pedigree, 
or how he looks.
The meaning of strains is quite a diffe
rent one: When in former times a mare 
may have been acquired who excelled by 
her courage, her speed, because she sa
ved her owner in a critical situation or 
whatever reason, her blood was treasu
red. When she was used for breeding, her 
line (strain) was named after her owner - 
in the case of the Marzakanis, it was 
a Saglawieh who was acquired in a gha
zu, and so the strain name became Sa
glawieh Marzakanieh. But the type of 
horse with regards to conformation she 
and her descendants represent in later 
generations, is the taste of the owner. 
This type may change over the genera
tions, also within the strain, while the 
strain name is maintained. Nevertheless, 
one may find similar looking horses with 
one and the same owner, as we do in Eu
rope, because they represent his bre
eding program.

Strain Owner for 300 Years
We visited some other members of She
ikh Damir’s family and came across



a black mare that was for sale. A young 
lad jumped on her back and rode off to 
show us his riding skills and the tempe
rament of the mare. He rode her bare- 
back with only a halter. The owner wan
ted 9.000 U$ for her quite a remarkable 
price, I thought. But apparently the She
ikhs of the Middle East have discovered 
„the original source” as well, and are buy
ing horses from Syria for endurance ri
ding, and as breeding stock for enduran
ce horses.
Some kilometres away, we saw again so
me horses pegged at the edge of a field 
and hobbled. They are also Saglawi Ma- 
rzakanis and among them, we found two 
stallions that are more to my liking. The 
black Barzan is small, compact, with 
a nice head, and - so his groom explains 
- he has participated in an endurance ri
de. That is why he is used as sire rather 
than Sobar (which means whirlwind), 
a flea-bitten grey, who is taller, more ele
gant with a more appealing conforma
tion. Both are Saglawi Marzakanis and 
the above said about the strains beco
mes quite evident here. We also found 
a pretty little Hamdanieh Semrieh filly in 
this group, which had been bought re
cently. To the same group belonged so
me four or five mares, all of which were 
very well fed - actually too fat at the mo
ment -, but in May, they live in paradise 
as they feed on the ripe grains in the 
fields.
It was already late when we headed off to 
see the horses of Sheikh Abed Ibn Gho- 
rab on the way to Al Qamishli. It was clo
se to sun set when we arrived at his pla
ce. The mares were tied to the ground 
next to the houses and as it was feeding 
time they all had their heads in big metal 
barrels which were used as troughs. All of 
them belonged to the strain Hamdanieh 
Ibn Ghorab, of which Sh. Abed is the 
owner. The horses of this strain have al
ways been the pride of his family who has 
been breeding them for about 300 years, 
or in other words this strain has belonged 
to his family for 17 generations - human 
generations that is, not horse genera
tions! An old chestnut mare caught my 
eye. She was already grey above her eyes 
and a bit skinny - maybe also because 
she had a foal at foot -, but nevertheless 
she had expression, beautiful eyes and 
big, flaring, fine nostrils the kind we 
expect to see in an Arabian horse. Yet, it 
was still difficult for me to see their quali
ties underneath their comparatively poor 
physical condition, created by the natu
ral conditions they are living in.
It was already dark when we said good- 
-bye to Sh. Abed and headed off to Al 
Qamishli for the night.
Al Qamishli is a little provincial town in 
the easternmost tip of Syria, very close to 
the Turkish border. The next morning we 
were heading towards the Iraqi border 
again, but stopped half way through at 
the stud of Sheikh Daham Ahmed Hadi 
Al Jarba. It actually can be called a „stud” 
as his stallions do have real stables and 
box stalls. They were waiting for us alre
ady tied to the wall outside their box 
stalls - and, wow! these horses were quite 
different from what I had seen so far! 

długą, prawidłowo osadzoną szyję, do
brze połączoną z głową, wyraźny kłąb, 
dobre związanie, horyzontalny zad 
i poprawną postawę wszystkich czte
rech nóg. Może nie miała najlepszej 
części pyskowej, a oczy trochę za małe, 
ale najlepszym ze wszystkich widzia
nych dotąd przez nas źrebiąt był jej 
mały, pięciodniowy ogierek.

Następnego dnia wstaliśmy wcze
śnie, aby jeszcze o porannym chłodzie 
dotrzeć do stajni szejka Mezera Ojaila 
Abdull Kareema, przywódcy klanu Al 
Jarba w obrębie plemienia Shammar. 
Niestety, nie zastaliśmy samego szejka, 
a jego masztalerz nie bardzo wiedział, 
co ma robić. Pokazał nam jednak nie
które konie, w tym 22-letnią klacz nie 
wpisaną do ksiąg. Należała do rodu 
Obeyah Seheiliah i przypuszczalnie 
była tak samo czystej krwi jak te, któ
re zostały uznane przez WAHO, ale 
właściciel odmówił jej zgłoszenia, po

Klacz/mare Zeyn 
(Koheilieh Nawagieh), Ghanama

nieważ nie widział powodu, aby to zro
bić. „Jej nie trzeba ksiąg, bo jest zapi
sana w moim sercu” oświadczył szejk 
Mezer, kiedy Basil spytał go, dlaczego 
nie zgłosi! klaczy. Ród Obeyah Sehe
iliah znajdował się w posiadaniu rodzi
ny szejka od 400 lat, kiedy jego przod
kowie otrzymali ją od Sherifa Baraka- 
ta z Medyni, co miało miejsce, zanim 
plemię Shammar przeniosło się z Nedż- 
du do północnej Syrii.

- Mieliśmy problemy ze zgłaszaniem 
koni do ksiąg - opowiadał Basil Jadaan 
- bo ich właściciele nie widzieli potrze
by takiego postępowania. Podejrzenie 
wzbudzało w nich także znakowanie 
koni przez wypalanie piętn, bo oba
wiali się, że rząd chceje w ten sposób 
zarekwirować. Długo trwało, zanim 
przekonaliśmy Beduinów, że wpis 
do ksiąg będzie dla nich korzystny, bo 
tylko dzięki akceptacji WAHO świat 
się dowie, jakie bogate dziedzictwo po-
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siada Syria. Rejestracja była obwaro
wana rygorystycznymi przepisami. 
Do ksiąg wpisywano tylko te konie, co 
do których nie było wątpliwości jeśli 
chodzi o czystość ich krwi. Właściciele 
musieli przysiąc na Koran, że ich ko
nie są czystej krwi i że są naprawdę ty
mi, jako które byty zgłaszane. Dla tak 
religijnych ludzi kłamstwo nie wcho
dziło w grę, ponadto działała swego 
rodzaju „kontrola społeczna”, gdyż ho
dowcy dobrze znali się między sobą, 
a także wiedzieli, kto ma jakie konie. 
Badania grup krwi przeprowadzano 
tylko dla udowodnienia pokrewień
stwa (np. pochodzenia po określonych 
rodzicach, jeżeli jeszcze żyli), ale waż
niejsze od nowinek technicznych było 
przeświadczenie, że konie są dumą 
i dziedzictwem rodziny. Właściciel, 
który podałby fałszywe dane dotyczą
ce czystości krwi konia, uchodziłby 
za zdrajcę w oczach własnych i rodzi
ny. Poza tym w Syrii nie istniały wy
ścigi, więc nie było pokusy popełnia

Ogier/stallion Dara Hadi (Koheilan Rabdan)

ła oszustw, gdyż w grę nie wchodziły 
tak duże sumy pieniędzy.

Między Eufratem 
a Tygrysem

Przed udaniem się w drogę powrot
ną do Damaszku wstąpiliśmy jeszcze 
do Maisama Ghanama - młodego, lecz 
bardzo zaangażowanego hodowcy, 
którego stadnina mieści się w okoli
cach Al Hassakeh, na brzegu Eufratu. 
Dzięki temu jego konie mają ten luk
sus, że mogą nie tylko pić prosto z Eu
fratu, lecz nawet w nim pływać, gdyż 
nie ma tam trudności z wodą ani z tra
wą. Maisam nie utrzymuje wielu koni, 
ale ma przynajmniej jedną wybitną 
klacz imieniem Zeyn, z rodu Koheileh 
Nawagieh. Ta piękna kasztanka 150 lat 
temu byłaby niewątpliwie ozdobą 
Crabbet Park, gdyż pasowałaby ma
ścią, a pokrojem i urodą nawet prze- 
vyższala większość arabów importo
wanych przez Lady Annę Blunt w la
tach 1877/78, kiedy miała miejsce jej 
ekspedycja do Al Jazirah. Zeyn jest po
chodzenia czysto syryjskiego, ale go
łym okiem widać różnicę między nią 
a miejscowymi końmi, z powodu lep
szych warunków żywieniowych i środo
wiskowych. Geny ma jednak te same, 

The most eye-catching stallions were 
Al Naif Al Hadi and his full-brother Da
ra Hadi, logically they were of the same 
strain, Koheilan Rabdan. My favourite 
was Al Naif, an expressive, masculine 
stallion, typey, despite his straight pro
file, with a beautiful bay coat. It was 
easy to see that he is an Arabian thro
ugh and through! Additionally, he was 
standing on four correct legs, had a be
autiful athletic body and a lively tempe
rament. The grooms took great pride in 
showing us the horses although it 
wasn’t possible that way to make any 
real assessment of their movements. 
However, it became quite apparent that 
these horses were kept and fed differen
tly than the Saklawi Marzakanis we had 
seen the previous day and which had 
been hobbled and pegged to the gro
und in a field. His full brother, 13-year- 
-old Dara Hadi, is also a nice-looking 
stallion with good expression and well- 
-set neck, elegant and refined. They we
re both sired by a chestnut stallion cal
led Mash-hoor Shammar, bom in 1982, 
who was among the lot recognised by 
WAHO in 2002.
We found the mares with foals in a pad
dock, slightly shaded in one comer by 
a tree, but at least they could move aro
und freely. The other mares and some 
young stock were pegged to the ground 
in a field of grain, the way we had seen it 
before, feeding on the crops like in para
dise. Here we found a full sister of the 
two stallions, the 10-year-old Bint Ar- 
-Rayah, a flea-bitten mare with a strong 
body, not as elegant in the neck as her 

brothers and unfortunately a bit over at 
the knees. A number of chestnut mares 
were of the Hadbah Enzahieh strain, of 
which Sheikh Daham is the strain owner. 
Some bay mares were Koheilet Al Watl’s, 
most of them with pretty heads but thick 
necks. When we came back to the stal
lion bam, they were tied next to their 
barrel troughs in the central yard, each 
out of reach of the other, but of course 
they could see and communicate with 
each other.
I cast one last glance at Al Naif, and off 
we were heading towards the Iraqi bor
der. Some kilometres from the „three-co
untry-comer” of Turkey, Syria and Iraq, 
we visited a small breeder with only one 
Ma’anaghieh Hadraouji mare, quite a ra
re strain. Back in the old days, the family 
of the strain owner got the foundation 
mare of this strain in a raid (ghazu) from 
the S’baa Bedouins, and they had to pay 
seven camels to get her provenance as 
well. Since then, the Ma’anaghieh Ha- 
draoujis are with the Northern Sham- 
mar, who are the sole agent of this strain. 
Thinking of Raswan and his description 
of the Ma’anaghieh, I was more than ple
asantly surprised to see one of the most 
well conformed mares we had encounte
red so far: A mare with a good neck, well 
set, light in the throat, good withers, go
od body with an excellent croup and four 
correct legs. Her face was not her stron
gest point, as the eyes were a little bit too 
small. However, although she herself was 
good, the best thing about her was the 
little 5-day-old colt she had at foot and 
the best colt we’ve seen so far.



The next morning we had an early start 
to be at Sheikh Mezer Ojail Abdull Kare
em’s stables early in the morning before 
the heat of the day. He is the leader of the 
Al Jarba clan of the Shammar tribe. 
Unfortunately, the Sheikh himself was 
not present and the groom wasn t sure of 
what to do. However, he showed us some 
of the horses, one of which is a 22-year- 
-old unregistered mare. She is a Obeyah 
Seheiliah and it’s quite possible the ma
re is as much a purebred Arabian as any 
of the other WAHO recognised horses 
here, but the owner refused to register 
her, as he did not see any purpose in do
ing so. „She is registered in my heart” 
Sheikh Meizar told me „she does not ne
ed to be registered in any book”, Basil re
calls the situation when he asked him 
why he doesn’t want her to be registered. 
Sheikh Meizar’s family got the Obeyah 
Seheiliah strain about 400 years ago from 
Sherif Barakat of Medina in Nedjd, 
which was before the Shammar migra
ted from the Nedjd to Northern Syria. „It 
was a major problem, when we started to 
register the horses for WAHO recogni
tion, that the owners did not understand 
the purpose of it. Quite the opposite, so
me were suspicious that with marking 
(branding) them, the government would 
have a way to lay hand on them, expro
priate the owners and take their horses”, 
explained Basil Jadaan. „It took a lot of 
work to persuade the Bedouins that regi
stration is for the benefit of the breed, as 
only through WAHO recognition the 
world will become aware of what herita
ge there is still left in Syria”, he added. 
The procedures to register a horse in the 
studbook were quite severe: Only horses 
of which there was no doubt about their 
purity were accepted. The owners had to 
swear by the Koran that the horse is 
a purebred and that it is the one they cla
im it to be - and religious as these people 
are, it is unthinkable for them to give fal
se testimony under the eyes of Allah. Al
so, „social control” works well, where 
everybody knows everybody else and his 
horses. Blood tests were conducted to 
confirm relationships (sire & dam, if they 
were still alive). But apart from all these 
technicalities, there is something else to 
be considered: These horses are the fa
mily’s heritage, their pride and joy. An 
owner would deceive himself and his fa
mily if he tried to manipulate and have 
a non-purebred horse registered as a pu
rebred. Apart from that, the economic 
value of a horse was not all that great, as 
there was no racing in Syria - racing, 
with all the money involved, is the one 
big temptations to tamper with purity.

Between Euphrates and Tigris
Before we headed back to Damascus, we 
dropped in at Maisam Ghanama, 
a young and dedicated breeder near Al 
Hassakeh, his stud situated at the banks 
of the Euphrates river. Actually, his hor
ses are given the luxury to drink from the 
Euphrates or have a swim even - so wa
ter for sure is not a problem here, neither 
is grass. Maisam does not have many 
horses, but at least one exquisite mare, 
called Zeyn, a Koheilieh Nawagieh. 

A chestnut mare that could have graced 
Crabbet Park, if she had lived almost 150 
years ago - her colour would have fit per
fectly and her quality may even surpass 
most of the imports of Lady Anne Blunt, 
who travelled through the Al Jazirah in 
1877/78 on a horse purchasing mission. 
Zeyn showed off in her paddock and her 
joy of life and her energy were in sharp 
contrast to the mares we had just seen 
the day before pegged to the ground in 
a field in the Al Jazirah. Zeyn is pure Sy
rian, but raised under more favourable 
nutritional and environmental condi
tions and the difference is eye opening. 
She has the same genes, and it is not se
veral generations of selection that sepa
rates her from her relatives, but just a co
uple of kilometres.

The Genetic Potential is Still There
A most interesting trip came to an end 
and more could be told about the endu
rance ride I witnessed, about the show 
for pure Syrian bloodlines and the 
„open” show for all WAHO accepted hor
ses. But the main impression I took ho
me from this trip is the fact that there is 
a valuable heritage left in Syria that is 
only rarely to be found elsewhere in the 
world. We should be grateful to the Sy
rian breeders that they preserve this blo
od still in our days and it was somewhat 
comforting to realize that the genetic po
tential, which has come to its full expres
sion under the favourable conditions in 
Damascus, does still exist out there in 
the Al Jazirah, in the native land of the 
Arabian horse.

Spelling and Transcription
The spelling of Arabic words and names 
in other languages such as English, 
French, or German is a difficult subject. 
One has to understand that there is no 
definition of how to transcribe letters or 
words from Arabic into other languages 
and so it is basically up to the author, 
how he writes down what he hears, and 
that depends very much on what langu
age is his mother tongue: Let’s take the 
word (Al) Jazirah, describing the „is
land” between Euphrates and Tigris 
(and also known as a TV Station based 
in Qatar). By hearing [dza’zi: ra], an En
glishman would write down „Jazeerah”, 
a German „Dschasirah” and a French 
probably „Djazirah”. Thus, Arabic words, 
once they are transcribed into a „We
stern” language, differ greatly. This was 
already the case in the old days, and 
that’s why horse names or strain names 
differ from one source to the other. Apart 
from the fact that in former times not 
even the Western languages had a defi
ned spelling, and so it was up to each au
thor how to spell certain words.
To minimize confusion, the strain names 
in this article are given as they are prin
ted in the Syrian Studbook. However, for 
the horse names, this was not always po
ssible and so a free transcription by he
aring had to be used. Sorry, in case you 
cannot find the horse name in the stud
book for this reason... 

a od jej krewniaków dzieli ją nie kliku 
pokoleniowa selekcja, lecz tylko odle
głość niewielu kilometrów.

Drzemiący potencjał
Nasza niezmiernie interesująca wy

cieczka zbliżała się już ku końcowi. Na
leżałoby jeszcze wspomnieć o rajdzie 
długodystansowym, przeglądzie specy 
flcznie syryjskich linii krwi i pokazie ko 
ni zaakceptowanych przez WAHO, któ 
re mieliśmy możność obejrzeć. Najmoc
niej jednak utkwiła w pamięci świado
mość tego, jak wartościowe dziedzic 
two genetyczne znajduje się w Syrii - 
coś absolutnie unikalnego w skali świa
towej! Powinniśmy być wdzięczni syryj 
skim hodowcom za to, że zachowa] 
do naszych czasów tak cenne geny, któ
re w komfortowych warunkach Da
maszku miały możność się ujawnić, ale 
istnieją również w Al Jazirah - prawdzi
wej ojczyźnie konia arabskiego.

Pisownia i wymowa
Wyrazy wywodzące się z języka arab

skiego trudno jest prawidłowo zapisać 
w innych językach, jak np. angielskim, 
francuskim czy niemieckim. Różni au
torzy zapisywali je tak, jak słyszeli, co 
z kolei zależało od tego, jaki był ich ję
zyk ojczysty. Przykładowo nazwę „Jazi
rah”, oznaczającą „wyspę” w widłach 
Eufratu i Tygrysu (pod taką nazwą 
znana jest stacja telewizyjna znajdują
ca się w Katarze), wymawianą „dżazi- 
ra”, Anglik zapisałby jako „Jazeerah”, 
Niemiec „Dschasirah”, a Francuz „Dja
zirah”. Przypuszczalnie dawniej arab
skie słowa zapisywane w różnych języ
kach zachodnich także wyglądały ina
czej i stąd wzięły się różnice w pisowni 
imion koni i nazw rodów cytowanych 
za różnymi źródłami. Mało tego, także 
w obrębie języków zachodnich zmie
niały się reguły ortografii, dlatego różni 
autorzy inaczej pisali te same wyrazy. 
Dla uniknięcia zamieszania, w niniej
szym artykule podaliśmy nazwy rodów 
w takim brzmieniu, jak są zapisane 
w Syryjskiej Księdze Stadnej. W przy
padku imion koni takie ujednolicenie 
nie zawsze było możliwe, więc z góry 
przepraszamy za ewentualne trudno
ści w odnalezieniu określonego konia 
w księgach stadnych.../tłum. K.Ch./





Anna Żak, Monika Szpura
fot. Dagmara Sacha

W długi majowy weekend, 
w malowniczym zakątku Jury 
Krakowskiej, zebrała się grupa wielbicieli 
koni czystej krwi arabskiej i koni 
małopolskich, aby rozpocząć sezon ", .

'■ . i:’"1 . .. .. . , . ' ••..wypraw terenowych pierwszym w historii »
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N
a zaproszenie organizatorów:
Anny Żak i Barbary Stachury, 
wzięło w nim udział osiem ko

ni, w tym pięć czystej krwi arabskiej. 
Zastęp poprowadził ogier Witalis (Fa
wor -Wilejka po El Paso) pod Barbarą 
Stachurą, któremu towarzyszyły m.in. 
Cynober (Metropolis NA - Czanka 
po Balon) pod Anną Żak, Compan (Fa
wor - Cometa po Wermut) pod Alek
sandrą Lindą, Maceba (Wojsław - 
Martynika po Monogramm) pod Bo
żeną Tomczak-Wroną oraz Wilkan 
(Aslan - Weroniąue po Engar) pod 
Agatą Datą. Arabom dzielnie dotrzy
mywały kroku konie małopolskie: 
Mgiełka pod Katarzyną Kowalską, Ba
tory pod Dagmarą Sachą oraz Baron 
pod Maciejem Grabskim.

Gospodarzem imprezy była Stajnia 
„Na Gościńcu” w podkrakowskich 
Przybysiawicach. Stąd to pierwszego 
dnia rajdu wyruszyła ekipa jeźdźców 
i koni, aby pokonać przewidziane 
na ten dzień 30 km trasy.

Przy pięknej, słonecznej pogodzie 
zastęp wędrował doliną Dłubni słynącą 

z malowniczych zakątków. Szlak pro
wadził na przemian drogami wśród zie
leniących się pól i jurajskimi rędzinami, 
co raz wznosząc się i opadając ku rze
ce. Konie musiały również przejść 
przez strumień, co nie wszystkim przy
szło z jednakową łatwością, stąd też 
przekroczenie Dlubni dla niektóiych 
jeźdźców równało się z brodzeniem 
w wodzie na własnych nogach. Jak się 
okazało, nie bez znaczenia było wcze
śniejsze przygotowanie koni do poko
nywania przeszkód wodnych i od razu 
dało się zauważyć, czyja praca z ko
niem jak procentuje. Szczęśliwie 
wszystkie pary dotarły cało na drugi 
brzeg.

Po trzech godzinach w siodle przy
szedł czas na dwugodzinny popas. Po
południowy odcinek trasy prowadził 
duktami i ostępami leśnymi oraz dro
gami wijącymi się wśród jurajskich 
skałek. Niektóre wzniesienia i zjazdy 
prowadziły wąwozami, a do tego bywa
ły bardzo strome, dlatego jeźdźcy wo- 
leli pokonywać je pieszo, dając 
przy okazji odpocząć wierzchowcom.

Pierwszy dzień rajdu zakończył się 
późnym popołudniem, gdy po ośmiu 
godzinach w trasie jeźdźcy i konie 
w doskonałych humorach wrócili 
do stajni. Wszyscy rajdowicze troskli
wie zajęli się swoimi końmi, które tak 
dzielnie spisywały się przez cały dzień.

W drugim dniu rajdu, ze względu 
na mające się odbyć po południu kon
kursy zręcznościowe i szybkościowe, 
przedpołudniowy wyjazd w teren ogra
niczono do dwóch godzin. Trasa, choć 
krótsza, nie była wcale łatwiejsza niż ta 
z pierwszego dnia, ale zarówno konie, 
jak i jeźdźcy, pokonali ją bez najmniej
szych problemów.

Po powrocie do stajni i przerwie obia
dowej odbył się pokaz pracy z koniem 
układanym przy użyciu tzw. metod na
turalnych, w wykonaniu Maceby i Boże
ny Tomczak-Wrony. Zgromadzona pu
bliczność gromkimi brawami nagradza
ła klacz, która wkładała piłeczki do ko
szyka, podawała właścicielce wskazane 
przedmioty, bawiła się obręczami hula- 
-hop, a nawet grała na organkach. Wszy
scy widzowie zwracali uwagę na spokój



The Małopolska Oriental 
Horse Trail Ride

oraz skupienie klaczy na przewodniczce 
i wykonywanych zadaniach.

Kolejną atrakcją drugiego dnia im
prezy były konkursy: zręcznościowy 
i szybkościowy. Pierwszy z nich, zwany 
także konkursem tatarskim, byl konku
rencją, w której jeźdźcy najpierw musie- 
li pokonać tor przeszkód, składający się 
z bramki przesłoniętej długimi frędzla
mi i skomplikowanego slalomu, a na
stępnie przewieźć na czas jajko położo
ne na łyżce stołowej. Przejazd wśród po
wiewających frędzli i wiezienie jajka 
na łyżce tylko z pozoru wydają się łatwe. 
Wielu zawodników poddawało się emo
cjom oraz gorącej atmosferze konkursu 
i szybko traciło zimną krew. W tym kon
kursie obydwa przejazdy, zdecydowanie 
najszybsze i w najlepszym stylu, zapre
zentował Witalis pod Barbarą Stachurą 
to tej parze przypadio zwycięstwo.
Jako konkurs szybkościowy wybra

no „barrel racing”, przy czym beczki 
'.ostały zastąpione balikami słomy. 
Przejazd wokół trzech balików wyma
gał ogromnej precyzji i doskonalej 
współpracy z koniem, bo przy dużych 

prędkościach zdarzały się wypadnięcia 
z trasy i pomyłki w schemacie przejaz
du, a nawet zdarzyło się, że jeden z ko
ni próbował pokonywać baliki skacząc 
przez nie. W tym konkursie wspaniale 
spisał się Compan, który pod swoją 
amazonką Aleksandrą Lindą dwa razy 
osiągną! najlepszy czas przejazdu, po
konując trasę wokół „beczek” w dosko
nałym stylu.

Obydwa konkursy były gorąco do
pingowane przez żywiołowo reagującą 
publiczność, która głośno zagrzewała 
do walki każdą parę i gromkimi brawa
mi nagradzała wszystkich startują
cych. Po zakończeniu konkursów, któ
re były ostatnią atrakcją dwudniowej 
imprezy, wszyscy uczestnicy rajdu 
otrzymali pamiątkowe flots, opatrzone 
logiem specjalnie zaprojektowanym 
przez Bożenę Tomczak-Wronę. Ponad
to każdy z jeźdźców otrzymał drobny 
upominek jeździecki.

* * *
30 km w 6 godzin... Ktoś powie, że to 

wolno. Małopolski Rajd Konia Orien
talnego z założenia ma być rajdem 

During the first, long week-end of Maj 
a picturesque spot of Jurassic Rocki 
Cracow region, a group of Arabian ; 
Anglo-Arabian horse fans met to oi 
the outdoor horseback trekking seas 
Its opening event was named The F 
Małopolska Oriental Horse Trail Ride 
The organizers of the event were Aj 
Żak and Barbara Stachura, who ma 
ged to collect together 8 horses and 
ders. Among them were 5 purebred ? 
bians: the stallion Witalis (Fawor ’ 
ka by El Paso) ridden by Barbara f 
chura; Cynober (Metropolis NA - C 
ka by Balon) under Anna Żak; Cor 
(Fawor - Cometa by Wermut) with A 
sandra Linda up; Maceba (Wojslax 
Martynika by Monogramm) ridden bj 
Bożena Tomczak-Wrona and Wilkan 
(Aslan - Weronique by Engar: uh 
Agata Data. They were accompanied by 
3 part-bred Anglo-Arabians. As a bas< 
for the participants picked was the b ir- 
ding stable „Na Gościńcu” in Przy by 
wice, near Cracow.
The first stage of the tour was 30-km 
-long and led along the Dlubnia river val 
ley, famous for beautiful views. The rout e 
wound among green fields, rising 
sloping towards the river. In one moment 
horses had to cross the stream. Some of 
them refused, so their riders had to ford 
the river by foot, leading horses in hand. 
It revealed immediately the degree of 
preparing horses to clear water obstac
les. Fortunately, this way or other, all te
ams were able to pass through.
After three hours in the saddle a lunch 
break was ordered. Afterwards, the next 
stage led along forest paths and tracks 
winding between Jurassic rocks. Some 
climbs and descends were quite steep, 
especially in ravines, so the riders dismo
unted, in order to relieve their horses. 
The first day of the event ended in the la
te afternoon, but all its participants ca
me back to the stable in good moods. 
The riders thoughtfully looked after the
ir mounts, who deserved a good care, do
ing so well in the way.
Next day the morning stage of the tour 
was shorter, but not easier. After two ho
urs in the saddle all horses and riders ca
me back to the stable, because for the 
afternoon provided were agility and spe
ed competitions, preceded by a show of 
natural horsemanship.
It was performed by Maceba and her 
owner - Bożena Tomczak-Wrona. The 
spectators applauded the mare, who ma
naged to put tennis balls to a basket, 
play with hoops, retrieve the objects po
inted by her mistress or even play a mo
uth organ! Noticeable was her calmness 
and concentration on her leader.
The agility game, called also „a Tartar 
contest”, consisted of an obstacle course 
(including a slalom and a gate with long 
ribbons to pass underneath) and an egg-
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BWLL- t• * ■’*’ . .if»! -and-spoon race. It proved not so easy,
A*  it seemed to be. Many competitors gave

* in to emotions and lost their cold blood 
Finally, the best time and style were
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achieved by the stallion Witalis, ridden 
by Barbara Stachura, so that was a win
ning team.

* A

a „barrel race”, only barrels were repla
ced by straw bales. It required a great 
precision and an excellent co-operation 
between horse and rider, because in 
a high speed possible were faults and ac
cidents. For example, one of horses tried 
to jump over straw bales instead of run
ning between them! The winner of that 
competition was Compan, perfectly rid
den by Aleksandra Linda.
Of course, both games were fervently 
cheered by the public. They were the last 
attraction of the two-day-event, so after 
the competitions all their participants 
were awarded with dots with special lo
go, designed by Bożena Tomczak-Wrona. 
Every rider got also a small, horse-rela
ted gadget.

♦ * *

One could say, that covering 30 km in 6 
hours it had to be a very slow pace! Well, 
it was a pleasure event, not a sport com
petition, after all. Moreover, the same di
stance on lowlands isn’t quite equal to 
a corresponding stretch of a stony or 
clayish surface, where sometimes one 
must overcome a difference of altitude 
reaching 80 m. Here, in Cracow - Często
chowa Jurassic Rocks, one can meet, al
ternately, thick forests, deep ravines, ste
ep climbs and descends or longer stret
ches of more even surface, enabling some 
lengths of trot or canter. Not all horses 
were fully prepared to a day-long effort in 
such a diversified country, so the pace 
should fit those less trained ones.
Even such a relatively short route requ
ires a very thorough training for horses 
and riders. A horse must acquire a pro
per condition by long-lasting, outdoor 
training sessions, gradually intensifying 
workload and distances. Above all, a hor
se must develop a strong, even gait, as 
well on a level surface, as on a steepness, 
in both walk and trot.
Such a training is much easier for the ri
ders living in the foothills, but what can 
do those, who live in lowlands? The 
others should lay an especially great em
phasis upon the condition training, of 

towarzyskim, w czasie którego zarów
no konie, jak i jeźdźcy mają czerpać 
przyjemność ze wspólnego podróżo
wania. Te same 30 km przy różnicy 
wzniesień dochodzącej do 80 m i bar
dzo długich, albo stromych podjaz
dach, często po kamieniach i glinie, 
wygląda zupełnie inaczej, niż na tere
nach nizinnych. Jesteśmy na Jurze 
Krakowsko-Częstochowskiej - podło
że tutaj to przede wszystkim skałki 
wapienne, rędziny, ciężka glina. Pod
łoże bardzo trudne i wymagające. 
A do tego gęste lasy, głębokie wąwozy, 
trasa pełna stromych zjazdów i pod
jazdów, na przemian z etapami po
zwalającymi na dłuższe odcinki kłusa 
oraz swobodne galopy. Nie wszyscy 
mieli możliwość przygotowywania ko
ni do całodziennego wysiłku w takim 
terenie, stąd tempo przejazdu należa
ło dostosować właśnie do tych koni, 
w myśl powiedzenia: „łańcuch jest tak 
mocny, jak jego najsłabsze ogniwo”.

Przygotowanie jeźdźca oraz konia 
na taką trasę, wbrew pozorom, nie jest 
takie proste. Umiejętności konia 
do poruszania się w zróżnicowanym 
terenie oraz kondycję do „biegania 
po górkach” wyrabia się bardzo powo
li, cierpliwą pracą i długotrwałymi ćwi
czeniami w terenie, stopniowo i z wy
czuciem zwiększając obciążenie i dy
stans. Koń musi nauczyć się stąpać 
pewnie i równo na wyboistym, zróżni
cowanym podłożu, musi nauczyć się 

sprawnie pokonywać podjazdy i to za
równo w stępie, jak i kłusie.

Jeźdźcy mieszkający w terenach 
podgórskich mają ułatwione zadanie 
A co z mieszkańcami równin? Rzeźby 
terenu pewnie nie uda im się zmienić 
na potrzeby treningu, toteż muszą pa
miętać o tym, żeby konie, które na co 
dzień chodzą pod siodłem na terenach 
równinnych, przygotować do imprezy 
szczególnie solidnie pod względem 
kondycyjnym. Nacisk powinien zostać 
położony na pokonywanie coraz dłuż
szych dystansów równym, miarowym 
tempem oraz na oswajaniu konia z nie
równościami podłoża. Nie bez znacze
nia jest praca nad przyzwycząjaniem 
wierzchowców do pokonywania prze
szkód terenowych, zwłaszcza wod
nych, a także dudniących mostków czy 
dróg o utwardzonych nawierzchniach. 
Nie mniej ważne jest zaznajomienie 
koni z ruchem ulicznym i hałaśliwym 
otoczeniem. Równie istotne jak praca 
nad kondycją koni, jest praca nad for
mą fizyczną jeźdźców. Zwłaszcza waż
ne jest wyrobienie doskonalej równo
wagi oraz umiejętności balansowania 
ciałem tak, aby na stromiznach nie tyl
ko nie przeszkadzać wierzchowcowi, 
ale wręcz pomagać.

Koń i jeździec wyruszający na cało
dzienną wyprawę w teren powinni być 
również odpowiednio wyposażeni. 
Każdemu z nas zdarzyło się założyć 
kiedyś buty czy ubranie, które okazały
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się niewygodne. Wyobraźmy sobie te
raz kilkugodzinny spacer w uwierąją- 
cym obuwiu i za ciasnej odzieży. Tak 
właśnie czuje się koń w żle dobranym 
siodle. Jadąc na rajd, postarajmy się 
o odpowiedni, dopasowany dla konia 
rząd, a przede wszystkim siodło. Wy
godne dla nas, ale na pierwszym miej
scu odpowiednie dla konia. Do tego 
..oddychający“ czaprak, nieobcierający 
popręg, sprawdzone w terenie ochra
niacze. Bardzo wygodne jest założenie 
pod ogłowie kantara z dopiętym uwią- 
zem, którego końcówkę wiążemy 
na szyi - rozwiązanie to doskonale 
sprawdza się podczas popasów. Więk
szość koni na rajdzie nie była podkuta, 
ale warto rozważyć taką opcję, gdy 
w perspektywie ma się jazdę po kamie
niach, a nasz wierzchowiec nie porusza 
się na codzień po takim podłożu.

Równie ważny jest nasz ubiór, do
stosowany do każdych warunków at
mosferycznych. Ważne, aby wszystko 
było wygodne i wypróbowane.

Na koniec słów kilka o logistyce, 
bezpieczeństwie i rzeczach użytecz
nych. Podczas Małopolskiego Rajdu 
Konia Orientalnego trasa była dokład
nie sprawdzona i wytyczona odpo
wiednio wcześniej. Szczególnie staran
nie zostało wybrane miejsce popasu, 
tak, aby swobodnie pomieściły się 
wszystkie konie i jeźdźcy, a także mógł 
dojechać samochód z aprowizacją. 
Niezmiernie istotny był dostęp do wo

dy dla koni, które zmęczone kilkugo
dzinnym spacerem chętnie z niej ko
rzystały. Jeśli nie ma możliwości do
starczenia obroku dla koni i posiłku 
dla ludzi przez ekipę serwisową, takie 
rzeczy jak kopystki, szczotki, paszę, 
a także żywność dla jeźdźców należy 
wieźć ze sobą, najlepiej w przytroczo
nych do siodeł w sakwach. Nie należy 
lekceważyć tego aspektu wyprawy, bo 
kilka godzin spędzonych na świeżym 
powietrzu potrafi doskonale zaostrzyć 
apetyt, a nic tak nie psuje humoru ko
niom i jeźdźcom, jak pusty żołądek.

Podczas rajdu spotykają się ze sobą 
różne konie, w większości sobie obce. 
Podczas wyprawy niezmiernie ważne 
jest pilnowanie wyznaczonego szyku 
w zastępie, a także trzymanie wyzna
czonych odległości. Pamiętajmy, że od
powiadamy nie tylko za siebie, ale 
i za innych - zachowanie zasad bezpie
czeństwa przede wszystkim.

Organizacja amatorskiego rajdu 
długodystansowego to nie tylko 
ogromna ilość pracy nad przygotowa
niami, nie tylko ogromna odpowie
dzialność za bezpieczeństwo uczestni
ków, ale przede wszystkim ogromna 
przyjemność z obcowania z innymi pa
sjonatami i radość, gdy wszyscy wyjeż
dżają do domów zadowoleni. Mamy 
nadzieję, że kolejne edycje Małopol
skiego Rajdu Konia Orientalnego będą 
równie udane, a w innych miejscach 
kraju znajdą się nasi naśladowcy... *

nn
■■

both the horse and the rider. The former 
should also get used to road traffic, no
ise, water obstacles or bridges, whereas 
the latter should practise his/her body 
balance, in order to help a horse, instead 
of disturbing it.
Horses and riders must be also properly 
equipped. A horse wearing an ill-fitted 
saddle and bridle would surely feel like 
everyone of us, wearing too tight clothes 
and shoes. A saddle pad should be air- 
-permeable, a girth mustn’t chafe, leg 
protectors should be well-proven in out
side riding. A practical solution, especial
ly when stopping for a rest, is putting on, 
under the bridle, a halter with an atta
ched leading rope, fastened round the 
horse’s neck. Most participants of our 
Trail Ride weren’t shod, but such a solu
tion is worth considering, when our hor
se isn’t used to a stony surface. Also our 
clothes should be comfortable and suita
ble for all weather conditions.
As far, as the logistics is concerned, the 
route of Małopolska Trail Ride was very 
carefully picked and checked with a gre
at advance. The place for a rest should 
provide enough space for horses and ri
ders, as well as a good driveway for a se
rvice car. For horses essential was also 
a free access to water. If delivering food 
and basic equipment for horses and ri
ders wasn’t possible by car - hoof picks, 
brushes and iron portions of food should 
be carried in saddlebags. For safety re
asons important is keeping the determi
ned array and distances between the 
horses, mostly unfamiliar to each other. 
The safety rules should be observed abo
ve all, because the organizers are respon
sible for it.
Nevertheless, organizing of an amateur 
trail ride brings not only plenty of work 
and responsibility, but, above all, a great 
load of joy and satisfaction, the more, if 
all the participants enjoy the event Wp 
hope, that subsequent editions of th 
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are going to be as successful, as the nr 
one, and that we’U find followers in oth 

of our country, /transl. K. Ch.



■ POKAZY

Kierunek
Lidia Pawłowska
fot. Lidia i Wiesław Pawłowscy

W
Białce trudno o kamery tele
wizyjne tropiące VIP-ów. Na
wet ci najważniejsi goście 
zmieniają się tu w „swojaków”. Otoczka 

właściwa ważnym wydarzeniom traci tu 
na znaczeniu - pozostąją jedynie konie 
i wspólne przeżywanie pokazu, na które 
fani umawiają się już od stycznia. Tak, 
jak prawdziwy harcerz musi być przy
gotowany na wszystko, tak uczestnik 
biaieckiego pokazu zabiera kapelusz 
słoneczny i kalosze, w podręcznym ple
caczku nosi kantar (na wszelki wypa
dek), a w kieszeni - nie tylko ołówek 
(sprzęt prosty i skuteczny w każdych 
warunkach), ale także temperówkę.

Wiosenny Młodzieżowy Pokaz 
Koni Czystej Krwi Arabskiej 
w Białce to od lat arena 

pierwszej publicznej oceny, 
jakiej poddawane są koncepcje 

krajowych hodowców. 
Na jej wynik niecierpliwie 

oczekują i hodowcy, i kibice.

I choć bialeckiej imprezie popular
nością daleko do rozgłosu janowskich 
Dni Koma Arabskiego, to właśnie tu co 
roku padają kolejne rekordy obsady 
pokazu. Tym razem na 147 zgłoszo
nych koni na ring wyszły 53 ogierki i 78 
klaczek w wieku od roku do trzech lat.

Ocena ogromnej stawki to 
zadanie wymagające od sę

dziów nie tylko wielkie
go doświadczenia, ale 
i kondycji. Tym razem 
podjęło się go jury 
w składzie: Lenita 
Perroy z Brazylii, Je
rzy „George” Zbyszew- 

ski z USA, Koenraad 
Detailleur z Belgii i Wła- 

r - dysław Guziuk z Polski.

Ogierki roczne
Pogoda w tym roku od począt

ku potraktowała uczestników im
prezy surowo. Klasa LA rozegrała się 
w deszczu. Nierzadki to widok, gdy 
na ringu przygotowawczym fotografo

wie otacząją konie ze Stadniny Micha
łów, wyczuwając w nich przyszłych 
zwycięzców. Nie pomylili się i tym ra
zem, poświęcając uwagę ciemnognia- 
demu Złotemu Księciu po Czempionie 
USA, Emo [US] od Złotej Księgi 
(po Ganges). Doskonale przygotowa
ny podopieczny michalowskiego tre
nera, Mariusza Liśkiewicza zdobył 41 
punktów. Drugi był, oceniony na 39,67 
pkt., kasztanowaty, nieco drobniejszy 
Eternal (FS Bengali [DE] - Ewitacja 
po Ganges) ze stadniny Mała Wieś Ja
na Głowackiego. FS Bengali wygrał 
Czempionat USA w tym samym roku, 
w którym Ganges został wiceczempio- 
nem. Etemala prezentował syn właści
ciela, Szymon, który od kilku lat zwra
ca uwagę dobrym przygotowaniem ko
ni nie tylko z własnej stadniny, ale tak
że od innych hodowców. Trzecia lokata 
przypadła reprezentantowi Michałowa 
- kasztanowatemu El Omari (Emo 
[US] - Embra po Monogramm [US]), 
ocenionemu na 39,33 pkt.

W kolejnej klasie niemal do końca 
prowadził siwy Gerard po janowskim 
Pegasusie, synu ogiera Gazal Al Sha- 
qab [QA], od córki Monogramma 
[US], Gwarki, Agnieszki i Andrzeja 
Wojtowiczów. Bardzo wysoko ocenio
ny - aż na 41,33 pkt., ustąpił dopiero 
Chimerykowi z Michałowa - również 
wnukowi ogiera Gazal Al Shaqab 
(przez Eryksa), synowi klaczy Chime
ra (po Emigrant). Ten skarogniady, 
efektownie ruszający się roczniak



W drodze po zwycięstwo/on the way to victory - Alicja Poszepczyńska
Hand Psyche Kreuza - Czempionka i Best in ShowUunior Champion Mare and Best in Show

otrzyma! aż pięć maksymalnych not - 
dwie za typ i trzy za ruch, a jego łączna 
ocena 42,33 pkt. okazała się najwyższą 
wśród wszystkich ogierków. Poza 
nim tylko jeden ogierek został przez 
sędziów nagrodzony „dziesiątką” 
(za ruch) - trzeci w tej klasie Zachary 
(Psytadel [US] - Zekstema po Eks
tern) ze stadniny Czepie Arabians Sta
nisława Sławińskiego (40,33).

Ogierki dwuletnie
Występ pierwszej z grup dwulatków 

przyniósł radość hodowcom prywat
nym, których wychowankowie zajęli aż 
cztery czołowe lokaty. Z wynikiem 
41,67 pkt. zwyciężył Psyche Ares ze 
stadniny Chrcynno Pałac rodziny Po- 
szepczyńskich. Ten atletycznie zbudo
wany kasztanowaty syn Eksterna i Pal- 
las-Ateny (po Ecaho) to pełny brat do
brze znanej z ringów pokazowych 
klaczki Psyche Victoria, zeszłorocznej 
czempionki Vilhemsborga, wiceczem- 
pionki Weis i dwukrotnej zdobywczyni 
tytułu Top Ten w Paryżu. Jako drugi 

do czempionatu zakwalifikował się si
wy Cerio (Poganin - Cetra po Eldon), 
ze stadniny Jean Martin Popiela w Ku- 
rozwękach, której hodowla oparta zo
stała na kilku klaczach pochodzących 
z państwowej stadniny, funkcjonującej 
tam do 1998 roku. Po pierwszym okre
sie prób właściciele powierzyli jej pro
wadzenie profesjonaliście, Katarzynie 
Gniewosz, która uprzednio była głów
nym hodowcą w SK Jaroszówka, czego 
pozytywne efekty już można obserwo
wać. Cerio, wiceczempion ogierów 
młodszych Jesiennego Pokazu w Janowie 
Podlaskim, tym razem zdobył 40,33 pkt. 
Na trzeciej pozycji z wynikiem 39 pkt. 
uplasował się Poster (Ekstern - Parella 
po Arbil) - zakupiony w łonie matki re
prezentant Stadniny Koni Kielnarowa 
Czesława Witko.

W klasie IIB role się odwróciły i tym 
razem cztery pierwsze miejsca zajęły 
państwowe stadniny: Janów Podlaski, 
Michałów i Białka. Klasę łatwo wygrał 
zeszłoroczny laureat Top Five poka
zów w Bialce i w Janowie Podlaskim,

Destination: Białka
The Junior Arabian Horse Spring Show 
in Białka has for years been an are
na where the concepts of the Polish bre
eders are publicly evaluated for the first 
time. This evaluation is eagerly await ed 
by both breeders and followers alike.
In Białka you will not find tv cameras fol
lowing VIPs. Here even the most impor
tant guests turn into „the guys next do
or”. The glamorous setting typical of pre
stigious events loses all significance 
what’s left are the horses and a mutual 
experiencing of the show by fans, who m:i 
ke plans to come to the event as early as 
January. Just as a true scout has to be 
prepared for anything, a participant of tl 
Białka show takes with him a sun hat and 
rubber boots, a halter (just in case) in his 
backpack and in his pocket - not only 
a pencil (a simple and efficient device in 
all circumstances), but also a sharpem i 
And although Bialka’s show is far from 
the popularity and glamour of Janow s 
Arabian Horse Days, this is the place 
where records in terms of number of en 
tries are broken each year. This 
from 147 horses entered presented at the 
show were 53 colts and 78 fillies age < 
to three years old. The evaluation of sue 
a group is a demanding task which re 
ires both experience and top fm - ■ 
year the job was undertaken by Lem
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Perroy from Brazil, Jerzy „George Zby- 
szewski from the US, Koenraad Detail- 
leur from Belgium and Władysław Gu- 
ziuk from Poland.

Yearling colts
From the very beginning the weather 
treated the participants of the show qu
ite harshly. The A series of the 1st class 
took place in the rain. It is not usual that 
photographers surround horses from Mi
chałów Stud, sensing future winners. 
They were not mistaken this time as 
well, devoting their attention to the dark 
bay Złoty Książę by US Champion Enzo 
[US] out of Złota Księga by Ganges. The 
perfectly conditioned graduate of Micha
łów trainer Mariusz Liśkiewicz scored 41 
points. Second, with a score of 39,67, pla
ced the chestnut, slightly more fragile 
Eternal by FS Bengali [DE] out of Ewita- 
cja by Ganges from Mała Wieś Arabian 
Stud of Jan Głowacki. FS Bengali won 
the US Championships in the same year 
that Ganges became reserve. Eternal 
was presented by the owner’s son, Szy
mon, who has been turning heads for so
me years now with his good conditioning 
of horses not only from his own stud, but 
also of other breeders. The third spot 
went to Michaiow’s chestnut El Omari 
(Enzo [US] -Embra/Monogramm [US]), 
evaluated at 39,33 points. 

Piotr Dwojak z SK Janów Podlaski 
z Albano (powyżej) i Alegrą (poniżej) - 

zwycięzcami klas i Top Fivel

with Albano (above) and Alegra (below), 
winners of the classes and Top Five

janowski Albano (Emo [US] - Alena 
po Emigrant). Jego wynik 41,33 pkt. 
okazał się zbyt trudny do pobicia dla 
rywali. Michałowski Embellon (Poga
nin - Embella po Monogramm [US]), 
który rok temu również zdobył w Bial- 
ce tytuł Top Five, został oceniony 
na 39,67 punktu, zaś o „oczko” mniej 
uzyskał trzeci w klasie Wandalin (Eks
tern - Wanilia po Alegro) z Janowa 
Podlaskiego.

Ogierki trzyletnie
Trening wyścigowy wyklucza z udzia

łu w pokazach trzylatki ze stadnin pań
stwowych oraz znaczącą grupę ich ró
wieśników ze stadnin prywatnych. 
Liczba uczestników pokazu w tej gru
pie wiekowej jest więc istotnie mniejsza 
niż w pozostałych i wszyscy „mieszczą 
się” w jednej klasie. W tym roku jej po
ziom wyznaczył faworyt, zeszłoroczny 
zwycięzca trzech pokazów, siwy Panicz 
(Gaspar - Pelisa po Europejczyk) Mo
niki Luft. Ogierek nie zawiódł pokłada
nych w nim nadziei, jednak mimo wy
sokiej oceny (40,67) zwycięstwo w kla
sie nie przyszło mu łatwo. Niespodzie
wany rywal, debiutujący Ali Gazal La 
(Gazal Al Shaqab [ QA] - Yermeh San- 
gayla [US] po Gay Laddin [US]), im
portowany z USA przez Czesława Wit
ko, zdobył taką samą ocenę końcową 
jak Panicz i tylko niższe noty za typ 
zdecydowały o jego drugiej lokacie. Ra
dość właścicielowi przyniósł kolejny 
w tej klasie syn Gaspara - Elsati 
(od Ezla po Wojsław). Mimo nieco 
słabszego przygotowania (i mniejszego 
doświadczenia prezentera) został oce
niony na 40 punktów, a wysokimi nota
mi za typ i głowę dorównał zwycięzcy.

Klaczki roczne
W trzech klasach wystartowało aż 47 

klaczek rocznych. Jakość uczestniczek 
Klasy IVA była tak wysoka, że oceny 
pierwszych pięciu klaczek nie były niż
sze jak 40,67 pkt. Z tej stawki zdecydo
wanie nąjlepiej wypadły reprezentant
ki Stadniny Michałów. Zwycięska, siwa 
Parmana (Al Maraam [IL] - Palmira 
po Monogramm [US]) zdobyła aż 43 
pkt., w tym komplet maksymalnych 
not za typ. Kasztanowata Wieża Róż 
(Ekstern - Wieża Babel po Laheeb [IL])

- również wysoko oceniona za typ (2 x 
10) ostatecznie zdobyła 42,33 pkt. Nie
co ustąpiła im trzecia przy dekoracji 
ciemnogniada Gadnes (Psytadel [US]
- Gracea po Etogram) Jana Głowac
kiego, oceniona na 40,67 pkt., która ko
lejne rywalki pokonała wyższymi nota
mi za typ i ruch.

Również w kolejnej klasie zabłysnęły 
reprezentantki Stadniny Koni Micha
łów. Zwycięstwo przypadlo Flaminii 
(Gaspar - Filistia po Gazal Al Shaąab 
[QA]). Obdarzona efektownym kłu
sem, elegancka klaczka otrzymała 42 
punkty, w tym jedną „dziesiątkę” 
za ruch. Aż dwie maksymalne noty 
za ruch i jedną za typ zdobyła jej sta- 
jenna koleżanka, Ewilena (Ekstern - 
Ewina po Wojsław), ale końcowy wy
nik 41 punktów dał jej dopiero trzecie 
miejsce. Michałowskie klaczki rozdzie
liła wychowanka stadniny Chrcynno 
Pałac - oceniona na 41,67 pkt. Psyche 
Kybele, córka Pomony (po Ekstern). 
Stadnina ta opiera swój program ho
dowlany przede wszystkim na polskich 
reproduktorach, ale spróbowała też 
sięgnąć po obcą krew. Jak widać z do
brym skutkiem - Psyche Kybele jest 
efektem wykorzystania belgijskiego 
Khidara, czempiona Europy i Pucharu 
Narodów oraz wiceczempiona świata.

Jednak to właśnie sprawdzone pol
skie połączenie przyniosło stadninie 
Chrcynno Pałac najwięcej satysfakcji, 
a to za sprawą zwyciężczyni klasy TVC, 
pełnej siostry Psyche Victorii i Psyche 
Aresa - siwej Psyche Kremy. Wspaniały 
bukiet, finezyjna głowa, pięknie osadzo
ne, duże oko, wywarty wielkie wrażenie 
nie tylko na widzach, ale i na sędziach, 
którzy przyznali klaczce aż sześć „dzie
siątek” - po dwie za typ, głowę i szyję 
oraz ruch. Ostateczny wynik 43,33 pkt. 
okazał się najwyższą notą pokazu. Mimo 
bardzo wysokiej oceny 42 pkt., w tym 
dwóch maksymalnych not za ruch, nie 
zdołała jej zagrozić reprezentantka Ja
nowa Podlaskiego, pólsiostra Albano - 
bardzo przyjemna, żeńska, kasztanowa
ta Alegra (po Ganges) o aksamitnych 
oczach. „Dziesiątkę” w pakiecie ocen 
otrzymała też trzecia w tej klasie, siwa 
Pustynna Malwa (Ekstern - Pustynna 
Róża po Emigrant) oraz dwie kolejne 
klaczki - wszystkie z Michałowa.
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Czempion Chimeryk z hodowcą Jerzym Bialobokiem i prezenterem Mariuszem Liśkiewiezem, SK Michałów 
Champion Chimeryk with breeder Jerzy Bialobok and handler Mariusz Liśkiewicz, SK Michałów

Klaczki dwuletnie
Pochmurne niebo i przelotnie spada

jące krople deszczu w sobotę okazały 
się niczym w porównaniu do pogody, 
która przywitała uczestników pokazu 
w niedzielę. Od rana po prostu lalo. Lu
dzie i konie chowali się pod drzewami. 
Z placu zniknął wielobarwny element 
bialeckiego pokazu - ubrane w ludowe 
stroje dziewczęta prezentujące noty 
koni musiaiy schronić się pod namio
tem. Na deszczu pozostali tylko sędzio
wie i ringmaster Jacek Ciepluch. Ko
misja dyscyplinarna skróciła do mini
mum czas spędzony przez klaczki dwu
letnie na ringu przygotowawczym. Ale 
niewiele to pomogło - do porównania 
wyszły jak przysłowiowe „zmokłe ku
ry”. Mimo to, w indywidualnych wystę
pach niektórzy prezenterzy wykrzesali 
ze swoich podopiecznych coś, co 
w tych warunkach wydawało się nie

możliwe - uniesione ogony, wydatny, 
dynamiczny ruch i to wszystko, co skła
da się na arabski bukiet.

W grupie VA bardzo elegancko zapre
zentowała się michałowska siwa Pado
va (Galba [DE] - Palanga po Ekstern). 
Ta harmonijnie zbudowana, o długiej 
szyi i efektownym kłusie klaczka oceną 
42,33 pkt. (po dwie „dziesiątki” za typ 
i za ruch) zapewniła sobie zwycięstwo 
w klasie. Nie zagroziła jej zeszłoroczna 
zdobywczyni tytułu Top Five, kasztano
wata Perespa (Enzo [US] - Polenta 
po Ecaho) z Janowa Podalskiego, która 
pokazała się bez błysku i zdobyła 
41 punktów. Kolekcję flots stadniny 
Chrcynno Pałac powiększyła oceniona 
na 40 punktów Chaos Persefona (Poga
nin - Ceres po Ganges).

W grupie VB milą niespodziankę 
sprawiła Bajaderka (Złocień - Bagate
la po Pesal), urodzona w Agricola 

The next class was led almost until the 
very end by the grey Gerard by Janow’s 
Pegasus, a son of Gazal Al Shaqab [QA], 
out of a Monogramm daughter [US], 
Gwarka, owned by Agnieszka and An
drzej Wojtowicz. Assessed highly at 41,33 
points he had to finally give way before 
Chimeryk from Michałów - also a Gazal 
Al Shaqab grandson - through Eiyks, 
and a son of Chimera (by Emigrant). 
This brown, impressively moving year
ling received as much as five maximum 
marks - two for type and three for move
ment - and his total score of42,33 turned 
out to be the highest among all colts. Be
side him only one colt was awarded with 
a „10” (for movement) by the judges - 
the third in class Zachary (Psytadel 
[US]- Zekstema/Ekstem) from Czepie 
Arabians of Stanislaw Sławiński (40,33).

Two year old colts
The performance of the first group of two 
year olds brought plenty of joy to the pri
vate breeders, whose graduates took as 
much as four of the top spots. Victorious 
with a score of 41,67 points was Psyche 
Ares from Chrcynno-Palace Stud of the 
Poszepczyński family. This athletically 
built chestnut son of Ekstern and Pallas-
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Parmana - Wiceczempionka/Reserve Junior Champion Mare, SK Michałów

-Atena (by Ecaho) is a full brother to the 
well-known filly Psyche Victoria, last 
year’s champion from Vilhelmsborg, re
serve champion from Weis and twice Top 
Ten in Paris. Second to qualify for the 
championship was Cerio (Poganin - Ce- 
tra/Eldon) from the stud of Jean Martin 
Popiel in Kurozwęki, whose breeding is 
based on a few mares stemming from the 
State Stud which lasted in Kurozwęki 
until 1998. After an initial trial period the 
owners handed the job to a professional 
- Katarzyna Gniewosz - who was once 
the main breeder at the Thoroughbred 
Jaroszówka Stud. The positive results of 
such a decision can already be seen. Ce
rio, Reserve Champion Colt from the Au
tumn Show at Janów Podlaski, this time 
scored a total of 40,33 points. Third, with 
a score of 39 points, placed Poster (Eks
tern - Parella/Arbil), the „in utero pur
chased” representative of Kielnarowa 
Stud’s Czeslaw Witko.
In the B series of class 2 the tables had 
turned and this time the four top spots 
were secured by the State Studs of Ja
nów Podlaski, Michałów and Białka. The 
class was easily won by last year’s Top Fi
ve from both shows at Białka and Janów 
Podlaski, Janow’s Albano (Enzo [US] - 
Alena/Emigrant). His score of 41,33 tur
ned out to be too much to beat for his ri

vals. Michaiow’s Embellon (Poganin - 
Embella/Monogramm [US]), who last 
year was also a Top Five finalist, was eva
luated at 39,67, while just an 0,33 point 
less the third in class Wandalin (Ekstem 
- Wanilia/Alegro) from Janow Podlaski.

Three year old colts
Racing training excludes three year olds 
of the State Studs from show competi
tion, as well as quite a large group of the
ir private-bred peers. The number of en
tries in this age category is for that reason 
significantly smaller than in the others 
and they all „fit” into one series of the 
class. This year the standard was set by 
the favorite, last year’s winner of three 
shows, the grey Panicz (Gaspar - Peli- 
sa/Europejczyk) of Monika Luft. The colt 
did not disappoint, however despite 
a high score (40,67) the win did not come 
easy. An unexpected rival, the debuting 
Ali Gazal La (Gazal Al Shaqab [QA] - 
Yermeh Sangayla [US]/Gay Laddin [US]) 
imported from the US by Czeslaw Witko, 
gained the same total score as Panicz and 
only lower marks for type made him settle 
for second spot. Joy to the owner was bro
ught by another Gaspar son in this class - 
Elsati (out of Ezla/Wojslaw). Despite be
ing a bit poorly prepared (and shown by 
a less experienced presenter) he was eva- 

Farm, a należąca do Moniki Luft. 
Zgodnie oceniona przez sędziów zdo
była 42,67 pkt., w tym jedną maksy
malną notę za typ. Potwierdziła tym 
samym trafny wybór hodowców z Agrí
cola Farm, którzy postawili na skrom
nie dotychczas wykorzystanego, mło
dzieżowego czempiona Polski, widząc 
w nim odpowiedniego reproduktora 
dla swoich klaczy. Kolejne dwa miejsca 
zajęły reprezentantki Stadniny Micha
łów. Zeszłoroczna laureatka Top Five, 
kasztanowata Espinilla (Al Maraam 
[IL] - Espadrilla po Monogramm 
[US]), wysoko oceniona za każdą 
z cech, wynikiem 41,67 pkt. wyraźnie 
pokonała Dębową Łąkę (Gaspar - Dę
bowa Góra po Laheeb [IL]), choć ta 
miała nieco wyższe noty za typ oraz 
za głowę i szyję.

Klaczki trzyletnie
W ostatniej klasie pokazu konkuren

cja nie była tak silna, jak wśród młod-
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szych klaczek. Należącej do Moniki 
Luft kasztanowatej Erminie, córce 
Galby [DE]) i michalowskiej Echidny 
(po Ararat) - do zwycięstwa wystar
czyło 40 punktów. „Oczko” mniej zdo
była gniada córka Psytadela - Espiria 
(od Ekspiacja po Emigrant) Lecha 
Błaszczyka. Przy dekoracji znowu nie 
zabrakło reprezentantek stadniny 
Chrcynno Pałac. Oceną 38 pkt. trzecią 
lokatę zapewniła sobie Gaja Nike 
(Emigrant - Granada po Monogramm 
[US]). Pogoda jakby zawzięła się 
na starsze klaczki, bo ledwo ostatnie 
z nich zeszły z placu, niebo zaczęło się 
rozjaśniać. I cale szczęście!

Czempionaty
Finały odbyły się już w promieniach 

słońca i do woli można było podziwiać 
najlepsze konie: 10 ogierków i 12 kla
czek.

SK Michałów, reprezentowana przez 
dwa efektowne roczniaki, wspierane 
przez dwulatka „z drugiej linii”, była 
najpoważniejszym pretendentem do zwy
cięstwa w finale ogierków. Typowania 
publiczności były w większości trafio
ne. Sędziowie potwierdzili swoje wraże
nia z klasy i szarfę czempiona przyzna
li najwyżej ocenionemu ogierkowi, 
czyli michalowskiemu Chimerykowi. 
W chwili, gdy padlo jego imię, znani już 
byli laureaci ostatnich trzech miejsc 
w Top Five - Zloty Książę, Panicz i Ge
rard. Przy długiej ścianie ringu pozo
stało bardzo niewiele ogierków z real
nymi szansami na tytuł wiceczempio- 
na. A jednak wywołanie do dekoracji 
Etemala wyraźnie zaskoczyło jego pre
zentera i właściciela. Chwilę później 
Szymon Głowacki w szalonych pod
skokach radości wybiegi ze swoim 
kasztankiem do dekoracji.

Jeszcze ciekawiej zapowiadał się 
czempionat klaczek. Spora część pu
bliczności trzymała kciuki za liderkę 
tabeli ocen, Psyche Kreuzę rodziny Po- 
szepczyńskich. Ale musiała ona stawić 
czoła aż trzem zwyciężczyniom klas 
najpoważniejszego „gracza” pokazu, 
jakim była Stadnina Koni Michałów. 
Jednak i tym razem jury potwierdziło 
swoje preferencje z klas. Psyche Kreu- 
za została pierwszą w historii Czem- 
pionką Klaczek Biaiki wyhodowaną 

luated at 40 points and equaled the win
ner with high marks for type and head.

Yearling fillies
The three series of this class saw 47 year
ling fillies. The quality of the participants 
of series A was so high that the scores of 
the first five fillies were not lower than 
40,67 points. Among this group the best 
performances were given by the repre
sentatives of Michałów Stud. The victo
rious grey Parmana (Al Maraam [IL] - 
Palmira/Monogramm [US]) gained as 
much as 43 points, including a set of ma
ximum marks for type. The chestnut 
Wieża Róż (Ekstern - Wieża Babel/Lahe- 
eb [IL]), also highly assessed for type (2 
x 10) finally gained 42,33 points. The hol
der of the third spot, a bit further behind 
in terms of scores, was the dark bay Gad- 
nes (Psytadel [US] -Gracea/Etogram) of 
Jan Głowacki, assessed at 40,67 points, 
who bested the remaining rivals with hi
gher marks for type and movement. 
Michałów Stud’s representatives also 
shined in the next class. The victory 
went to Flaminia (Gaspar - Filistia/Ga- 
zal Al Shaqab [QA]). Blessed with an im
pressive trot, this elegant mare scored 
a total of 42 points, including one „20” for 
movement. As much as two maximum 
marks for movement and one for type 
were garnered by her stablemate Ewile- 
na (Ekstern - Ewina/Wojsiaw), but her fi
nal result of 41 points was just enough 
for third place. The Michałów fillies were 
divided by a graduate of Chrcynno-Pala- 
ce Stud, Psyche Kybele, a daughter of 
Pomona (by Ekstern) with a score of 
41,67. The stud bases its breeding pro
gram mainly on Polish sires, but has also 
tried using foreign blood. And with go
od result, as Psyche Kybele is the outco
me of using the Belgian Khidar, Europe
an and All Nations Cup Champion, as 
well as World Reserve Champion.
However it was a proven Polish mating 
which brought Chrcynno-Palace Stud 
the most satisfaction, by means of the 
winner of the C series of class 4, a full si
ster to Psyche Victoria and Psyche Ares - 
the grey Psyche Kreuza. A superb overall 
Arabian appearance, a distinguished he
ad, a nicely set, large eye impressed not 
only the spectators, but also the judges, 
who awarded the filly with six ,,10s” - two 
for type, two for head and neck and two 
for movement. The final result of 43,33 
points turned out to be the highest sco
re of the show. Janow’s half-sister to Al
bano, the very pleasant, feminine, chest
nut Alegra (by Ganges) with velvet eyes, 
posed no threat to her, despite a high 
score of 42 points, including two maxi
mum marks for movement. A perfect 
„10” mark was also gained by the third in 
class grey Pustynna Malwa (Ekstern - 
Pustynna Róża/Emigrant) and two of 
the next fillies - all from Michałów Stud.

Two year old fillies
A cloudy sky and occasional rain drops 
on Saturday proved to be nothing in 
comparison to the weather on Sunday. It 
was simply pouring down since morning. 
People and horses sought refuge under 
the trees. A colorful element of the Biał

ka show, the girls dressed in regional fnlir outfits showing the scores. dC± 
from the arena as they had to hide under 
the tents. The only ones to remain in the 
ram were the judges and the ringmaster 
Jacek Ciepluch. The DC shortened the 
two year olds” time spent on the warm- 
-up arena to an absolute minimum But 
that didn’t help much - they all came out 
for the evaluation wet „as a drowned 
rat . Despite that some presenters were 
able to spark something out of their pu
pils. which in these conditions seemed 
impossible - raised tails, an efficient dy
namic movement and everything that is 
attributed to an Arabian horse.
The A series of class 5 saw an elegant 
presentation of Mlchalow’s grey Padova 
(Galba [DE] - Palanga/Ekstem) This 
harmoniously built, bearing a long neck 
and impressive movement filly secured 
herself a class win with a score of 42,44 
points (including two ,,10s” for type and 
movement). Last year’s Top Five, the 
chestnut Perespa (Enzo [US] Polen- 
ta/Ecaho) from Janów Podlaski, posed 
no threat as she presented herself with 
no spark to her appearance and was as
sessed at 41 points. The collection of rib
bons for Chrcynno-Palace Stud was en
larged by the 40 points holder Chaos Per
sefona (Poganin - Ceres/Ganges)
In the B series of class 5 a surprised ca
me from Bajaderka (Złocień - Bagate- 
la/Pesal), bred by Agricola Farm and 
owned by Monika Luft. She was assessed 
by the judges in agreement at 42,67 po
ints, including one maximum mark for 
type. At the same time she confirmed the 
just choice of the breeders from Agricola 
Farm, who placed their bets on the spar
sely until now used Złocień, Polish Natio
nal Champion Colt, seeing in him a suita
ble sire for their mares. The next two 
spots were taken by representatives of 
Michałów Stud. Last year’s Top Five, the 
chestnut Espinilla (Al Maraam [IL]) - 
Espadrilla/Monogramm [US]), assessed 
highly for each trait, with a score of 41,67 
clearly bested Dębowa Łąka (Gaspar - 
Dębowa Góra/Laheeb [IL]), though the 
latter had slightly higher marks for type, 
as well as for head and neck.

Three year old fillies
In the last class of the show the competi 
tion was not as strong as among the youn
ger fillies. The chestnut Ermina. a daugh
ter of Galba [ (DE]) and Michaiow’s Echid
na by Ararat, owned by Monika Luft, ne
eded just 40 points to secure a win. An 0,33 
points less was gained by the bay Psytadel 
daughter - Espiria (out of EkspiacjaEim 
grant) of Lech Biaszczyk. The decoration 
ceremony once again did not lack repre
sentatives of Chrcynno-Palace Stud. With 
a score of 38 points the third place was ta
ken by Gaja Nike (Emigrant - Grana- 
da/Monogramm [US]). The weather se- 
emed to have bent on the senior fillies as 
the moment they stepped off the arena the 
sky began to brighten up. Fortunately.

The Championships
The finals took place under bright s 
rays, which allowed everyone to admire 
the best: 10 colts and 12 fillies.
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w stadninie prywatnej. Michałowska 
Parmana zabrała do domu laur wice- 
czempionki. Tytułami Top Five po
dzieliły się: Psyche Kybele, Wieża Róż 
i Alegra.

Organizatorom nie udało się „zmie
ścić w czasie”, jaki do dyspozycji dała 
im wszechwładna pogoda. W stru
gach deszczu odbyły się: wybór Naj
lepszego Konia Pokazu, a wcześniej - 
dekoracja najwyżej ocenionych kla
czek i ogierków własności prywatnej 
w poszczególnych kategoriach wieko
wych. Nagrody te ustanowiono przed 
laty, by wyróżnić najlepszych hodow
ców prywatnych, których konie rzad
ko kwalifikowały się do walki o naj
ważniejsze trofea, ustępując przed
stawicielom stadnin państwowych. 
W ostatnich latach ta sytuacja syste

matycznie i wyraźnie się zmieniała. 
Tegoroczne wyniki udowodniły, że 
dodatkowe tytuły nie są już „potrzeb
ne”. Po odbiór nagród wyszły trzy 
zwyciężczynie klas klaczek - Psyche 
Kreuza, Bajaderka i Ermina - oraz 
trzej uczestnicy finału ogierków - Ge
rard, Psyche Ares i Panicz.

W kulminacyjnym punkcie progra
mu przed jury jeszcze raz wyszły 
czempion ogierków i czempionka kla
czek. Kolejna szarfa dla Psyche Kreu- 
zy przypieczętowała wielki sukces 
stadniny Chrcynno Pałac, która wróci
ła do domu z tytułem Najlepszego Ko
nia Pokazu, trofeum Top Five oraz 
ośmioma flots zdobytymi w klasach. 
Dysponująca skromniejszym gronem 
matek, głównie w tzw. wyścigowym 
programie hodowlanym, stadnina Ma-

▲ Gerard - Top Five, 
hod./bred by Andrzej Wojtowicz 

◄ Eternal - Wiceczempionl 
Reserve Junior Champion Stallion, 
hod./bred by Jan Głowacki, 
SK Mata Wieś 

ła Wieś Jana i Szymona Głowackich, 
przywiozła do Biaiki tylko dwa rocz
niaki, ale oba przysporzyły nie lada po
wodów do dumy - klaczka zajęła trze
cie miejsce w klasie, a ogierek został 
wiceczempionem. Po zwycięstwie Gir- 
lan-Beya przed sześcioma laty i tytu
łach wiceczempionów dla Wąsy i Bore- 
asa, przyszła kolej na coś więcej. 
Pierwszy raz hodowcom prywatnym 
przypadły aż dwa tytuły w czempiona- 
cie i dwa w Top Five. Nagrodzone zo
stały konsekwencja w pracy hodowla
nej, opartej na klaczach pozyskanych 
przed laty ze stadnin państwowych, 
oraz staranne przygotowanie koni.

Trendy
Co roku z marzeniem o nagrodach 

do Białki jadą hodowcy. Po sportowe 
emocje jadą fani. Jedni i drudzy jadą 
po odpowiedzi na pytania. Mimo tak 
licznej grupy młodzieży startującej 
w białeckim pokazie, jego wyniki oczy
wiście trudno uznać za materiał do ba
dań statystycznych. Jednak powtarza
jące się w rodowodach uczestników 
imiona przodków dają pewien pogląd 
na kształt polskiej hodowli i pojawiąją- 
ce się w niej trendy.

W tym roku ponownie swoją „sku
teczność” jako reproduktor potwierdził
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Michałów Stud, represented by two im
pressive yearlings, supported by a 2- 
year-old in the second line, was the to
ughest contender for the Champion Colt 
title. The spectator’s bets were more 
than accurate. The judges confirmed 
their class choices and awarded the 
champion sash to the highest scored colt 
- Michaiow’s Chimeryk. When his name 
was announced, the Top Five finalists 
were already known - Zloty Książę, Pa
nicz and Gerard. Not many colts, with 
a real chance for the title of reserve, were 
left. However the announcing of Eternal 
stunned his presenter and owner. A mo
ment later an ecstatic Szymon Głowacki 
ran out with his colt to be decorated. 
The fillies” championship promised to be 
even more interesting. A large part of the 
public kept their fingers crossed for the 
leader of the score board, Psyche Kreu- 
za of the Poszepczyński family. But she 
had to face as much as three class win
ners from the most significant „player” of 
the show, whom was Michałów Stud. Yet 
also this time the judges confirmed then- 
preferences from the class presentations. 
Psyche Kreuza became the first in histo
ry Junior Spring Show Champion Filly 
bred by a private stud. Michaiow’s Par
mana took home the sash of reserve 
champion. The titles of Top Five were di
vided among Psyche Kybele, Wieża Róż 
and Alegra.
The organizers were unable to fit in the 
time that the omnipotent weather sche
duled for them. The awarding of Best in 
Show, preceded by the decoration of hi
ghest scored fillies and colts owned by 
private breeders in particular age cate
gories, took place in the pouring rain. 
These awards were thought up some 
years ago in order to recognize the best 
private breeders, whose horses rarely qu
alified for the fight for the highest prizes, 
yielding before the State Stud represen
tatives. Lately this situation began to un
dertake a systematic and clear change. 
This year’s results proved that the addi
tional titles are no longer necessary, as 
the „best private” awards were collected 
by three female class winners - Psyche 
Kreuza, Bajaderka And Ermina - and 
three participants of the colts” cham
pionships - Gerard, Psyche Ares and Pa
nicz.
In the culminating point of the show the 
judges could once again admire the 
champion colt and filly. Another sash for 
Psyche Kreuza confirmed the enormous 
success of Chreynno-Palace Stud, who 
returned home with the title of Best in 
Show, a Top Five and eight class ribbons. 
With a smaller broodmare herd at then- 
disposal, mainly focused on racing, Mala 
Wieś Arabian Stud of Jan and Szymon 
Głowacki brought just two yearlings to 
Białka, but both made their owners pro
ud - the filly placed third in class, while 
the colt became Reserve Champion. 
After the win of Girlan-Bey six years ago 
and the titles of reserve for Wasa and Bo
reas comes a time for something more. 
For the first time the private breeders 
went home with as much as two titles in 

the championships and two Top Fives. 
This was a recognition of a consequent 
breeding program, based on mares acqu
ired years ago from the State Studs and 
of a careful and thorough preparation of 
the horses.

The trends
Each year breeders come to Bialka dre
aming of prizes. The fans come for the 
excitement and thrills. Both come to 
find answers to questions. Despite such 
a large number of youngsters competing 
at the Bialka show its results can't be 
considered material for statistical study. 
However the names of ancestors, con
stantly repeating themselves in the pedi
grees of the contestants, do give a certa
in overview of the shape of Polish bre
eding and its new trends.
This year Ekstem once again confirmed 
his „predictability” as a sire. At the clas
ses” top three spots we saw as much as 
seven of his progeny, out of which three 
qualified for the championships, two ga
ined the title of Top Five and one of them 
grabbed the most coveted prize. Gaspar 
and Enzo had four progeny among the 
classes” top spots and one Top Five 
each. Other sires with more than one 
progeny which qualified for the cham
pionship were Poganin, Galba and Al 
Maraam. The latter’s list of successes 
was enlarged also with the title of Rese
rve Champion Filly.
Michaiow’s Eryks, the imported FS Ben
gali and the Belgian Khidar were symbo
lically represented by their progeny. 
Used sparsely in his first breeding se
ason, Eryks „boasted” just one colt at 
the show, but it was him who grabbed 
the title of champion. The only daughter 
of Khidar secured a Top Five. Out of the 
two FS Bengali progeny the colt became 
reserve champion. This doesn’t mean 
a complete effectiveness of these sires, 
but will definitely draw the attention of 
the breeders. Perhaps it is worthwhile to 
take a look at other descendants of the
se sires?
This year’s leader among sire of dams 
turned out to be Emigrant - a dozen par
ticipants of the show were the progeny of 
his daughters, out of which four qualified 
for the finals and two gained titles, inclu
ding one champion. The numbers point 
to Monogramm as second. His daugh
ters gave seven of the show’s partici
pants, including four finalists and two ti
tle-holders. Further places in this analy
sis were taken by Ganges, Ecaho and 
Ekstem. It appears that this ranking will 
soon be joined by Laheeb (IL) and Gazai 
Al Shaqab (QA) - their daughters have 
already proven to be well producing 
dams.
Results can be analyzed and they are 
worth doing so. A wise breeder will al
ways draw something significant from 
them. But still he should personally wit
ness these junior games. And he who has 
come and seen the event will always, at 
the end of May and beginning of June, be 
drawn to Bialka.
/transi. J. K./

Complete results: 
http://www.janow.arabians.pVen/shows/ 

Ekstem. Na czołowych trzech miej
scach w klasach zobaczyliśmy aż sied
mioro jego potomków, trzech weszło 
do czempionatu, dwie klaczki zdobyły 
tytuł w Top Five, a jedna z nich sięgnę
ła po najważniejsze trofeum. Gaspar 
i Emo miały po czterech potomków 
w czołówkach klas i po jednym zdo
bywcy Top Five. Więcej niż po jednym 
potomku w czempionacie miały jesz
cze Poganin, Galba i Al Maraam. Ten 
ostatni do listy sukcesów swojego po
tomstwa dopisał tytuł wiceczempionki 
klaczek.

Michałowski Eryks, importowany 
FS Bengali oraz belgijski Khidar były 
wręcz symbolicznie reprezentowane 
przez swoje potomstwo. Skromnie 
wykorzystany w swoim pierwszym se
zonie rozpłodowym Eryks „firmował” 
tylko jednego ogierka na pokazie, ale 
to on zdobył tytuł czempiona. Jedyna 
córka Khidara sięgnęła po tytuł Top 
Five. Z dwójki potomstwa FS Benga
li ogierek został wiceczempionem. To 
nie musi oznaczać „skuteczności” 
tych reproduktorów, ale z pewnością 
zwraca uwagę hodowców. Może war
to przyjrzeć się innym potomkom 
tych ogierów?

Tegorocznym liderem wśród ojców 
matek okazał się Emigrant - tuzin 
uczestników pokazu to potomstwo je
go córek, do finału zakwalifikowało się 
czworo, a dwa konie zdobyły tytuły, 
w tym jeden czempiona. Jako drugiego 
liczby wskazują Monogramma. Jego 
córki dały siedmiu uczestników poka
zu, w tym czterech finalistów, a dwóch 
laureatów. Kolejne miejsca w tej mini 
analizie zajęły Ganges, Ecaho i Eks
tem. Wygląda na to, że wkrótce do te
go rankingu dołączą Laheeb i Gazal Al 
Shaqab [QA] - ich córki już okazały się 
doskonale rodzącymi matkami.

Wyniki analizować można i warto. 
Roztropny hodowca zawsze znajdzie 
w nich coś istotnego. Ale przede 
wszystkim trzeba te młodzieżowe 
igrzyska zobaczyć. A kto raz był i wi
dział, tego już zawsze na przełomie 
maja i czerwca będzie ciągnęło 
do Biaiki. •

Szczegółowe wyniki:
www.janow.arabians.pl/pl/pokazy/
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OveraH TOP FIVE Junior Fillies 
Junior Spring Show Bia/ka 200Q

Ckrcynno-Palace Stud - Manager: Alicja Poszepczyńska 
Ckrcynno 113, 05-190 Nasielsk - Po land

Mobile: +48 697 716 766, 
e-niail: Alicja_Poszepczynska@chrcynno-palac.pl, www.chrcynno-palac.pl
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HDB SIHR IBN MASSAI
Massai Ibn Marenga x Mayana by BJ Thee Mustafa

*

Unanimous Champion Colt Int. Show
Milano-Malpensa/Italy 2009

Unanimous Champion Colt Marina di Pietrasanta/Italy 2009 
and Best in Show
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Owner: Giampaolo Gubbiotti
Mobile: +39 335 8301574 - +39 320 3261598

Claudia Darius: email: cd@darius-arabians.de

Poland: kontakt w sprawie stanówki 
Urszula Łęczycka I Arab Horse Promotion - mobile: +48 602709765

Management: contact Tomas Tarczyński - email: tomasz.tarczynski@dnbnord.pl

www.woodyarabian.com


