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I oto szybkimi krokami zbliża się koniec 2009 ro
ku, bogatego w ważne, ciekawe i emocjonujące 
w świecie koni arabskich wydarzenia, a okrągły 
2010 rok stoi już za progiem. Redakcja kwartalni
ka ARABY pragnie z całego serca podziękować 
naszym Czytelnikom, Dobrodziejom, autorom ar
tykułów i ilustracji i tym wszystkim którzy poświę
cili nam swoje wsparcie, swój czas, pomysły i chęci 
i po prostu byli z nami.

Składamy Wam, Drodzy Przyjaciele najlepsze 
i nąjserdeczniejsze życzenia pięknego przeżywania 
tych cudownych polską tradycją, przepełnionych 
i niosących spokój świąt Bożego Narodzenia i oby 
Nowy Rok przyniósł Wam spełnienie marzeń ocze
kiwań i nadziei, a wszystko wokół nas było lepsze 
i piękniejsze.

Redakcja

The Year 2009 - rich in many exciting Arabian 
events - comes very quickly to its end, whereas the 
round figure 2010 is already awaiting. The edit orial 
staff of the „Araby” quarterly would like to thank 
its Readers, Sponsors and Authors for their time, 
support, ideas and good will.
Dear Friends, we’d like to wish you warmly the 
most Beautiful, Traditional and Peaceful Christ
mas time, as well as all your dreams and hopes ful
filled by the coming New Year hopefully better and 
more frindly than the previous one.

The Editorial Staff
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QhronicCe of events

• Z pokazów w Skandynawii
W połowie lipca, w Vilhelmsborgu 

w Danii, odbył się pokaz klasy A. Re
prezentantka Silvática Black Ara- 
bians, Marjjana VA (Mancan Al Sha
qab [QA] - Mi Khismit [US]) wygra
ła klasę i zdobyła tytuł Wiceczem- 

k pionki Klaczy Starszych. Trzecia 
W w tej samej klasie była Primadon- 
, na (Padrons Psyche [US] - Pelar- 
( gonią) hodowli Stanisława Rede- 

stowicza, a klasę dwulatek wy
grała Daisy FF (Da Vinci FM 

[US] - AP Sheez Sassy [US]). 
\ Obie klacze należą do Tomasza 

Tarczyńskiego. Emrod (Emigrant 
- Empressa), reprezentujący 

obecnie duńską stadninę Turban 
Stud, wygrał klasę oraz w finale zdo
był brązowy medal.

Dwa tygodnie później, w Halmstad, 
michałowskiej hodowli Ewakuacja 
(Gadir [DE] - Egzotyka) do dwóch 
tytułów Czempionki Szwecji dorzuci
ła kolejny - Wiceczempionki, oraz 
zdobyła nagrodę specjalną za najwyż
szą ocenę pokazu. Brązowy medal 
w kategorii ogierów starszych zdobył 
Don Buli - syn polskiej klaczy Doda 
(Endel - Dekada).

• ... w Belgii
Podczas sierpniowego, prestiżowe

go Elran Cup (klasa A) w Hasselt tytuł 
Czempionki Klaczy Starszych zdobyła 
oceniona aż na 95,25 pkt (11x20) Kwe
stura (Monogramm [US] - Kwesta), 
należąca obecnie do Ajman Stud. Jej 
syn Kabsztad (po Poganin) wygrał 
klasę, pokonując m.in. ogierka El Pa
lacio VO (Al Lahab [IL] - El Dorada).

• ... we Francji
Na początku września w Vichy 

Czempionką Francji Klaczy Star
szych została urodzona w Michało
wie Charuna (Gazal Al Shaqab [QA] 
- Chimera). Brązową medalistką kla
czy młodszych została wyeksporto
wana w łonie matki córka janowskiej 
Bogini (Arbil - Bogatynia) - Joseph’s 
Bouhdna (po Enzo [US]). Jedną 
z klas klaczy starszych wygrała uro
dzona w Janowie Podlaskim Eumeni- 
da (Eldon - Euzetia).

• ... w Hiszpanii
We wrześniu, podczas III Czempio- 

natu Teneryfy w San Cristóbal, bia- 
łeckiej hodowli Emon (Pers - Emoza) 
zdobył tytuły Czempiona Ogierów 

Starszych i Czempiona Ogierów Te
neryiy, a także nagrody specjalne - 
za najlepszy ruch i za najwyższą notę 
pokazu. Tytuły Wiceczempionki 
i Drugiej Wiceczempionki Klaczy 
Starszych zdobyły wyhodowane w SK 
Michałów Cygarniczka (Monogramm 
[US] - Cygaretka) i Epifania (Emi
grant - Empressa). Wiceczempionem 
Ogierów Starszych został syn micha- 
łowskiego Posejdona - Izmir BV.

Podczas XXX Narodowego Czem- 
pionatu Hiszpanii w Segowii tytuł 
Wiceczempionki Klaczy Starszych 
zdobyła janowskiej hodowli Piasta 
(Ecaho - Pilotka), a brązowym me
dalem w finale ogierów starszych na
grodzony został Elton.

• ... w Niemczech
W przeddzień Pucharu Narodów 

w Aachen tytuł Czempiona Niemiec 
Ogierów Młodszych zdobył Marjan 
Albidayer - syn Pustynnej Drogi.

• ... w Wielkiej Brytanii
Podczas Narodowego Czempiona- 

tu Wielkiej Brytanii w Malvern Wice- 
czempionką Klaczy Młodszych zo
stała córka michałowskiej Wipery

• From Scandinavian Shows
In the middle of July held was an „A” Class show at Vilhelms- 
borg (Denmark). The mare Maijjana VA (Marwan Al Shaqab 
[QA] - Mi Khismit [US]), representing Silvatica Black Ara
bians Stud, won her class and gained the title of Reserve 
Champion Mare. In the same class Primadonna (Padrons 
Psyche [US] - Pelargonia), bred by Stanislaw Redestowicz, 
was placed third, whereas the class of 2-y. o. fillies was won by 
Daisy FF (Da Vinci FM [US] - AP Sheez Sassy [US]). Both 
mares are owned by Tomasz Tarczyński. Emrod (Emigrant - 
Empressa), now representing the Danish Turban Stud, won 
his class and in the finals was awarded by a bronze medal.
Two weeks later, at Halmstad, the Michalów-bred mare 
Ewakuacja (Gadir - Egzotyka), added to her two Swedish 
National Champion titles another one - of the Reserve 
Champion Mare. Moreover, she got a special award for the 
highest point score of the show. The stallion Don Bull, out of 
a Polish mare Doda (Endel - Dekada), was granted a bron
ze medal in the category of senior stallions.

• ... from Belgium
During the prestigious, „A” Class show Elran Cup, held in 
August at Hasselt, the Senior Champion Mare title got to 
Kwestura (Monogramm [US] - Kwesta), now representing 
Ajman Stud. She got a total point score 95,25, including 11 

„twenties”. Her son Kabsztad (by Poganin) won his class 
defeating, among the others, the colt El Palacio VO (Al Ls 
hab [IL] - El Dorada).

• ... from France
In the beginning of September the mare Charuna (Gazal Ai 
Shaqab [QA] - Chimera), bom at Michałów, won the Senios 
Mare Championship of France at Vichy. In the Junior Mares 
category bronze medal got the filly Joseph’s Bouhdna, bj 
Enzo [US], out of Janów-bred Bogini (Arbil - Bogatynia), 
exported in utero from Poland. One of the senior mares' 
classes was won by the mare Eumenida (Eldon - Euzetia), 
bom at Janów.

• ... from Spain
In September, during the Illrd Championship of Tenerife at 
San Cristobal, the stallion Emon (Pers - Emoza), bom at 
Białka, gained the titles of Senior Champion Stallion and 
Champion Stallion of Tenerife, as well as special awards for 
the best movement and for the highest point score in show. 
The titles of Reserve and Second Reserve Champion Mare 
were assigned, respectively, to Michaiów-bred Cygarniczka 
(Monogramm [US] - Cygaretka) and Epifania (Emigrant - 
Empressa). The Reserve Champion Stallion claimed was 
Izmir BV, a son of Posejdon from Michałów.



Qíjrtmicíe of events

(Fawor - Wendeta) - roczna Wirajjaa 
(po Marajj [US]). Ponadto jedną 
z klas klaczek trzyletnich wygrała 
córka janowskiego Ecaho - urodzo
na w USA Desert Metody IA.

Wiceczempionem Ogierów Młod
szych pokazu United Kingdom Inter
national Arabian Horse Show w To- 
werlands został El Palacio VO.

• ... na Węgrzech
Na początku sierpnia w ośrodku jeź

dzieckim Kunos Riding Centre, koło 
Szekesfehervar odbył się międzynaro
dowy pokaz klasy C Balaton Cup. Pol
skie konie zdobyły tam większość 
przyznanych tytułów. Czempionem 
Ogierów i Najlepszym Koniem Pokazu 
został wyhodowany w SK Michałów 
Emberk (Gazal Al Shaqab [QA] - 
Emantka), należący do Agnieszki Ko
złowskiej. W finale klaczy starszych ty
tuły zdobyły Nicol (Major - Njusch- 
aah [DE]) Agnieszki i Andrzeja Woj
towiczów oraz michaiowskiej hodowli 
Wieruszka (Fernando - Warszula), na
leżąca do państwa Rybczyńskich. 
Czempionem Ogierów Młodszych zo
stał Czar Dam (Poganin - Contra) ho
dowli Justyny Płatek, zaś Wiceczem- 

pionką Klaczek - Winneba (Emigrant 
- Września) hodowli Jana Dobrzyń
skiego, który również jest właścicie
lem obu koni. Do finału zakwalifikowa
ła się także Arista (Psytadel [US] - 
Afrodyta) pp. Rybczyńskich.

• ... w RPA
W rozegranym na przełomie sierp

nia i września regionalnym pokazie 
Gauteng Championships w RPA 
w licznie obsadzonych klasach użytko
wych michaiowskiej hodowli George
town (Gazal Al Shaqab [QA] - Geor
gia) ze stadniny Azrek Arabians. zo
stał Czempionem Country Pleasure 
Driving oraz zdobył tytuły Top Five 
w klasie kostiumowej i English Plea
sure. Azrek Prins Eldon - wyeksporto
wany w łonie matki syn michaiowskiej 
Eloidy (Laheeb [IL] - Ekspedycja) 
zdobył tytuły czempiona w katego
riach Show Hack i Country Pleasure, 
wiceczempiona - w Country Pleasure 
Driving i English Pleasure Driving, 
oraz Top Five w kategorii English Plea
sure. Urodzony jeszcze w Polsce Emir 
Azrek (Piaff-Eria) wygrał klasę oraz 
został Wiceczempionem Western Plea
sure. Ponadto należąca do stadniny

Strydom Arabians biaieckiej hodowli 
Fula (Partner - Florena) wygrała klasę 
najstarszych klaczy.

• ... w Brazylii
W pierwszy weekend sierpnia, 

podczas pokazu Rio Arabian 
Show w Angra dos Reis w Brazy
lii, michaiowskiej hodowli Emi- 
liusz (Laheeb [IL] - Emocja) zo
stał jednogłośnie wybrany Czem
pionem Ogierów Starszych.

• ... na Bliskim Wschodzie
Podczas rozegranego na początku 

października Czempionatu Narodo
wego Zjednoczonych Emiratów Arab
skich w Abu Dhabi, urodzona w SK Mi
chałów Eskalopka (Monogramm [US] 
- Egzotyka) wygrała klasę oraz zdobyła 
brązowy medal klaczy starszych. Wice- 
czempionem Ogierów Starszych został 
syn michaiowskiej Esklawy (Eukalip
tus - Ekstaza), 6-letni Mahna Alzobair 
(po Ashhal Al Rayyan [QA]).

i

• ... i w USA
Podczas Czempionatu USA tytuł 

Top Ten w kategorii klaczy młodszych 
zdobyła - janowska Pinga (Gazal Al

During the XXXth Spanish National Show at Segovia the 
Jandw-bred mare Piasta (Ecaho - Pilotka) became the Re
serve Champion Mare, whereas Elton (Emigrant - Elma) 
got the bronze medal.

... from Germany
A day before the Nations’ Cup at Aachen the son of 

’ ’ustynna Droga Marjan Albidayer, was granted the title of 
German National Champion Stallion.

from Great Britain
During the British National Show at Malvern the Junior Re
serve Champion Mare claimed was a daughter of Michalów- 

d mare Wipera (Fawor - Wendeta) - a yearling filly Wiraj- 
l;! by Marajj [US]). Moreover, one of the classes for 3-y. o. 
fillies won the 3-y. o. daughter of Janów-bred Ecaho - Desert 
Melody IA, bom in the US.
The .Junior Reserve Champion Stallion of the United 

iom International Arabian Horse Show at Tower
lauds claimed was El Palacio VO. In the beginning of Sep
tember took place British Amateur / Home Produce Ara- 

Ihampionships, in which horses were shown in halter 
11 der saddle. The title of Reserve Champion Mare Hal- 
tei of that show was gained by Ferri (Emigrant - Frejlina), 
bred at Michałów. A week later, in a show UK Gold, Desert 

Melody IA (by Ecaho) was claimed the Junior Champion 
Mare.

• ... from Hungary
In the beginning of August, in an equestrian club Kunos Ri
ding Centre, near to Szekesfehervar, held was an internatio
nal, ,,C” Class show Balaton Cup. The most of its titles and 
awards were gained by Polish horses. The Champion Stal
lion and Best in Show claimed was Emberk (Gazal Al Sha- 
qab [QA] - Emantka), bred at Michałów, owned by Agniesz
ka Kozłowska. In finals for senior mares titles were granted 
to Nicol (Major- Njuuschaah [DE]), bred and owned by Mr. 
and Mrs. Wojtowicz, as well as Michałów-bred Wieruszka 
(Fernando - Warszula), belonging to Mr. and Mrs. Rybczyń
ski. The Junior Champion Stallion claimed was Czar Dam 
(Poganin - Contra), bred by Justyna Płatek, whereas the Ju- 
nior Reserve Champion Mare - Winneba (Emigrant - Wrze
śnia), together with the former one owned by Jan Dobrzyń
ski. To the finals qualified also Arista (Psytadel [US] - Afro
dyta), bred and owned by Mr. and Mrs. Rybczyński.

• ... from the South Africa
In a regional show, Gauteng Championships, held at the 
turn of August and September in the South Africa,Micha- 
iów-bred Georgetown (Gazal Al Shaqab [QA] - Georgia
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Felwes

Shaqab [QA] -Pilar) wydzierżawio
na do Stanów rok wcześniej.

• Pokaz Podlaski
W połowie lipca w Mińcach koio 

Białegostoku odbyi się VI Podlaski 
Pokaz Koni Arabskich. Podczas 
wyboru Nąjlepszej Klaczy Pokazu 

' bialecka Perolia (Gazal Al Sha- 
qab [QA] - Pereira) wygrała z li
derką juniorek, roczną janowską 
Pilarosą (Al Adeed Al Shaqał> 

[QA] - Pilar). Tytuł Najlepszego Ogiera
Pokazu zdobył Ebert (Gazai Al Shaqab 
[QA] -Ekspozycja) z Michałowa, który 
pokonał czempiona ogierków rocznego 
El Dino (Ararat - Eutina) Krzysztofa 
Jagielskiego. Ebert zdobył też tytuł Naj
lepszego Konia Pokazu.

• Araby też skaczą
Podczas VI Mistrzostw Polski Ama

zonek w Damskim Siodle, które 
na początku października odbyły się

w Janowie Podlaskim, konkurs stro
jów historycznych amazonek wygrała 
Danuta Konończuk na arabskim 
ogierze Album (Europejczyk - Alej
ka). Konkurs dodatkowy potęgi sko
ku (w siodłach sportowych) wygrał 
koń czystej krwi - 6-letni Felwes (We
stern - Felicja), dosiadany przez Do

rotę Poziomkowską z WKJ Lublin, 
SJ Kapriola. Para ta bez problemów 
pokonała wysokość 140 cm!.

• Rajdy
W lipcu, w Kuźni Nowowiejskiej, 

mistrzem Polski w długodystanso
wych rajdach konnych została Kami-

entered by Azrek Arabians Stud, was claimed Champion 
Country Pleasure Driving, being also placed in the Top Five 
in Costume and English Pleasure classes. Azrek Prins Eldon 
(exported in utero), out of Michaiów-bred Eloida (Laheeb 
(IL) - Ekspedycja), got the champion titles in Show Hack 
and Country Pleasure, whereas in Country Pleasure Driving 
and English Pleasure Driving he was claimed the Reserve 
Champion, and moreover - Top Five in the English Pleasu
re category. Emir Azrek (Piatt - Eria), bom in Poland, won 
his class and gained the title of Reserve Champion in the 
Western Pleasure class. The mare Fula (Partner - Florena), 
bred at Bialka and owned by Strydom Arabians, won the ol
dest mares’ class.

• ... from Brazil
In the first week-end of August, during the Rio Arabian 
Show at Angra dos Reis in Brazil, the Michalow-bred stal
lion Emiliusz (Laheeb [IL] - Emocja), was unanimously 
elected the Senior Champion Stallion.

• ... from the Middle East
In the beginning of October, at Abu Dhabi, the National 
Championship of United Arab Emirates took place. The Mi- 
chaiow-bom mare Eskalopka (Monogramm [US] - Egzoty- 
ka), won her class and gained the bronze medal in senior 
mares’ category. The Senior Reserve Champion Stallion cla
imed was a son of Michalow-bred Esklawa (Eukaliptus - 

Ekstaza) - the 6-year-old Mahna Alzobair (by Ashhal Al 
Rayyan [QA]).

• ... from USA
During the US National Championships held in Tulsa(OK) 
Janów Podlaski - bred Pinga (Gazal Al Shaqab [QA] - Pilar) 
became the US Junior Top Ten Mare. Pinga is currently 
leased by Frank & Frank Partners.

• Arabians Can Also Jump
During the Vlth Ladies’ Side Saddle Championships of Po
land held in the beginning of October at Janow Podlaski, 
the Ladies” competition in historical costumes was won by
Danuta Konończuk on pure-bred Arabian stallion Album 
while an. additional high jump competition award went to 
the purebred Arabian stallion Felwes (Western - Felicja), 
ridden astride by Dorota Poziomkowską from Lublin Riding 
Club. The pair did 140 cm easily!

• Endurance
In July, during the endurance competition at Kuźnia Nowo
wiejska, the title of Endurance Champion of Poland got Ka- 
milia Tobiasz, riding the purebred mare Mu-Zahrat (Dobryń 
- Mu-Gaza), whereas the position of the Endurance Rese
rve Champion was captured by Marcin Tobiasz, riding the 
Arabian gelding Ester (Wermut - Eskadra).
In October, at Geniusze near to Bialystok, for the first time
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la Tobiasz na klaczy czystej krwi Mu- 
-Zahrat (Dobryń - Mu-Gaza) hodowli 
Zygmunta Tobiasza, a wicemistrzem
- Marcin Tobiasz na arabskim wała
chu Ester (Wermut - Eskadra) wyho
dowanym w Kurozwękach.

W październiku na terenie KJ Bik 
w Gieniuszach kolo Białegostoku roze
grane zostały pierwsze Mistrzostwa 
Polski Młodych Koni. Nie było niespo
dzianką, że większość tytułów zdobyły 
konie czystej krwi. W kategorii 6-latków 
mistrzem został wyhodowany w SK Mi
chałów Ersted (Gazal Al Shagab [QA]
- Empiryka), własności Beaty Dzikow
skiej, dosiadany przez Olgę Ciesielską. 
Wicemistrzem został Adil (Ataman - 
Arbana [DE]) hodowli Zbigniewa Gór
skiego, własności Tomasza Jagielaka, 
pod Katarzyną Kiosek, zaś brąz zdoby
ła michaiowskiej hodowli Gandawa 
(Eldon - Gryzetka), należąca do Hanny 
Zielińskiej, dosiadana przez Ryszarda 
Zielińskiego. W kategorii 5-łatków zwy
ciężył ogier Papion (Ecaho - Prokanit- 
sa [NL]), dosiadany przez hodowcę 
i właściciela, Przemysława Sawickiego. 
Brązowy medal zdobyła Saruba (Borek
- Sarabi) hodowli Adama Grochow

skiego, dosiadana przez właściciela, 
Pawła Wasilewskiego. Wśród 4-latków 
wicemistrzem został Pustynny Szlak 
(Arad - Pustynna Akcja) hodowli An
ny Stojanowskiej, własności Jakuba 
Kosickiego, pod Mileną Kalatą. Trze
cie miejsce przypadlo w udziale wała
chowi Miles (Piaff - Metodyka) ho
dowli Marty Zegarowskiej, dosiadane
mu przez właścicielkę, Agatę Pieciak.

• Pożegnania
W maju odszedł wyhodowany 

w SK Janów Podlaski ogier El Ghazi 
(Aloes - Elektra) - Wiceczempion 
USA w kategorii Western Pleasure. 
Wyeksportowany w wieku 5 lat El 
Ghazi okazał się w Stanach znako
mitym koniem użytkowym. Dał po
nad 100 czempionów i wiceczempio- 
nów USA, głównie w kategorii En- 
glish Pleasure. Miał 26 lat.** *

W sierpniu w wieku 27 lat odszedł 
ogier Wiedeń (Palas [SU] - Wieża) 
wyhodowany w Kurozwękach. Od
znaczył się głównie jako reproduktor 
w półkrwi, dając konie o predyspozy
cjach do WKKW.

* *
Również w sierpniu, w wieku 22 lat, 

odeszła wyhodowana w Janowie 
Podlaskim Arina (po Palas [SU]) - 
córka Czempionki Polski i Europy i 
Arry, siostra Czempiona Polski 4 
Ararata i Czempiona Austrii jfl 
Arrasa. N

*
* * 1 I

Na początku września, 
w ośrodku Furioso Farm 
w USA, odeszła michaiowskiej 
hodowli Egzotyka (Probat [SE] \1 
- Elana). Ta zasłużona klacz, 
Czempionka Polski z 1991 roku, 
w rodzimej stadninie zostawiła 10 
źrebiąt, w tym znakomite córki - 
dwukrotną Czempionkę Szwecji 
Ewakuację (po Gadir [DE]), Czem
pionkę Elran Cup Egnę (po Euka
liptus), Czempionkę Europy i Wice- 
czempionkę Polski Eskalopkę 
(po Monogramm [US]) oraz Wice- 
czempionkę Scottsdale Egzonerę 
(po Monogramm [US]), która zastą
piła matkę w stadninie.** *

Kilka dni po zwycięstwie w Czempio- 
nacie Francji, w wieku zaledwie 5 lat,

held were the Junior Endurance Championships of Poland. 
The majority of titles was captured by purebred Arabians, 
what wasn’t a surprise at all. In the age-group of 6-y. o. the 
winner was Ersted (Gazal Al Shaqab [QA] - Empiryka), 
bred at Michałów, owned by Beata Dzikowska, ridden by Ol
ga Ciesielska. The Reserve Championship was granted to 
Adil (Ataman - Arbana [DE]), bred by Zbigniew Górski, 
owned by Tomasz Jagielak, ridden by Katarzyna Kiosek, 
whereas the bronze medal was gained by Michalów-bred 
Gandawa (Eldon - Gryzetka), owned by Hanna Zielińska, 
ridden by Ryszard Zielinski. The age-group of 5-y. o. was 
won by the stallion Papion (Ecaho - Prokanitsa [NL]), rid
den by his breeder and owner, Przemysław Sawicki, where
as the bronze was gained by Saruba (Borek - Sarabi), bred 
by Adam Grochowski, ridden by her owner, Paweł Wasilew
ski. Among the 4-year-olds the Reserve Champion was Pu
stynny Szlak (Arad - Pustynna Akcja), bred by Anna Stoja- 
ni >wska, owned by Jakub Kosicki, ridden by Milena Kalata. 
11 iird placed was the gelding Miles (Piaff - Metodyka), bred 
b; Marta Zegarowska, ridden by the owner, Agata Pieciak.

Farewells
In May, in the age of 26, passed away the stallion El Ghazi 
< Aloes - Elektra), bred at Janów. As a 5-y. o. he was expor
ted to the US, where he gained many wins in the Western 
Pleasure category (including the US National Reserve 
Championship Western Pleasure).

* *
In August, in the age of 27, died the stallion Wiedeń (Palas 
[SU] - Wieża), bred at Kurozwęki. He was used in Arabian 
breeding on a narrow scale, distinguishing himself mainly 
in partbreds, siring good sport horses, especially three-day 
eventers. ** *
Also in August passed away, in the age of 22, the mare Ari
na (Palas [SU] - Arra), a daughter to the Polish and Euro
pean Champion Mare, full sister to the Champion of Poland 
Ararat and Champion of Austria Arras, half sister to the Re
serve Champion Mare of Poland - Argentyna.** *
In the beginning of September, in the Furioso Arabians Bre
eding Center [US], to the evergreen pastures left the meri
torious, Michałów-bred mare Egzotyka (Probat [SE] - Ela
na), the Champion Mare of Poland 1991. She was exported 
to the US in the age of 18 and produced 4 foals there. She 
left behind in the materanal stud 10 heads of progeny, inc
luding four outstanding daughters. Ewakuacja (by Gadir) 
twice was claimed the Swedish National Champion, Egna 
(by Eukaliptus) was the Elran Cup Champion, Eskalopka 
(by Mnogramm [US]) was the Champion of Europe and 
Reserve Champion of Poland, whereas her full sister, Egzo- 
nera, is prolonging her damline, winning several regional 
shows in the US and capturing the title of Scottdale Rese
rve Champion Mare.
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.•m Emiliusz

odeszła urodzona w Michałowie 
Charuna. Wcześniej, jako dwulat
ka zdobyła tytuł Wiceczempionki 
Francji Klaczy Młodszych.

* *

* * *
in Brazil, in the age of only 9 years, passed away the Micha
low-bred stallion Emiliusz. In 2005 he was sold to Sweden at 
the „Pride of Poland” sale. After successes in European are
nas, like Scandinavian Open Championship, Championship 
of Sweden and Tulip Cup Championship, he was purchased 
in 2009 to Brazil by the breeder Jaime Pinheiro. Last year in 
the colours of his stud, the Haras Vila dos Pinheiros, he won 
two regional shows in.

** *
In the end of September, in the age of 28, passed away the 
stallion Gil (Probat [SE] - Gildia), bom at Michałów, the 
Reserve Champion Stallion of Poland 1986. Exported in 
1987, shortly afterwards he got to the Dutch stud Vlasak- 
ker Arabians. In their colors Gil gained the Reserve Cham
pionship of a prestigious show Masters Open at Oostende 
(1989). He was used in Poland for two breeding seasons - 
1985 at Janów and 1986 at Kurozwęki. In Poland he sired 
22 heads of progeny, from which the best surely was Sar
macja (out of Saszetka), bred at Janów - the Derby and 
Oaks winner, an outstanding broodmare, dam to many ra
ce winners. Noticed should be also a son of Gil, Etman (out 
of Etruria), exported to Sweden, where he won the Swe
dish National Championship and Scandinavian Open Re
serve Championship.

W Brazylii, w wieku zaledwie 
9 lat, odszedł wyhodowany 
w Michałowie Emiliusz, sprze
dany w 2005 roku do Szwecji, 
po sukcesach na europejskich 
ringach. Czempion Scandina
vian Open, Czempion Szwecji,

Wiceczempion Tulip Cup, w barwach 
stadniny Jaimego Pinheiro Haras Vi
la dos Pinheiros wygrał dwa regional- 
ne pokazy w Brazylii. Był przygoto
wywany do następnych startów. Nie
stety, już o nim nie usłyszymy...** *

Również w ostatnich dniach wrze
śnia, w holenderskiej stadninie Vla- 
sakker Arabians, w wieku 28 lat od
szedł urodzony w Michałowie Gil 
(Probat [SE] - Gildia) - Wiceczem
pion Polski z roku 1986. Używany

przez dwa sezony w SK Janów Pod
laski oraz w Kurozwękach zostawił 
niezbyt liczną grupę potomstwa, 
w której zdecydowanie wyróżnia się 
janowska Sarmacja (od Saszetka) - 
tryumfatorka Derby i Oaks, a przede 
wszystkim nieoceniona klacz stadna, 
matka znakomitych koni wyścigo

wych. Na uwagę zasługuje również 
syn Gila, Etman (od Etruria), Czem
pion Szwecji i Wiceczempion Ogie
rów Scandinavian Open. Wyekspor
towany w 1987 roku Gil zdobył m.ln. 
tytuł Wiceczempiona Ogierów Star
szych prestiżowego pokazu Masters 
Open w Ostendzie (1989).

Several days after winning the French National Champion
ship, in the age of 5, passed away the Michalow-bred mare 
Charuna. As a 2-year-old filly she gained the title of Junior 
Reserve Champion Mare of France.

Gil
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DNI KONIA ARABSKIEGO

Izabella Pawelec-Zawadzka

W
idoku stojących w ringu kla
czy, oczekujących na wer
dykt sędziów i słów Ani Sto- 
janowskiej: „Czempionką Polski Kla

czy Starszych 2009 jest...”, nie zapo
mnę do końca życia. Osiem gracji, jak 
magiczny krąg - kwintesencja żeńsko- 
ści, piękna, harmonii, słodyczy i ema- 
nacja czegoś cudownie ulotnego, kiedy 
to wzruszenie zapiera dech. Wilda 
(po Gazal Al Shaqab [QA]) - Micha
łów, Emandoria (po Gazal Al Shaqab) 
- Michałów, Palmeta (po Ecaho) - Ja
nów Podlaski, Georgia (po Mono
gramm [US]) - Michałów, Valeriana 
(po Werter) - Agricola Farm, Etnologia 
(po Gazal Al Shaqab) - Janów Podla
ski, Wieża Babel (po Laheeb [IL]) 
i Emmona (po Monogramm) - obie 
z Michałowa. Przed sędziami wyzwa
nie przyprawiające o ból głowy. Poza 
jedną - Wieżą Babel, z wynikiem w kla
sie „zaledwie” - 90,83 pkt. pozostałe 
noty powyżej 91 pkt., w tym Emando
ria z najwyższą oceną pokazu - 93,50 
pkt. i pięcioma „dwudziestkami”, czyli 
najlepsza! I tak też zostało. Emando
ria - piękno w najczystszej formie - 
Czempionką Polski Klaczy Starszych 
A. D. 2009! Na wybór Wiceczempionki 
przyjmowano zakłady, gdyż mogła nią 
być każda z pozostałych klaczy - czy to 
harmonijna i bardzo urodziwa Wilda, 
czy prześliczna jak figurka z saskiej 
porcelany Palmeta, równie dobrze 
przepiękna, dojrzała Georgia, a może 
niezwykle szlachetna i sucha Valeria
na lub też porażająca fenomenalnym 
ruchem Etnologia albo Wieża Babel -

XXXI Polski Narodowy Pokaz 
Koni Arabskich mamy już 
dawno za sobą, pustynny 

piasek zasypał ślady podków 
na janowskich błoniach, 

a jednak przeżywane 
w sierpniu emocje są ciągle 

świeże, tym bardziej, że 
przypominają o nich także 
bieżące wydarzenia. Z całą 

mocą twierdzę, że Polska ma 
najwspanialsze klacze 

pod słońcem, a żeński materiał 
genetyczny mamy najlepszy 

na świecie.

matka Młodzieżowej Czempionki Pol
ski Klaczy Młodszych, czy wreszcie czy 
Czempionką Świata Klaczy Młodszych 
- Emmona) Ja stawiałam na Georgię. 

Ta 15-letnia, w pełni dojrzałej urody 
klacz miała swój wielki dzień, wygląda
ła jak „marzenie Kossaków” - alaba
strowo biała, czysta w rysunku jak an
tyczna rzeźba. Sędziowie zdecydowali 
jednak inaczej i uznali że srebro i tytuł 
Wiceczempionki Polski Klaczy Star
szych należy się Wildzie. I też dobrze. 
W najlepszej piątce znalazły się kolejno 
Etnologia, Palmeta i Georgia.

Skoro już zaczęliśmy od końca, mu- 
simy tak trzymać. Ogiery... hmm.... 
Właściwie nic nowego, aczkolwiek 
w grupie młodych 4-6-letnich ogierów 
kilka już „patrzy” na poważną rezerwę 
hodowlaną. Wiadomo było, że utytuło
wany w Arabii michałowski syn Ekster
na - Esparto nie będzie miał zagrażają
cej mu konkurencji, toteż z tą samą 
oceną co Emandoria - 93,50 pkt., ale 
bez „dwudziestek”, łatwo pokonał 
przeciwników i bez większego proble
mu sięgnął po purpurowy wieniec i ty
tuł Czempiona Polski Ogierów Star
szych 2009. Swoją drogą, jest to bardzo 
urodziwy ogier i nie znam drugiego, 
który by tak pięknie i dumnie nosił gło
wę harmonijnie zawieszoną na długiej, 
łabędziej szyi. Depczący mu po pię
tach, ulubieniec macierzystej stadniny 
- Drabant, syn Gazala Al Shaqab, 
z drugą najwyższą oceną wśród ogie
rów (91,83 pkt.) nie oddal pola i zatrzy
mał tytuł Wiceczempiona Polski Ogie
rów Starszych 2009. Drabant to wielki 
efekciarz, lubi się pokazywać, puszyć, 
sypać iskrami z ogromnych i pięknych 
oczu, tańczyć i „szumieć”, toteż jemu 
właśnie przypadła nagroda specjalna -

12



fo
t. A

gn
ie

sz
ka

 W
ró

bl
ew

sk
a

Wyżej, wyżej!... / Higher, higher!... - 
Raphael Curti, najlepszy prezenter 
pokazu / best handler ofthe show

„za najlepszy ruch” ufundowana przez 
koncern samochodowy Honda, czyli 
„silą w marzeniach” - jak głosi reklama. 
Ogromną zaletą tego konia są jego 
żeńskie protoplastki. Nie sposób zapo
mnieć jego babki - Dalidy, bodajże 
najpiękniejszej córki Probata, czy pra
babki - zachwycającej Draperii 
(po Gedymin). Brązowy medal i trze
cie miejsce przypadlo Złocieniowi 
(po Laheeb) również z Michałowa, 
Młodzieżowemu Czempionowi Polski 
z roku 2002. Ten 9-letni obecnie ogier 
zaczął późno dojrzewać i tak napraw
dę dopiero teraz pojawił się w pełni 
rozwoju i formy. Ostatnio niewiele się 
o nim słyszało, ale już w ubiegłym roku 
okazało się, że robił swoje i to dobrze. 
Dzierżawiony przez Agricola Farm 
Hanny i Witolda Sztuka pozostawił 
w stadninie dobre i obiecujące potom
stwo, które mieliśmy już okazję podzi
wiać wiosną w Białce, jak np. będąca 
obecnie w posiadaniu Moniki Luft - 
Bajaderka.

Cichym bohaterem występu ogierów 
był z pewnością Ostragon (Pers - Oseł
ka (po Palas [RU]) wyhodowany 
w Białce. Ten znakomity wyścigowiec - 
derbista i mistrz rajdów długodystan
sowych uzyskał życiową ocenę - 90,17 
pkt., z czego dwie „dwudziestki” i jed
ną „dziewiętnastkę” za ruch. Doskona
le pokazany przez Jacka Kurzyńskiego 
„powalił” wszystkich naprawdę wybit
nym, na granicy końskich możliwości, 
ruchem. Pamiętamy go z klas Liberty, 
kiedy zawsze wygrywał i była to na
prawdę uczta dla oka. Toteż wydaj e mi

Eternal (FS Bengali [DE] - Ewitacja) - Wiceczempion Ogierów Młodszych / Polish 
Reserve National Junior Champion Stallion

się, że to właśnie Ostragonowi należa
ła się nagroda za najlepszy ruch.

Ale bądźmy konsekwentni, czas 
na młodzież. Jak mawiano w „ulubio
nym” przez nas okresie: „młodzież jest 
przyszłością narodu”. Święta prawda, 
bo w hodowli koni też młodzież stano
wi o jej przyszłości i sukcesach. Ktoś 
może spytać: czy mamy jakiś powód 
do niepokoju? Ależ skąd, wręcz prze
ciwnie. To, co widzieliśmy w Białce po
twierdziło się na „narodowym” w Jano
wie. Mamy wspaniałą młodzież i uta
lentowanych hodowców, którzy wiedzą 
czego chcą. Zaiste imponował sposób 
przygotowania i prezentacji młodych 
koni. Z pewnością w dobrym kierunku 
rozwija się polska szkoła treningu

Veni, Vidi... Vici!
The 31st Polish National Arabian Horse 
Show is already way behind us, the de
sert sand has covered the prints of ho
oves on the Janów greens, yet the emo
tions experienced in August are still 
fresh - the more so as they are also re
minded of by current events. With all my 
might I maintain that Poland has the 
most wonderful mares under the sun, 
while the female genetic material is the 
best in the world. The sight of the mares 
standing on the arena awaiting the jud
ges” verdict and the words of Anna Sto- 
janowska: „Polish National Senior 
Champion Mare 2009 is...”, was a mo
ment I will never forget. Eight Graces li
ke a magical circle - the quintessence of 
femininity, beauty, harmony, sweetness 
and the emanation of something so won
derfully elusive that takes your breath.
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A Emandoria (Gazal Al Shaąab [QA] -
Emanda) - Czempionka Polski Klaczy 

Starszych / Polish National Champion Marę

Wieża Róż (Ekstern - Wieża Babel) - 
Czempionka Polski Klaczy Młodszych / 

Polish National Junior Champion Marę ▼

i wielu młodych prezenterów doskona
le sobie radzi już nie tylko na arenach 
krajowych, ale i na ringach międzyna
rodowych. Byliśmy ogromnie ciekawi, 
czy Pokaz Narodowy przetasuje klasy
fikację z Biaiki. No i tak się stało, a nie
spodzianek nie zabrakło. W zmaga
niach czempionatowych triumfatorka 
z Biaiki - Psyche Kreuza „musiaia” za
dowolić się tytułem Narodowej Wice- 
czempionki Klaczy Młodszych, pod
czas gdy miłą niespodziankę zgotowa
ła nam Wieża Róż ze stadniny w Mi
chałowie, pieszczotliwie zwana „Ró
życzką”, która z najwyższą oceną 
w klasyfikacji młodzieżowej 92,83 pkt, 
łatwo pokonała swoje rywalki łącznie 
ze stajenną koleżanką Parmaną - Wi- 
ceczempionką z Biaiki. Wieża Róż za
chwyciła wdziękiem, stylem, wyrazem 

i kapitalnym, eleganckim ruchem, co 
docenili sędziowie szczodrze „sypiąc” 
notami 19,5, a także „dwudziestką” 
za ruch. Wieża Róż bardzo przypomina 
Falladę w tym wieku i zapowiada się 
na prawdziwą „show girl”. W dalszej 
klasyfikacji pierwszej piątki młodych 
klaczek kolejne miejsca zajęły: Psyche 
Victoria, Parmana (po Al Maraam 
[IL] i El Saghira (po Galba [DE]) - 
„czarny koń pokazu” - bardzo piękna 
klaczka, o której z pewnością jeszcze 
usłyszymy. Warto zwrócić uwagę, że oj
cem wszystkich trzech medalistek: zło
tej, srebrnej i brązowej - jest niezawod
ny Ekstern, prawdziwy „ojciec zwycięz
ców”. Niewątpliwy sukces odniosła 
Stadnina Chrcynno-Pałac rodziny pp. 
Poszepczyńskich, zdobywając dwa 
z najwyższych trofeów - srebro i brąz, 
sukces zresztą nie pierwszy, gdyż już 
od kilku lat stadnina plasuje się w czo
łówce polskiej sceny hodowlanej.

Młodzieżowy Czempionat Ogierów 
też nie był wolny od niespodzianek. 
Wieńca zwycięzcy tym razem „nie zali
czył” Czempion z Biaiki Chimery k na
tomiast znacznie lepiej jak w Białce za
prezentował się bardzo poprawny 
i harmonijny janowski Albano (po En- 
zo [US]) i jemu to jury przyznało tytuł 
Czempiona Polski Ogierów Młodszych 
na rok 2009.

Mogli czuć pewien niedosyt hodow
cy i właściciele rocznego Etemala - Wi- 
ceczempiona z Biaiki, syna sprowadzo
nego do Polski, utytułowanego FS 
Bengali [US], chociaż, jak się wydaje, 
tytuł Wiceczempiona Polski to też po
wód do dumy i wielkiej satysfakcji. 
Rzeczywiście, Etemal zmężniał i roz
winął się od wiosny i jest bardzo uro
dziwym i obiecującym ogierkiem, a je
go trener i prezenter Szymon Gło

wacki wychodził z siebie, aby za
prezentować go jak najlepiej.
Jednak sędziowie najwidoczniej 
uznali przewagę starszego, 
bardziej dojrzałego i męskie
go Albano. W pierwszej piąt
ce najlepszych młodych 
ogierów znalazły się rów
nież: na trzecim miejscu - 
bardzo typowy, z wyrazem, 
o pięknym oku, trzyletni Pa
nicz (po Gaspar), hodowli
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Jadą sędziowie, jadą... / Judges are coming...

Moniki Luft. Skądinąd szkoda, że ten 
obiecujący, miody ogier o rodowodzie 
bogatym w dzielnych przodków nie zo
stał poddany próbom na torze wyści
gowym. Na czwartym miejscu uplaso
wał się Czempion z Białki - Chimeryk. 
Rozbieżność ocen w tym przypadku 
była mało zrozumiała (za kłodę 18 
i 16,5, za nogi 17 i 15,5), jakby sędziowie 
mieli problem z ewaluacją eksterieru. 
Miejsce piąte zajął kolejny przedstawi
ciel Stadniny Chrcynno-Paiac, Echo 
Apollo (po Piajf), co nas cieszy, gdyż 
lubimy i cenimy Piaffa.

Czas na podsumowanie, co robimy 
niechętnie, gdyż zależy z której strony 
się na to patrzy. Niemniej, nie ulega 
wątpliwości, że wyprawa po ogiery 
w odległe kraje, wzorem naszych 
przodków, okazała się mimo wszystko 
słuszna. Na 18 najlepszych koni XXXI 
Czempionatu Polski 10 było po ogie
rach zagranicznych, przy czym takie 
jak Gazal Al Shaąab czy Monogramm 
to ogiery o zdecydowanie polskich ko
rzeniach. Z ogierów krajowych liderem 
jest ciągle Ekstern chociaż można się 
spodziewać, że w następnych latach 
usłyszymy również o innych. Najważ
niejsze, aby zachować równowagę 
i zdrowy rozsądek.

Ogromny powód do zadowolenia 
i satysfakcji ma z pewnością Stadnina 
Koni w Michałowie, która odniosła 
spektakularny sukces zdobywając 6 ty
tułów w tym: trzy czempionaty i dwa 
wiceczempionaty. Ponadto, klacz 
Emandoria obsypana została desz
czem nagród nadzwyczajnych i spe
cjalnych. Oto one: „Najlepszy Koń Po

kazu 2009” - Puchar ufundowany przez 
Kancelarię Prezydenta RP „Najpięk
niejsza Klacz Pokazu” - Trofeum Pol
skiego Związku Hodowców Koni Arab
skich, „Najpiękniejsza Głowa Pokazu” 
- Nagroda Halsdon Arabians. Do ko
lekcji nagród, jakie wywiozła z Janowa 
SK Michałów, dołączyły jeszcze nagro
da Honda Wyszomirski „Za najlepszy 
ruch” dla Drabanta, ukoronowaniem 
jednak było trofeum specjalne firmy 
Kingsland dla najlepszego trenera, 
które odebrał „król ringów” - Mariusz 
Liśkiewicz, niekwestionowany współ
twórca sukcesów michaiowskiej stad
niny. Gratulacje Panie Mariuszu!

Z ogromnym zadowoleniem obser
wujemy bardzo pozytywne zmiany 
w przygotowaniu do pokazów koni ja
nowskich. Potencjał - jeśli chodzi o ja
kość koni - ogromny, ale piętą achille- 
sową Janowa wydawał się ostatnio tre
ning. Już podczas tego pokazu widać 
było olbrzymi postęp w porównaniu 
do występu w Bialce, a że reorganiza
cja treningu w Janowie zmierza w do
brym kierunku, świadczą ostatnie wy
niki z Aachen. Gwiazdą wśród prezen
terów pokazu okazał się zaangażowa
ny przez SK Janów - Raphael Ciuli, 
mający znakomite warunki amerykań
ski prezenter, który tchnął „power” 
w pokazywane przez siebie konie. Za
owocowało to uznaniem Raphaela 
za „Najlepszego Prezentera Pokazu” 
i nagrodą ufundowaną przez S. T. Du- 
pont. Nie bez szczególnej satysfakcji 
nagrodę specjalną dla najlepszego 
młodego ogiera pokazu - „Młodzieżo
wego Czempiona Polski” - janowskie- 

Wilda by Gazal Al Shaąab [QA] - Micha
łów, Emandoria by Gazal Al Shaąab - 
Michałów, Palmeta by Ecaho - Janów 
Podlaski, Georgia by Monogramm [US] 
- Michałów, Valeriana by Werter - Agríco
la Farm, Etnologia by Gazal Al Shaąab - 
Janów Podlaski, Wieża Babel by Laheeb 
[IL]) and Emmona by Monogramm - 
both from Michałów. The task awaiting 
the judges could’ve caused a headache. 
Apart from Wieża Babel, whose result 
was „just” 90,83 points in class, the other 
scores surpassed 91 points, including 
Emandoria with the show’s highest sco
re - 93,5 and five ,,20s”, meaning she was 
the best! And so was the case. Emando
ria - beauty in its purest form - became 
Polish National Champion Mare 2009 A. 
D.! Bets were placed on the choosing of 
the Reserve Champion, as it could’ve be
en any one of the remaining mares - the 
harmonious and very handsome Wilda, 
the lovely as a porcelain figurine Palme
ta, the just as beautiful, mature Georgia, 
perhaps the extremely refined and dry 
Valeriana, the striking mover Etnologia,

Agnieszka Romszycka 
na Elekcie / on Elekt
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Wieża Babel - dam of Polish National Ju
nior Champion Mare or finally World Ju
nior Champion Mare - Emmona? I pla
ced my bets on Georgia. This 15 year old 
mare, being at the prime of her beauty, 
had her day, looking like a „Kossacks” 
dream” - alabaster white, drawn as pure
ly as an antique statue. However the jud
ges decided otherwise and awarded the 
title of Polish National Reserve Cham
pion Mare to Wilda. Just as well. The Top 
Five was completed by Etnologia, Pal
meta and Georgia, respectively.
Since we started from the end we must 
keep to it. The stallions... hmmm... No
thing new really, though in the group of 
the young 4-6 year old stallions some are 
already „looking” at being a serious bre
eding reserve. It was known that the tl- 
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tled in Arabia Michalow’s son of Ekstern 
- Esparto - would not be threatened by 
the competition and with the same score 
as Emandoria - 93,5 but without ,,20s” - 
easily bested his rivals and without much 
problems reached for the scarlet garland 
and title of Polish National Champion 
Stallion 2009. All in all he is a very hand
some stallion and I don’t know of any 
other who would carry his head so beau
tifully and proudly, set on a long, swan-li
ke neck. Treading on Esparto’s heels, the 
favorite of his home stud - Drabant, son 
of Gazal Al Shaqab, with the second hi
ghest score among the stallions (91,83), 
did not let anyone get the best of him 
and retained the title of Polish National 
Reserve Champion Stallion 2009. Dra
bant is a great showman, he likes to per
form, „ruffle his feathers” casting sparks 
from his large and beautiful eyes, dance 
and go wild and so he was the one who 
received the special award for „Best Mo
vement” awarded by Honda, embodying 
their ad slogan „The Power of Dreams”. 
This horse’s huge asset are his female 
progenitors. We cannot forget his grand
dam - Dalida, perhaps the most beauti
ful daughter of Probat or his great- 
-granddam - the enchanting Draperia by 
Gedymin. The third place and bronze 
medal went to Złocień (by Laheeb) also 
from Michałów, Polish National Junior 
Champion Stallion of 2002. This 9 year 
old stallion began to mature very late 
and only now has he shown himself in full 
maturity and form. Not much has been

▲ Albano (Enzo [US] - Alena) - Czempion Polski Ogirów Młodszych I 
Polish National Junior Champion Stallion

◄ Psyche Kreuza (Ekstern - Pallas-Atena) - Wiceczempionka Polski 
Klaczy Młodszych / Polish National Resreve Junior Champion Marę

Georgia (Monogramm [US] - Gisela) - Top Five V
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mu Albano wręczyła w imieniu kwar
talnika „ARABY” Alina Sobieszak, se
kretarz redakcji.

Zainicjowaną przed laty nagrodę 
Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów 
Konnych dla „Najlepszego Konia Wy
ścigowego Pokazu”, mającą służyć pro
mowaniu próby dzielności na torze wy
ścigowym jako ważnego elementu pra
cy hodowlanej, odebrał po raz kolejny 

Andrzej Wojtowicz (Stadnina Koni 
Bełżyce), tym razem za 11-letnią klacz 
Mamba (Ar-Rahman - Matnia po Pa
las [SU]) - zwyciężczynię m. innymi 
Nagród: Baska, Sabelliny i Oaks.

Tradycyjnie, bardzo szczególną 
i wzruszającą uroczystością było wrę
czenie przez przedstawicieli PKWK 
i Księgi Stadnej Trofeum WAHO, dla 
wyjątkowego przedstawiciela rasy
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heard of him lately, but already last year 
it turned out that he was doing his thing 
and doing it well. Leased by Agricola 
Farm of Hanna and Witold Sztuka he left 
at their stud good and promising proge
ny, which we had the chance to admire 
already this year in Spring in Biaika, as 
for instance the filly owned by Monika 
Luft - Bajaderka.
The unsung hero of the stallions” perfor
mance was certainly Ostragon (Pers - 
Osełka by Palas [RU] bred by Biaika. 
This excellent Derby-winning race horse 
and endurance champion received his li
fe score - 90,17, with two ,,20s” and one 
„19” for movement. Superbly shown by 
Jacek Kurzyhski he „blew away” every
one with truly outstanding movement - 
on the verge of a horse’s capabilities. We 
remember him from the Liberty classes, 
where he always won and it was a true fe
ast for the eye. For me it was Ostragon 
who deserved the award for „Best Move
ment”.
But let’s be consistent, it’s time for the 
juniors. As it used to be said during our 
„favorite” period: „the youth is the future 
of the nation”. Truer words were never 
spoken, because in horse breeding also 
the youngsters determine that bre
eding’s future and successes. Someone 
may ask if we have any reason to be 
anxious? On the contrary. What we saw 
in Biaika was confirmed at the Nationals 
in Janów. We have wonderful juniors and 
talented breeders who know what they 
want. Indeed, the preparation and way of 
presenting the young horses was impres
sive. Without a doubt the Polish school of 
training is evolving in a good direction 
and many young handlers are doing very 
well not only on domestic arenas, but al
so on international rings. We were extre
mely curious whether the National Show 
would shuffle the classification from 
Biaika. And that’s exactly what happe
ned with plenty of surprises. In the 
championstnp struggles the winner from 
Biaika - Psyche Kreuza „had to” be con
tent with the title of Polish National Ju
nior Reserve Champion Mare, while 
a pleasant surprise was delivered by Wie
ża Róż („Tower of Roses”) from Micha
łów Stud, affectionately called „Różycz
ka” („Rosie”), who with the highest sco
re of the junior classification (92,83) easi
ly bested her rivals including her stable- 
mate Parmana - the Reserve Champion 
from Białka. Wieża Róż delighted all with 
charm, style, plenty of expression and an 
excellent elegant movement, which was 
appreciated by the judges who lavishly 
„showered” her with two „19,5” and even 
one „20” for movement. Wieża Róż re
sembles Fallada very much at that age 
and promises to be a real „showgirl”. The 
remaining spots of the Top Five were 
subsequently taken by: Psyche Victoria, 
Parmana by Al Maraam [IL] and El Sa
phira by Galba [DE] - the „dark horse” of 
the show - a very beautiful filly about 
whom we will definitely hear more of. It 
should be noted that the sire of all three 
medalists: gold, silver and bronze is the 
reliable Ekstem - a true „sire of winners”. 
An unquestionable success was achieved 
by Chrcynno-Palace Stud of the Poszep- 

czynski Family, who gained two of the hi
ghest trophies - silver and bronze. This is 
not a first for them, as the stud has been 
placing at the top of the Polish breeding 
scene for several years.
The Junior Stallion Championship also 
wasn’t free of surprises. This time the 
victor’s garland did not go to the Spring 
Show Champion - Chimeryk, while 
a much better presentation than in Biai
ka was given by the correct and harmo
nious Albano by Enzo [US] from Janów 
and it was him that the judges awarded 
the title of Polish National Junior Cham
pion Stallion of 2009 to. The breeders 
and owners of the year old Eternal - the 
Reserve Champion from Biaika, son of 
the imported from the US to Poland ti
tled FS Bengali [US] - could’ve felt 
a hunger for more, though the title of Po
lish National Junior Reserve Champion 
Stallion is also reason for great satisfac
tion and pride. Indeed, Eternal has beco

Esparto (Ekstem - Ekspozycja) - Czempion Polski Ogirów Starszych I 
Polish National Champion Stallion

me more masculine and progressed sin
ce Spring and is a very handsome and 
promising colt. His trainer and handler 
Szymon Giowacki went beside himself to 
present the colt at his best. However the 
judges apparently acknowledged the su
premacy of the older, more mature and 
masculine Albano. The Top Five also in
cluded: at third place - the very typey, 
with plenty of expression, bearing a large 
eye, three year old Panicz by Gaspar, 
bred by Monika Luft. Otherwise it’s a pi
ty that this promising young colt with 
a pedigree rich in valiant ancestors did 
not undergo racing training. At fourth 
place came the Champion from Biaika - 
Chimeryk. The discrepancy between the 
marks in this case was incomprehensible 
(18 and 16,5 for the body, 17 and 15,5 for 
the legs), as if the judges had a problem 
with the evaluation of the conformation. 
The fifth spot was taken by yet another 
representative of Chrcynno-Palace Stud
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- Echo Apollo by Piaff, which pleases us, 
because we like and value this sire.
Time for a summarization, which we 
do reluctantly, as it always depends from 
which point of view you’re looking at. Ne
vertheless there is no doubt that the 
expeditions to far away countries in se
arch of sires, in the likes of our ancestors, 
turned out to be a right decision. Out of 
18 of the best horses of the 31st Polish 
Nationals 10 were by foreign sires, where 
the likes of Gazal Al Shaqab and Mono- 
gramm are sires of decisively Polish ori
gins. Among the domestic sires the le
ader is still Ekstern, though we can 
expect to hear about others in the subse
quent years. What’s important is to ma
intain balance and common sense.
Huge reasons to be pleased and satisfied 
certainly has Michałów Stud, who achie
ved a spectacular success gaining 6 ti
tles, including three championships and 
two reserve championships. Furthermo
re Emandoria was showered with addi
tional special awards: „Best in Show 
2009” - a trophy funded by the Chancel
lery of the President of Poland, „Highest 
Scored Mare” - a trophy of the Polish 
Arabian Horse Breeders Society and 
„Best Head” - a trophy funded by Hals- 
don Arabians. This was further enhan
ced by Drabant’s „Best Movement” 
award from Honda. However the crow
ning of it all was the special trophy from 
Kingsland for „Best Trainer”, which 
went to the „king of the ring” - Mariusz 
Liśkiewicz, an undisputed co-creator of 
Michałów Stud’s successes. Congratula
tions Mariusz!
With huge satisfaction we note the very 
positive changes in the preparation of 
Janów’s horses for the show. An enormo
us potential lay in the quality of the hor
ses, but the blind spot seemed lately to 
be the training. Already during this show 
a huge progress could be seen as compa
red to the Białka event and a confirma
tion of the fact that the reorganization of 
training in Janów is heading the right 
way are the last results from Aachen. 
The star among the presenters of the 
show turned out to be the employed by 
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Janów Podlaski Raphael Curti, an Ame- 
rican presenter bearing great conditions, 
who breathed some „power” into the 
horses shown by him. This resulted in 
acknowledging Raphael as „Best Han
dler” and an award funded by S. T. Du
pont. The special award for the best ju
nior stallion of the show - Polish Junior 
Champion - was handed not without so
me satisfaction by ARABY magazine re
presented by Alina Sobieszak, to Ja- 
now’s Albano.
The initiated some years ago award of 
the President of the Polish Jockey Club 
for „Best Racehorse of the National 
Show”, which was to promote racing tra
ining as an important part of breeding 
work, was once again collected by An
drzej Wojtowicz of Bełżyce Stud, this ti
me for the 11 year old mare Mamba (Ar- 
-Rahman - Matnia/Palas [SU]), winner 
of six races, including the Oaks, Bask 
and Sabellina St.
Traditionally a very special and touching 
ceremony was the awarding of the WA- 
HO Trophy for an exceptional represen
tative of the breed for achievements in 
breeding and performance by the Polish 
Jockey Club and the Polish Arabian 
Stud Book. This year the WAHO Trophy 
was awarded to an exceptional horse in
deed - the 24 year old Elekt (Palas [SU] 
- Elektra by Bandos), bred by Janów 
Podlaski Stud, owned and ridden by 
Agnieszka Romszycka. Elekt had out
standing endurance successes under the 
late Krystyna Romszycka and later un
der her daughter Agnieszka - in dressa
ge. Elekt is still ridden, also in enduran
ce, teaches young riders and is the ad
ornment of many equestrian events.
At last...! The breeding parade of Janów 
Podlaski Stud took place on Monday, in 
full sun and among beautiful surroun
dings on the back of the historic stables. 
In the shade of the old trees the relaxed 
guests had a chance to see the breeding 
accomplishment of the stud: chief sires 
and mares with foals - this year’s produ
ce, as always causing the biggest interest 
of the public.
I promised myself that I wouldn’t com
plain, especially since there really is no 
reason. However the wonderful show 
that the hosts of the post-sale evening 
prepared was timely a miss. Before the 
almost empty tribunes marched, as if 
they stepped out of the paintings of Kos
sak, Suchodolski or Brandt, horses un
der riders in Polish and oriental costu
mes in the company of Saluki dogs led by 
huntsmen. This unusually beautiful 
show should have taken place on Sunday 
before noon with full stands, VIP sectors 
and numerously present special guests. 
It’s a pity...
Either way without a doubt an essential 
part of the succeeding of the Janów show 
is the extraordinary public. From all over 
Poland come fans and followers of not 
only Arabian horses but also of Janów 
Podlaski Stud to witness the wonderful 
and one of a kind spectacle. Victorious 
are of course the horses, because they 
are the ones which are most important 
here.../ transl. J. K./ 

za szczególne zasługi w hodowli i użyt
kowaniu. W tym roku Trofeum WAHO 
przyznane zostało rzeczywiście konio
wi wyjątkowemu - 24-letniemu Elekto
wi (Palas [SU] - Elektra po Bandos}, 
hodowli Stadniny Koni w Janowie Pod
laskim, stanowiącemu własność 
Agnieszki Romszyckiej i przez nią do
siadanemu. Elekt odnosił wybitne suk
cesy rajdowe pod nieodżałowaną Kry
styną Romszycką, a później pod jej cór
ką Agnieszką - w ujeżdżeniu. Koń ten 
ciągle chodzi pod siodłem, również 
w rajdach, uczy młodych jeźdźców 
i jest ozdobą wielu imprez jeździeckich.

Narrreszcie...! Pokaz hodowlany 
stadniny w Janowie Podlaskim odbył 
się w poniedziałkowy Dzień Konia 
Arabskiego, w pełnym słońcu i pięknej 
scenerii janowskiego pleneru „za ma- 
neżem”. W cieniu starych drzew zrelak
sowani goście mieli okazję obejrzeć do
robek hodowlany stadniny: ogiery czo
łowe i klacze ze źrebiętami - tegorocz
nym przychówkiem, jak zawsze budzą
cym największe zainteresowanie wi
downi.

Obiecywałam sobie nie narzekać, 
tym bardziej, że naprawdę nie ma po
wodu. Jednak ten cudowny spektakl, 
jaki przygotowali gospodarze poauk- 
cyjnego wieczoru, niestety okazał się 
czasowo zupełnie chybionym. 
Przed prawie zupełnie pustymi trybu
nami defilowały, jakby wyszły z ram ob
razów Kossaka, Suchodolskiego czy 
Brandta, konie pod jeźdźcami w pol
skich i orientalnych strojach w towa
rzystwie prowadzonych przez psiar- 
czyków psów rasy saluki. Ten nadzwy
czajnie piękny pokaz powinien się od
być w niedzielne przedpołudnie 
przy pełnych trybunach, VIP-ach i licz
nie przybyłych gościach specjalnych. 
Szkoda....

Tak czy inaczej, nie ulega wątpliwo
ści, że bardzo istotnym elementem po
wodzenia janowskiego pokazu jest je
go nadzwyczajna publiczność. Z całej 
Polski zjeżdżają się fani i sympatycy 
nie tylko koni arabskich, ale i Stadniny 
Koni w Janowie Podlaskim, aby obej
rzeć to wspaniale i jedyne w swoim ro
dzaju widowisko. A zwyciężają oczywi
ście konie, bo one są tu przecież naj
ważniejsze... •
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DNI KONIA ARABSKIEGO 2009

Anna Stojanowska
fot. Lidia i Wiesław Pawłowscy
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W
ynik, oprawę, organizację 
aukcji poddano już wnikli
wej analizie. Niejednokrotnie.

Wszelakie popełnione błędy z dużą sa
tysfakcją wytknięto, winnych napięt
nowano, rezultat podsumowano mia
nem „gorszego od zeszłorocznego”, 
„przeciętnego”, w najlepszym razie 
„zadowalającego”. I może słusznie, bo 
błędów należy unikać, a nieustająca 
dążność do perfekcji powinna być ce
lem samym w sobie. Nie chodzi też 

Zanim aktualny numer 
„Arabów" trafi do rąk 

czytelników, janowska aukcja
Pride of Poland od kilku 

miesięcy będzie należała już 
do przeszłości. 

Takie są nieubłagane prawa 
kwartalnika.

o to, aby spocząć na wygodnych lau- 
rach samouwielbienia. Tylko czy w tej 
ogólnokrajowej tendencji do wszech
ogarniającego krytycyzmu nie umyka 
nam gdzieś po drodze obiektywizm?

Organizatorzy aukcji z desperacką 
konsekwencją unikają od lat wcze
śniejszych spekulacji na temat pro
gnoz i spodziewanych wyników. Za
wsze jest to wielka niewiadoma, obcią
żona rozbuchanymi nadziejami. Zasa
da niedzielenia przysłowiowej skóry 
na niedźwiedziu jest więc zrozumiała.
Rozmach imprezy, jej zasięg i wymiar 
dawno przewyższyły podobne spekta
kle przygotowywane w innych zakąt
kach świata. Nie bardzo jest zresztą 
do czego się porównywać, bo Pride of 
Poland pozostała jedyną aukcją koni 
arabskich na świecie o tak długiej hi
storii i niezachwianej renomie. Ostat
nie bastiony padiy kilka lat temu (Ger
man Elitę), a podnoszone przez nie
których próby wejścia z nowym pomy
słem nie znalazły odbiorców. Nie 
od dziś wiadomo, że rynek na konie

... Po raz pierwszy... /... for thefirst 
time...

Olie Fowlston, Tattersalls Ltd.

czystej krwi jest chimeryczny, nieprze
widywalny, trudny do zdiagnozowania 
i podlegający ogromnym zawirowa
niom. Wielobarwny żywot wielkich au
kcji chyba świat ma już za sobą. Na to 
wszystko nałożył się jeszcze w tym ro
ku kryzys ekonomiczny, zbierający bo
lesne żniwo na zachodzie Europy 
i w Ameryce.

Kiedy więc nieubłaganie zbliżał się 
termin Dni Arabskich, a z nim odpo
wiedź na najczęściej zadawane pytanie 
- jaki będzie wynik tegorocznej aukcji, 
obawy zaczęły przybierać coraz więk
sze rozmiary. Jubileuszowy charakter 
imprezy działał jak dodatkowy bodziec, 
mobilizujący do zwiększonych wysił
ków. Film uzupełniający katalog koni 
oferowanych na sprzedaż, zrealizowa
ny z rozmachem i wyczuciem „polskich 
klimatów”, kusił i obiecywał. Ale nie
pewność pozostawała do końca....

Zapadająca przed rozpoczęciem li
cytacji cisza i zapalające się chwilę 
później reflektory, sygnalizujące nadej
ście pierwszego, oferowanego na sprze
daż konia, podnoszą poziom adrenali
ny do niebezpiecznych parametrów, 
zarówno u sprzedających, jak i poten
cjalnych klientów. Jednak obowiązują
cy od czterech dekad schemat tym ra
zem został zachwiany. Pierwszy koń się 
nie ukazał, mogliśmy natomiast, 
w oprawie doskonalej muzyki, obej
rzeć film przypominający najbardziej 
utytułowanego konia ostatnich cza
sów - przebywającą od niemal roku 
w Stanach Zjednoczonych Pianissimę.
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Najdroższa I the most expensive Pinta (Ekstern - Pilar), SK Janów 
Podlaski, 300 tys. euro, sprzedana do Wlk. Brytanii / sold to Great Britain

Skoncentrowana wyłącznie na misji 
macierzyństwa, prezentowała z dumą 
swoją śliczną córkę. Film wywołał falę 
wzruszenia i entuzjazmu. Pianissima, 
żywe ucieleśnienie marzeń i snów ho
dowców, namacalne i niemal realne, 
zapowiadała niespodziankę jubile

uszowej aukcji. 
Chwilę później 

Jerzy Zbyszew- 
™ ski wyszeptał: - Tym ra

zem można kupić marzenie.
Jako LOT 0 oferowano możliwość 

zakupu nienarodzonego źrebięcia 
od Pianissimy, którego ojca mógł wy
brać szczęśliwy nabywca. Klienci zare
agowali nadspodziewanie entuzja

Eliat (Eldon - Euzyna), A.Wójtowicz, 15 tys. euro, ZEA / UAE

stycznie. Jak widać, niewiadome są 
w cenie, a perspektywa „kupna ma
rzeń” każdego kusi. I nie ma na nie 
zbyt wysokiej sumy. Cóż znaczy „jedy
ne” 175 tys. euro wobec perspektywy 
poczucia się stwórcą.

Z niecierpliwością oczekiwano 
na wejście Fallady, zapowiadanej jako 
jedna z gwiazd tegorocznej aukcji. 
Oczywiście w pamięci ciągle pobrzmie
wają echa zeszłorocznej sprzedaży 
Kwestury, ale czasy już nastały nie te, 
a i koń trochę inny. Po niezbyt zaciętej 
licytacji i nieporozumieniu związanym 
z podaniem wyniku, Fallada zmieniła 
właściciela za astronomiczną kwotę 
465 tys. euro. Obecnie reprezentować

Pride of Poland 2009

... The grass 
is always greener

Before the current issue of ARABY finds 
its way into the hands of readers the Ja- 
nów Podlaski Pride of Poland Sale wifi be 
a thing of the past for a couple of months 
already. Those are the inexorable rights 
of a quarterly magazine.
The auction’s result, visual setting and 
organization have been thoroughly ana
lyzed. More than once. All mistakes were 
pointed out with great satisfaction, the 
guilty have been stigmatized, the result 
was summarized as „worse than last 
year’s”, „average” or at the very best - 
„satisfactory”. Perhaps rightly, as mista
kes should be avoided and an incessant 
strive for perfection should be an aim all 
in itself. We definitely should not rest on 
the laurels of self-adoration. But in this 
nationwide tendency for overpowering 
criticism don’t we lose our objectivity?
The organizers of the sale have for years, 
with desperate consistency, avoided ear
lier speculations about predictions and 
expected results. It is always a great unk
nown, burdened with high hopes. The 
rule of not counting the proverbial eggs 
before they hatch is understandable. 
The grand scale of the event has long ago 
surpassed similar spectacles organized 
in other comers of the world. There isn’t 
really much to compare to, because the 
Pride of Poland has remained the only 
auction for Arabian horses in the world 
with such a long history and unshake
able reputation. The last bastion fell 
down several years ago (the German Eli
te) and the attempts of introducing new 
ideas did not find recipients. It is gene
rally known that the market for Arabian 
horses is chimerical, unpredictable, hard 
to evaluate and prone to huge turbulen
ces. The glamorous existence of great 
auctions seems to be a thing of the past. 
Additionally this has overlapped with 
the economy crisis, which took a heavy 
toll on Western Europe and America.
So when the date of the Arabian Horse 
Days drew inexorably closer, and with it 
the answer to the most frequently asked 
question - what will the outcome of this 
year’s auction be? - the anxiety started 
to take on greater shapes. The jubilee 
nature of the event acted as an additio
nal stimulus, mobilizing greater efforts. 
The movie, supporting the catalogue of 
horses offered for sale, produced lavishly 
and with a great feel of „the Polish atmo
sphere”, tempted and promised. But the 
uncertainty remained until the end...
The silence which falls before the start of 
the auction and the lights which turn on 
a moment later, signalizing the entrance 
of the first sale horse, raise the adrenali
ne level to dangerous heights in both sel
lers and potential buyers. However the 
formula, which has been in effect for four 
decades, was this time changed. The first 
horse did not appear, however we could, 
amidst a fantastic musical setting, see 
a movie of the most titled horse of our ti
mes - the residing for nearly a year in the 
US Pianissima. Focused entirely on n
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Emocje I Emotions...

Radość / Joy...

Refleksje / Reflections...

Decyzje / Decisions...

Wzruszenie I Affection...

Satysfakcja / Satisfaction...
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będzie barwy Belgii. Kolejne klacze 
sprzedawane były może bez fajerwer
ków, ale w wyniku równej, spokojnej li
cytacji, jak widać konsekwentnej. Po
wtarzana od lat jak mantra zasada, że 
jeśli klient się uprze, to nie ma na nie
go siły i konia kupi, sprawdziła się 
i tym razem. Do Wielkiej Brytanii odja- 
dą z Janowa Podlaskiego Preria - 
sprzedana za 230 tys. euro i Pinta, któ
ra ustanowiła tegoroczny rekord ceno
wy - 500 tys. euro. Obydwie klacze za
silą znakomite stajnie stadniny Hals- 
don Arabians. Do Fallady dołączyła 
również biaiecka Emika, którą nabył 
klient z Belgii za 120 tys. euro.

Belgijscy klienci od kilku ostatnich 
lat pozostają zresztą wierni polskim 
koniom i janowskiej aukcji. Do tej sa
mej stadniny, co sprzedana kilka lat 
temu Faustyna, trafią dwie kolejne 
klacze: kara, bardzo efektowna Bel- 
landa i urodziwa córka Emigranta - 
Złota Orchidea, zakupione za łączną 
kwotę 115 tys. euro.

Tradycyjnie już 
sporo koni odje
chało na Bliski 

“ Wschód, do Kataru,
Arabii Saudyjskiej i Zjedno

czonych Emiratów Arabskich. Du
żym powodzeniem cieszyły się córki 
Eksterna: Felicjana - 105 tys., Droga 
Mleczna - 67 tys. czy Pogoda - 30 tys. 
euro.

Natomiast spośród oferowanych 
trzech bardzo ciekawych ogierów, je
dynie dysponujący bogatą karierą 
wyścigową Eliat Andrzeja Wojtowi
cza zmienił właściciela i pojechał 
do Zjednoczonych Emiratów Arab
skich.

W licytacji aktywny udział wzięli 
również polscy hodowcy. W rezultacie 
dwie solidne klacze z Michałowa: gnia- 
da córka ogiera Gazal Al Shaqab - Es- 
taka i zamaszysta Gemelia, pozostaną 
w kraju, w stadninie Falborek Ara
bians.

Zmieniona dwa lata temu formula 
tzw. cichej sprzedaży, przemianowana 
i przeorganizowana w Selection Sale, 
Przynosi zupełnie przyzwoite efekty. 
Sporo koni znajduje nabywców 
za kwoty częstokroć wyższe niż ofero
wane na aukcji głównej. Prowadzona

Emika (Eldon - Emoza), SO Białka, 120 tys. euro, Belgia / Belgium

Fallada (Monogramm - Fanaberia), SK Michałów, 465 tys. euro, Belgia / Belgium

23



motherhood mission, she presented her 
beautiful daughter with pride. The movie 
evoked a wave of emotion and enthu
siasm Pianissima. the personification of 
the dreams of breeders, tangible and al
most real, promised the surprise of the 
jubilee auction. A moment later Jerzy 
Zbyszewski whispered: „this time you 
can buy a dream”. Lot 0 was the chance 
to purchase an unborn foal out of Pianis
sima, whose sire could be chosen by the 
lucky buyer. The clients reacted enthu
siastically. It seems unknowns are in de
mand and the prospect of „buying a dre
am” tempts everyone. And there is no 
sum too high. What is a „mere” 175 tho
usand Euro in comparison to feeling like 
a creator.
With great anticipation all awaited the 
entrance of Fallada, heralded as one of 
the stars of this year’s auction. Of course 
the echoes of last year’s sale of Kwestura 
are still hovering in the air, but the times 
are different and so is the horse. After 
a not too fierce bidding and a misunder
standing concerning the announcement 
of the result, Fallada finally changed 
owners for the astronomical amount of 
465 thousand Euro. She will now repre
sent the colors of Belgium. The successi
ve mares were sold perhaps less specta
cularly, but instead as a result of an even, 
calm bidding, and a very consequent bid
ding at that. That what has been repe
ated for years proved true yet again - if 
a client sets his/her eyes on a horse, then 
nothing will stop them from purchasing 
the animal. Heading for Great Britain 
from Janów Podlaski will be Preria - sold 
for 230 thousand Euro and Pinta, who set 
this year’s price record - 500 thousand 
Euro. Both mares will contribute to the 
splendid stables of Halsdon Arabians. 
Whereas Fallada was also joined by Bial- 
ka’s Emika, purchased by a client from 
Belgium for 120 thousand Euro.
Belgian clients have remained faithful to 
Polish horses and the Janów Sale for se
veral years now. The stud which is home 
to Faustyna, sold a couple of years ago, 
will welcome two more mares: the black,

Bellanda (Pilot - Belladona), 
SK Janów Podlaski, 50 tys. euro, 

Belgia / Belgium 

very showy Bellanda and the handsome 
Emigrant daughter - Złota Orchidea, 
purchased for a total amount of 115 tho
usand Euro.
As usual a lot of horses went to the Mid
dle East, Qatar, Saudi Arabia and the 
United Arab Emirates. Enjoying huge in
terest were the daughters of Ekstern: Fe
licjana - 105 thousand Euro, Droga 
Mleczna - 67 thousand Euro and Pogoda 
- 30 thousand Euro.
Whereas among the three very intere
sting stallions offered, the only one to 
change the owner was Eliat of Andrzej 
Wojtowicz, who possessed a very rich ra
cing career, and will head to the United 
Arab Emirates.
Polish breeders also took active partici
pation in the bidding. As a result two so
lid mares from Michałów, the bay daugh
ter of Gazal Al Shaqab - Estaka and the 
vigorous Gemelia will remain in Poland, 
at Falborek Arabians.
The changed form of the Silent Sale, re- 
-named and re-organized two years ago 
into the Selection Sale, brings rather sa
tisfying results. A lot of horses find buy
ers for prices often times higher than 
those offered at the main sale. The bid
ding, conducted at a much slower pace, 
gives time and room to think, the pressu
re seems to be smaller and the anonymi
ty greater, which suits some clients very 
well. The highest sold horse of the Selec
tion Sale offer turned out to be Erabea 
from Michałów, which was purchased by 
breeders from the Republic of South 
Africa for 25 thousand Euro.
Used to the spectacular sales over the 
last years and slightly spoiled by last 
year’s result, we sneeringly comment 
this year’s auction achievements. Long, 
sometimes very difficult biddings, a pla
cid atmosphere, the efforts of the auctio
neer to achieve the highest price which 
did not always end in success, mistakes 
which always happen in such a tight at
mosphere. But out of the 36 offered hor
ses just 5 did not change owners and the 
total outcome of the sale surpassed even 
the wildest expectations. A result of over 
2,5 million Euro at a time when Arabians 
are sold often below their costs and with 
a fierce battle for every client, is a suc
cess all in itself. As a comparison during 
last year’s sale 11 horses walked off the 
main auction stage as unsold and if not 
for the spectacular sale of Kwestura the 
final outcome would be lower by 1,5 mil
lion Euro. Let’s also keep in mind that 
not every year a Kwestura is sold and 
that not every time such a Kwestura 
achieves such an impressive price.
And while the world is wondering how 
we managed to reach such a high outco
me, we put on a dissatisfied grimace, ey
eing whether others have it better. If this 
peeking and comparing to what was, to 
others or to those better is to bring 
a constructive effect, let’s do it. Let’s lo
ok and peek, after all the best method is 
to learn from one’s mistakes. From one’s 
own mistakes also. Nonetheless let’s try 
to sometimes look with a kind eye at our 
own backyard, which isn’t doing so bad 
at all.
/tranl. J. KJ 

w dużo wolniejszym tempie licytacja 
daje czas i pole do zastanowienia, pre
sja jakby mniejsza, anonimowość więk
sza, co niektórym klientom bardzo od
powiada. Najdrożej sprzedanym ko
niem oferty Selection Sale okazała się 
Erabea z Michałowa, którą zakupili 
hodowcy z Republiki Południowej 
Afryki za 25 tys. euro.

X
'______  Przyzwy-

czajeni do „fa- 
jerwerków” towa 

rzyszących sprze
daży ostatnich lat i lek

ko zepsuci zeszłorocznym wynikiem, 
z przekąsem komentujemy tegoroczne 
wydarzenia aukcyjne. Długie, czasam 
bardzo trudne licytacje, spokojna at 
mosfera, wysiłki aukcjonera, nie zawsze 
zakończone sukcesem, aby uzyskać jak 
nąjwyższą cenę, zdarzające się zawsze 
w tak napiętej atmosferze pomyłki.

A przecież z 36 oferowanych koni za
ledwie pięć nie zmieniło właścicieli, zaś 
łączny wynik aukcji przeszedł najśmiel
sze oczekiwania. Rezultat ponad 2,5 mi 
liona euro, w czasach sprzedaży arabów 
często poniżej kosztów utrzymania i za
ciętej walki o każdego klienta, jest suk
cesem samym w sobie. Dla porównania, 
podczas zeszłorocznej aukcji, jako nie- 
sprzedane zeszło z ringu jedenaście ko
ni z aukcji głównej, a gdyby nie spekta
kularna licytacja Kwestury ostateczny 
rezultat byłby o ponad pół miliona euro 
gorszy. Pamiętajmy też, że nie co roku 
sprzedaje się taką Kwesturę i nie za każ
dym razem przykładowa Kwestura 
osiąga tak imponująca cenę.

I podczas, kiedy świat zachodzi 
w głowę, jak udało się nam osiągnąć 
tak wysoki wynik, my z grymasem 
przygryzamy wąsa i wzdychamy, zezu
jąc, czy inni mają lepiej.

Jeśli to zaglądanie i porównywanie 
z tym, co było lub z innymi czy lepszy
mi ma przynieść efekt, róbmy to. Pod
glądajmy i zaglądajmy - w końcu naj
lepszą metodą jest nauka na cudzych 
błędach. Na własnych zresztą też.

Niemniej jednak spróbujmy od czasu 
do czasu spojrzeć życzliwym i obiek
tywnym okiem na własne podwórko, 
na którym zupełnie nieźle się dzieje. 9
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Ekstern x Pallas-Alena by Ecako

Polish National Reserve Champion Eilly, Janów Pod/ashi 200Ç 

the best in show — Junior Spring Show, Bialha 200Q

Fullsister to Multiple Champion Filly Psyche Victoria

Stadnina iKtuii (Lliirnmm Pałar
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historia

Szkice do dziejów polskiego importu koni arabskich ze Wschodu

Małgorzata Śliż

T
ylko w niektórych przypad
kach, poza informacjami zwią
zanymi z samą podróżą moż
na natrafić na wiadomości na temat 

hodowli i chowu koni w tym regionie. 
Ich wartość bywa zróżnicowana, nie
jednokrotnie stanowią wyłącznie swo
istą ciekawostkę. Zasługują jednak 
na uwagę, jak wszystko co wiąże się 
z tym nadal słabo znanym, heroicz
nym okresem dziejów polskiej hodow
li koni czystej krwi.

Jeden z takich wyjątkowych przy
padków stanowią materiały związane 
z ekspedycją Tomasza Moszyńskiego,

January Suchodolski (1797-1879) 
„Stadnina“ / „The Stud“, Muzeum 
Narodowe w Warszawie / Warsaw

National Muzeum

koniuszego ks. Eustachego Sangusz
ki, który bawił w krajach Lewantu 
między rokiem 1817 a 1818. Korespon
dencja prowadzona wówczas przez 
koniuszego ze swym chlebodawcą, 
chociaż jej stan zachowania pozosta
wia wiele do życzenia, zawiera intere-

Przekazy źródłowe dotyczące 
najstarszych polskich wypraw 

po konie arabskie 
na Bliski Wschód w większości 

wypadków nie obfitują 
w szczegóły, przeciwnie - 

z dzisiejszego punktu widzenia 
bywają zazwyczaj irytująco 

lakoniczne.

sujące wzmianki odnoszące się 
do użytkowania oraz hodowli koni 
na Wschodzie.

Zainteresowanie tą problematyką 
nie było wyłącznie zasługą Moszyń
skiego, nie mniejszą wagę do groma
dzenia wiedzy z tego zakresu przykła
dał również sam książę. Z niejaką chy
ba przesadą pisał bowiem do swego 
koniuszego: /.../ nauka obchodzenia 
się z końmi tyle ma wartości ile i ko
nie. Do wniosków takich doszedł, o ile 
można się zorientować, pod wpływem 
doświadczeń ze zwierzętami importo
wanymi kilka lat wcześniej przez Ka
jetana Burskiego.

Mając na względzie główny cel po
dróży - kupno materiału hodowlane
go - Moszyński stosunkowo dużo 
uwagi poświęcił sytuacji panującej 
na rynku stambulskim. Przede 
wszystkim skonstatował, że jakość 
znajdujących się tam koni arabskich 
pozostawiała sporo do życzenia, jak 
pisał: /.../ nigdzie ich tu nie mają do

brych. Tylko jeden z wierzchowców 
oglądanych przez niego na ulicach 
metropolii miał być podobny do Zbó
ja (głośny swego czasu, mlecznobiały 
ogier pochodzący z łupów wojennych, 
nabyty przez E. Sanguszkę ok. 1813 r.). 
Opinii tej nie zmienił nawet po obej
rzeniu zwierząt stanowiących wła
sność sułtana Mahmuda II, wśród 
których udało mu się zresztą wypa
trzyć zaledwie kilka arabów. Na tym 
tle, zdaniem koniuszego, stado sia- 
wuckie wypadało bardzo dobrze. 
Okazów klasy Szumki /.../ to tu ani 
u Sottana nie ma, to jest prawdziwy 
arab. Podobnie innych, takich jak np. 
Murzyn czy Chwat - /.../ by Turek 
za nic nie przedat.

Moszyński skrupulatnie zanotował 
ceny obowiązujące w tym czasie 
w Stambule. Zastosował przy tym 
sposób ciekawy, aczkolwiek ze współ
czesnego punktu widzenia niezbyt 
fortunny, podawał bowiem ile koszto
wałyby równe klasą konie sławuckie. 
Zwierzęta w rodzaju Ptaka, oferowane 
przez handlarzy w różnych maściach, 
wyceniane były na ok. 100-150 duka
tów, za konie takie jak Cyrus żądano 
ok. 250, natomiast za podobne do Wol
ka - 80. Niestety, przywołane przez ko
niuszego imiona właściwie niewiele 
obecnie mogą nam powiedzieć, poza 
tym, że dwa pierwsze z wymienionych, 
najprawdopodobniej należały do orien
talnych ogierów pochodzących ze 
stawki zakupionej przez E. Sanguszkę 
od gen. Gudowicza w Jassach. Repro
duktory te używane były w slawuckiej
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Aleksander Orłowski (1777-1832) „Jeździec wschodni” / „Eastem rider“, 
Muzeum Narodowe w Warszawie / Warsaw National Muzeum

stadninie, jak się wydaje, bez większe
go powodzenia.

Na temat metod hodowlanych wy
powiada! się Moszyński znacznie bar
dziej lakonicznie, co - zważywszy na 
odległość dzielącą stolicę Imperium 
Osmańskiego, w której zbiera! wów
czas dane, od ojczyzny koni arabskich
- raczej nie dziwi. Hodowlę miano 
prowadzić w czystości, jak to ujmował
- czuwano, aby się „familia nie mie
szała”. Miano także stosować ostrą 
selekcję, nie tolerując braków. Zda
niem jego informatorów, na koniu 
„z czystą krwią” można było jeździć, 
gdy osiągnie wiek czterech lat: /.../ 
a kiedy wyrodek, żeby chodził i lat 

dziesięć /.../ zawsze brak i słaby na no
gi. Twierdzono, że źrebiętom czy też 
młodzieży tak jak dzieciom, trzeba 
do czwartego roku życia zapewniać 
szczególnie staranną opiekę i chronić 
przed niskimi temperaturami. Możli
we, że wnioski płynące z tego rodzaju 
wypowiedzi wyciągnął sam, ponieważ 
naciskał na staranne zabezpieczenie, 
uszczelnienie stajni („stadnicy”). Bu
dynek stajenny miał mieć „sufit z lu
ftami” i w razie potrzeby być wietrzo
ny za pomocą owych otworów wenty
lacyjnych. Źrebięta należało wypusz
czać na zewnątrz wyłącznie przy do
brej pogodzie, na godzinę. Niestety, 
z kontekstu nie wynika dość jasno czy

The history of Polish import of Arabian 
horses from the East - sketches

Tomasz Moszyński
Sources concerning the oldest Polish 
excursions to the Middle East in order to 
obtain Arabian horses in most cases 
do not abound in detail, on the contrary 
- from today’s point of view they are usu
ally irritatingly laconic. Only in some ca
ses, besides reports on the journey itself, 
can we find information on horse bre
eding and keep in that region. Their si
gnificance differs greatly, often they are 
merely an interesting tidbit. Neverthe
less they deserve our attention, just as 
everything that concerns this still little- 
-known, heroic era of Polish Arabian hor
se breeding history.
One such unique case are the materials 
concerning the expedition of Tomasz 
Moszyński, the equerry of Prince Eusta
chy Sanguszko, who remained in the Le
vant countries during 1817-1818. The 
correspondence between the equerry 
and his employer, though its condition 
leaves a lot to wish for, includes intere
sting mentions of the usage and bre
eding of horses in the East.
The interest shown in these issues sho
uld not be credited solely to Moszyński, 
the prince himself also deemed the acqu 
iring of this kind of knowledge to be of 
great importance. With some exaggera
tion he wrote to his equerry: „... the 
knowledge of handling horses has as 
much value as the horses themselves...”. 
As far as can be determined he came to 
such conclusions under the experiences 
with animals imported several years ear
lier by Kajetan Burski.
Having in mind the main goal of the jour
ney - the purchase of breeding material - 
Moszyński paid relatively huge attention 
to the condition of the Istanbul market. 
First of all he noticed that the quality of 
the Arabian horses leaves plenty to wish 
for - he wrote that „nowhere here 
do they have good ones...”. Only one of 
the steeds seen by him on the streets of 
the metropolis was to resemble „Zbój” 
(the famous in his time milky-white stal
lion stemming from spoils of war, purcha
sed by E. Sanguszko in ca. 1813). This 
opinion did not change even after he saw 
the animals owned by Sultan Mahmud 
II, among which he managed to find only 
a few Arabians anyway. Against this 
background, in the equerry’s opinion, 
the Slawuta herd looked very appealing. 
Specimens bearing the quality of „Szum- 
ka” „are not to be found even at the Sul
tan’s, that’s a true Arabian...”. Much the 
same with others, for example those re
sembling „Murzyn” or „Chwat” ,,... the 
Turk would not sell for anything...”.
Moszyński scrupulously noted down the 
current prices in Istanbul at that time. 
He used an interesting method, although 
highly unfortunate from our modem po
int of view, to do this - he wrote down the 
prices that Slawuta horses of the same 
quality would cost. Animals of the sort of 
Ptak”, offered by dealers in various co

lors, were priced at 100-150 ducats for 
horses such as „Cyrus” 250 was asked for, 
while those similar to „Wolek cost 80.
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Unfortunately the names which the equ
erry referred to cannot tell us much the 
sedays. aside from the fact that the two 
first ones most probably belonged to 
a group of orient stallions originating 
from the lot purchased by Eustachy San- 
guszko from General Gudowicz m Iasi. 
These sires were used at the Slawuta 
Stud, as it seems, without much success. 
Even more laconic were Moszyński s no
tes on breeding methods, which comes 
as no surprise when considering the di
stance between the capital of the Otto
man Empire, where he gathered the in
formation, and the cradle of the Arabian 
horse. Breeding was to be kept pure, „... 
the family was not to be mixed...”, as he 
put it. A strict selection was used, rejects 
were not tolerated. In the opinion of his 
informers a „pure-blooded” horse could 
be ridden when he turned four years of 
age, while....a degenerate, even if he li
ved ten years [...] is always a reject and 
poor on the legs...”. It was claimed that 
foals and youngsters, just like children, 
should have thorough care and protec
tion from low temperatures until the age 
of four. It’s very probable that Moszyński 
himself drew conclusions from these sta-
tements, as he stressed the significance 
of thorough protection and insulation of 
the stable. The building had to have „... 
a ceiling with inlets...” through which air 
came in for the ventilation of the stable.
The foals were to be let outside only in 
good weather, for an hour. Unfortunately 
it is not clear whether these recommen
dations concerned only the Autumn- 
-Winter period or the entire year.
The Prince’s equerry also noticed the ne
ed to diversify the feeding of working and 
breeding horses („meant for the herd”). 
Stallions from the latter group, especial-

January Suchodolski „Kupno konia arabskiego“ I „Purchase the Arabian 
horse“ 1867, Muzeum, Narodowe w Warszawie / Warsaw National Muzeum

ly pure-bred, should receive twice per 
day - in the morning and evening - a gal
lon (a unit of measure of old, amounting 
then to ca. 3,8 1.) of „barley dampened 
with water” and apart from that they we
re to receive only straw, as....that’s how
the Arabs keep their horses...”. While it 
was recommended that harness horses 
should be fed more amply - their diet 
consisted of oats (four gallons per day) 
and hay.
The results of Tomasz Moszyńskfs inqu
iries are today nothing more than a hi
storic tidbit. His observations and infor
mation, in their imperfect condition, 
cannot be considered thorough or in- 
-depth, as they are limited to just a few 
basic pieces of information. Additionally, 
they seem to resemble mainly the state 
of knowledge in this matter in Istanbul 
itself, possibly also some of the regions 
close to the metropolis, as the equerry’s 
informers probably recruited mostly 
from buyers, local dealers and so on, and 
not the breeders themselves. He co
uld’ve found out decisively more in Syria, 
where he arrived having followed the fo
otsteps of Burski. Not all information 
had to be retained in written form. Sure
ly after having returned to Slawuta Mo
szyński personally gave an account of the 
expedition to Eustachy Sanguszko, whi
le some part of the observations could’ve 
been used directly in practice, for exam
ple the equerry himself was to take on 
the specific Eastern style of horse riding. 
Summing up the above deliberations we 
should appreciate the mere interest in 
the keep methods of such a disparate re
gion of the world, which reflects well on 
both the owner of the stud, as well as his 
equerry, /transi. J. K./ 

zalecenia te odnosiły się wyłącznie 
do okresu jesienno-zimowego, czy też 
całego roku.

Książęcy koniuszy zwracał też uwa
gę na potrzebę zróżnicowania żywie
nia zwierząt użytkowych i hodowla
nych („do stada”). Ogiery z tej ostat
niej grupy, zwłaszcza czystej krwi, po
winny otrzymywać dwukrotnie w cią
gu dnia - rano oraz wieczorem, 
po garncu (dawna jednostka obję
tości - wówczas zwykle ok. 3,8 1) 
/.../ jęczmienia wodą zliwanego, poza 
tym miały dostawać wyłącznie słomę, 
gdyż /.../ tako Araby konie trzymają. 
Konie zaprzęgowe zalecał natomiast 
karmić bardziej obficie, na ich dietę 
składały się owies (po cztery garnce) 
i siano.

Rezultaty dociekań Tomasza Mo
szyńskiego, dzisiąj stanowią przede 
wszystkim historyczną ciekawostkę. 
Poczynione przez niego obserwacje, 
zgromadzone dane w ułomnej posta
ci, w jakiej do nas dotarły, trudno 
uznać za specjalnie wnikliwe czy wy
czerpujące, ograniczają się bowiem 
zaledwie do kilku podstawowych in
formacji. W dodatku, oddają one chy
ba przede wszystkim stan wiedzy 
na ten temat w samym Stambule, 
ewentualnie najbliższych okolicach 
tej metropolii, ponieważ informatorzy 
koniuszego przypuszczalnie rekruto
wali się głównie spośród kupców, 
miejscowych pośredników itp., a nie 
samych hodowców. Zdecydowanie 
więcej mógł się on dowiedzieć na tere
nie Syrii, gdzie dotarł, podążając śla
dami Burskiego. Nie wszystkie infor
macje musiaiy zostać również utrwa
lone w formie pisanej. Zapewne, 
po powrocie do Siawuty Moszyński 
osobiście zrelacjonował Eustachemu 
Sanguszce przebieg wyprawy, zaś 
część obserwacji mogła zostać wyko
rzystana bezpośrednio w praktyce, 
np. sam koniuszy miał przejąć specy
ficzny, wschodni styl jazdy konnej.

Podsumowując powyższe rozważa
nia, wypada więc nam docenić już 
sam fakt zainteresowania metodami 
chowu w tym jakże odmiennym regio
nie świata, świadczący dodatnio za
równo o właścicielu stadniny, jak i je
go koniuszym. •
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PORADY

D
ermatofiloza jest jedną z naj
częściej występujących, za
kaźnych chorób skóry u koni, 
znaną także pod nazwą streptothrico- 

sis. Wywoływana jest przez bakterie 
beztlenowe. Pierwszym objawem jest 
występowanie strupów na łopatkach, 
grzbiecie i partii biodrowej konia. Ro
snący włos przebija się przez nie, toteż 
strupy są trudne do wykrycia, jeśli 
przez sierść nie namaca się uwypukleń 
skóry. U koni w zimowej sierści mikro
organizmy namnażają się intensyw
niej, gdyż między okrywą włosową 
a skórą wytwarza się przestrzeń utrzy
mująca ciepło, wilgoć i warunki beztle
nowe. Dermatofiloza jest chorobą za
raźliwą, przenoszona z koni chorych 
na zdrowe głównie za pośrednictwem 
rzędu i derek. Zarazki mogą również 
wnikać do organizmu przez uszkodze
nia lub otarcia naskórka, a także uką
szenia owadów.

Dermatofiloza nie jest sama w sobie 
poważnym schorzeniem, lecz może 
stwarzać wrota zakażenia innymi ro
dzajami bakterii, np. Streptococcus 
lub Staphylococcus. Nie można liczyć 
na jej samoistne ustąpienie, toteż ko
nieczne jest jak najszybsze podjęcie le
czenia. W pierwszej kolejności należy 
zadbać o natlenienie zaatakowanej 
partii ciała, gdyż bakterie Dermato- 
philus mogą bytować wyłącznie w wa
runkach beztlenowych. A oto kilka 
wskazówek umożliwiających zapobie
ganie szerzeniu się dermatofilozy i jej 
zwalczanie.

Zapobieganie. Sprzęt do czyszczenia 
koni często przyczynia się do przeno
szenia zarazków, toteż należy prze
strzegać, aby tymi samymi szczotkami 

nie czyścić koni chorych i zdrowych. 
Infekcja szerzy się również, jeśli dla 
różnych koni używa się tych samych 
derek, czapraków, ogiowi, kantarów, 
owijek lub jakichkolwiek innych części 
wyposażenia, które dotykają bezpo
średnio skóry. Jeżeli więc używamy te
go samego osprzętu dla kilku koni - na
leży go odkażać. Starajmy się też ogra
niczyć do minimum możliwość uszko
dzeń i otarć skóry u koni przez częste 
kontrole stanu ogrodzeń i boksów. Za
każeniu dermatofilozą sprzyja także 
brud i wilgoć, toteż konie powinny być 
regularnie czyszczone i mieć możli
wość schronienia się przed deszczem.

Leczenie. Występujące już strupy 
najlepiej usuwać przez mycie leczni
czym mydłem lub szamponem. Pozo
stawmy mydło lub szampon przez ja
kiś czas na powierzchni ciała, aby stru
py rozmiękły i dały się łatwiej oderwać 
przez delikatne odciąganie włosów. 
Po oderwaniu strupów odsłonięte zo
staną zaczerwienione i sączące po
wierzchnie, ale dostęp świeżego powie
trza wysuszy skórę i przyspieszy zwal
czenie infekcji. Nie używajmy w tym 
celu maści, gdyż utrzymują one dłużej 
wilgotność, co stwarza korzystne wa
runki dla rozwoju bakterii. Najskutecz
niejsze są antybakteryjne szampony 
i płukanki. Preparaty na bazie betady- 
ny, fenolu, chlorheksadyny czy nolwa- 
sanu mogą być stosowane codziennie 
przez tydzień, jeżeli lekarz weterynarii 
nie wyda innych zaleceń. Bardziej wy
czerpujące informacje na temat zapo
biegania dermatofilozie i jej zwalczania 
uzyskamy u lekarzy weterynarii

Jarvis Newsletter - sierpień 
/tłum. K. Ch/

Dermatofiloza
Rain Rot is one of the most common skin 
infections seen in horses. It is also caked 
„rain scald” or „streptothricosis". Rain 
Rot is an anaerobic infection that requ
ires the absence of oxygen to live and 
spread. Rain Rot first appears in crusty 
patches on the horses back, shoulders, 
and hip area. The hair grows through 
these patches and most of the time you 
will not even notice them until you feel 
the rise on the skin. Thicker coats on 
horses allow the organism to multiply 
due to the warm retention of moisture 
and lack of oxygen located between the 
hair and skin. Rain Rot is contagious and 
generaky transmitted through shared 
horse tack and blankets. The Rain Rot 
organism is able to penetrate the epider
mis of the horse’s skin through cuts, 
abrasions, and insect bites.
Rain Rot is not serious in itself but it 
can lead to more serious problems like 
Strep and Staph. Since it is not likely to 
clear up on its own, it is important to 
treat it quickly. Since Rain Rot thrives 
in an atmosphere that is void of oxygen; 
you need to start by flooding the site 
with oxygen. Here are some tips to help 
prevent, treat and control the spreading 
of rain rot.
Prevention: Grooming tools can be an 
easy way to spread Rain Rot. Make sure 
that you do not use the same tools from 
the contaminated horse on other horses. 
Another way that Rain Rot can spread is 
through shared saddle blankets or pads, 
bridles, leg wraps and halters. Anything 
that touches a horse’s skin and is shared 
between horses can cause these bacteria 
to spread. Make sure that you disinfect 
shared equipment. It is important to lo
ok at other sources where horses might 
like to scratch, such as fences and areas 
in stabs. If your horse stays damp and 
dirty for long periods of time, it may be
come infected by bacterium. Keeping 
your horse clean, dry and groomed can 
help prevent rain rot. During rainy we
ather, make sure your horse has a shelter. 
Treatment: Giving the horse a bath with 
medicated soap is the best way to try to 
remove the scabs. Let the soap sit on the 
horse for a few minutes to loosen the 
scabs. Gently puk the hair away and the 
crusty patches wib lift. The skin beneath 
wib appear raw and oozing. By removing 
the scabs you are exposing the skin to air 
which wib cause the infection to dry up 
and heal. After the scabs are removed, 
the area wib need to be treated with so
mething to get rid of the organism. 
Do not use ointments, as they wffl hold 
moisture to the skin. Use anti-microbal 
shampoos and rinses. If you use Betadi
ne, Phenol, Chlorhaxadine or Nolvasan, 
you need only use it once a day for a we
ek unless your veterinarian advises dine- 
rently. Consult your veterinarian regar
ding further information on diagnosis, 
treatment options, and preventive me
asures against Rain Rot.
Jarvis Newsletter - August
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RODY ARABSKIE W POLSKIEJ HODOWLI

Bairactar or. ar.
Agnieszka Mikulska
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W sierpniowy dzień, tuż po emocjach towarzyszących aukcji 
janowskiej i narodowemu czempionatowi, odbyt się w Janowie 
Podlaskim pokaz hodowlany. W ciepłych promieniach stońca 
i pięknej scenerii placu za maneżem stajni Wyścigowej 
i Woroncowskiej przedefilowała przed zgromadzonymi widzami 
stawka janowskich staw i najlepszych tegorocznych źrebiąt. 
Na zakończenie tego urokliwego pokazu dziarsko przekłusowat 
przed publicznością najstarszy wiekiem członek janowskiej elity - 
obchodzący w tym roku trzydzieste urodziny ogier Balon 1979 
(Gwarny - Ballada po Partner).

P
atrząc na wesoło podrygujące
go jubilata, pałaszującego pod
sunięte na srebrnej tacy kostki 
cukru, można się zadumać nad żywot

nością rodu Bairactara. Rodu, który 
wydal szereg doskonałych koni o epo
kowym znaczeniu dla wielu hodowli 
europejskich, i to nie tylko rasy arab
skiej.

Założyciel rodu, siwy Bairactar or. ar. 
został sprowadzony do Weil w 1817 r. 
dla króla Wirtembergii, Wilhelma I, 
przez barona von Fechtiga. Bairactar 
służył królowi kilka lat jako ulubio
ny wierzchowiec. W stadzie wypeł
niał swoje reproduktorskie obowiązki 
do 1838 r. Padł w wieku 26 lat w 1839 r. 
Przez 21 lat działalności hodowlanej 
pozostawił dla Weil 37 matek stadnych 
oraz 7 ogierów.

Tak pisał o nim T. Piechocki w swej 
książce pt.: „Konie krwi oijentalnej 
i ich hodowla w Polsce”: „W roku 1814 
zakupił król Wilhelm 2 ogiery, Emira 
i Mameluka, a w roku 1816 2 ogiery ra

sy Saklawi Dżedran, gniadego Taj ara 
i siwego Bairactara. Ogier Bairactar 
był jednym z najlepszych ogierów, 
które dotychczas przyszły z pustyni 
do Europy. Odznaczał się niezwykłą 
szlachetnością, prawidłową budową, 
silną podstawą i doskonałymi choda
mi, i posiadał cenną silę rozpłodową 
i dziedziczną. Bairactar jako repro
duktor był czynnym w stadzie do 1838 
roku, więc do 24-go roku życia. Wady, 
które wniosły inne importowane arab
skie ogiery wyrównał w zupełności Bai
ractar. O nim można powiedzieć, że 
nie spłodził ani jednego złego konia 
i że jest protoplastą stada arabskiego 
czystej krwi w Weil. Z jego córek 37 zo
stały matkami w stadzie, a z jego sy
nów 7 reproduktorami. Z jego synów 
odznaczyły się przede wszystkim 
ogiery Selim, Amurath, Mazud i Bai
ractar II”.

Krew Bairactara zdominowała ho
dowlę arabską w Weil na 100 kolejnych 
lat. Najlepsze źrebięta dal w połączeniu 

z klaczą Sady III 1821 (Siglaui or. ar. - 
Hamdany I or. ar.), m.in. ogiery Selim 
i Amurath I, zaś z córką Sady III dal 
ogiera Mazud.

Już w pierwszym pokoleniu zaryso
wała się tendencja, że tylko jeden 
z ogierów w każdej generacji staje się 
kontynuatorem rodu.

Siwego Selima II1828 (Bairactar or. ar.
- Sady III) współcześni mu hodowcy 
tak opisywali: „grzbiet i lędźwia jeszcze 
solidniejsze jak u Amuratha I, ale nie 
tak szlachetny”.

Mazud (Bairactar or. ar. - Hazam) 
również krył w Weil wiele lat, jednak 
został wybrakowany ze względu 
na wadę wzroku. W opinii mu współ
czesnych: „Był szlachetny, podstawio
ny, choć grzbiet miał nieco miękki 
i długi, jednak zostawił niejedną pięk
ną klacz w stadzie”.

Używano też Aleppo (Bairactar or. ar.
- Issa) i Bairactara II (Bairactar or. ar.
- Delda), lecz trudno o nich coś powie
dzieć.

30

1



Bairactar or. ar. / DB

Kontynuatorem rodu 
w tej generacji okazał się si
wy Amurath 1 1829 (.Bairac
tar or. ar. - Sady III). Byi też 
najlepszym z synów Bairacta
ra, odziedziczy! po ojcu nie tyl
ko mlecznosiwą maść, ale tak
że urodę, szlachetność, prawi
dłową budowę, linię szyi na
wet lepszą niż u ojca i wy
raźny kłąb jak u Bairac-

THE SIRELINES IN POLISH 
ARABIAN HORSE BREEDING

Bairactar DB
The „Janów Podlaski Breeding Parade”, 
held just after the Great Sale and Natio
nal Show emotions, took place in warm, 
sunny weather. The most renowned stal
lions and mares with foals were shown 
on the backyard of Woroncowska and 
Wyścigowa Stables. As the last lot pre

sented was the oldest resident of 
Janów herd - the 30-years-old 

stallion Balon 1979 (Gwarny 
- Ballada by Partner). He 
trotted vigorously in front 
of spectators and when 
given sugar lumps on 
a silver tray - ate them 
eagerly. It gave a living 
testimony of longevity 
of Bairactar sireline, 
which produced so ma
ny epoch-making hor
ses, distinguishing 
themselves not only in 
Arabian breeding.
Its foundation sire, Ba- 

; iractar DB, grey, was 
imported to Weil in 
1817 for the King Wil
helm I, by Baron von 
Fechtig. The King used 
to ride him for several 

years and thereafter sent him 
to Weil, where he stood at stud until 
1838. Bairactar died in 1839 in the age

tara. Nawet dziś, patrząc
na jego przedstawienia na obrazach 
czy litografiach, widać ideał konia 
arabskiego łączącego w sobie urodę 
i wszystkie cechy konia użytkowego. 
Nic też dziwnego, że w latach 1934-36 
służył swym królewskim właścicielom 
jako koń wierzchowy, nim zajął boks 
czołowego w macierzystej stadninie. 
Amurath I i Selim II pozostawiły w sta
dzie sporo klasowego potomstwa.

Weil było przesycone krwią Bairac- 
tara - stosowany przez pokolenia 
chów wsobny i inbred na Bairactara 
sprawiły, że występował on czasem 
po kilkanaście razy w rodowodach wei- 
lowskich koni. Czy spowodował to na
silający się inbred i związane z tym ce
chy uboczne, czy też przyczyna była in
na, pod koniec XIX w. ród Bairactara 
zniknął z hodowli weilowskiej. Rów
nież w tym samym momencie skończy
ła się świetność tej stadniny. Po śmier
ci króla Wilhelma I Weil zaczęło pod
upadać, importowano później ogiery 

innych ras wschodnich, a także cięż
kich i stopniowo kierunek orientalny 
stada zaczął zanikać.

Ród Bairactara kontynuowano 
w Weil w linii głównej poprzez syna, 
wnuka i prawnuka Amuratha I - 
wszystkie o imieniu Tajar.

Nieoczekiwanie nowa gwiazda tego 
rodu wzeszła w austro-węgierskiej 
stadninie w Radowcach. Był to siwy 
Amurath 1881 zwany Amurathem 
z Weil (Tajar 1873 - Koheil III po Mehe- 
med Ali) ur. 1881 r. w Weil. Byi on jede- 
nastokrotnie inbredowany na Bairac
tara. Mocny ogier, kościsty, z prostym 
profilem głowy, wyraźnym kłębem i du
żym zadem. Dziś bardziej przypomina 
nam konia w typie shagya, niż araba. 
Współcześni mu hodowcy mawiali 
o nim: „arab na miarę europejskich po
trzeb” - ceniąc jego połączenie arab
skiego typu z kościstością, ramami, ka
librem i prawidłową postawą. Jedynym 

of 26. After his 21-years-long breeding ac
tivity he left behind at Weil 37 broodma
res and 7 stallions.
T. Piechocki, in his book entitled „Konie 
krwi orjentalnej I ich hodowla w Polsce 
(The Breeding of Oriental Horses in Po
land)”, wrote about him as follows: 
„In 1814 the King Wilhelm purchased 2 
stallions, Emir and Mameluk, whereas in 
1816-2 stallions ofSaklavi Jedran strain: 
bay Tajar and grey Bairactar. The stal
lion Bairactar was the best from those 
imported from the desert in Europe. He 
distinguished himself with a unique refi
nement, correct conformation, strong 
legs and perfect gaits. Moreover, he sho
wed a great reproductive and genetic po
tential. He was active as a producer until 
1838, i. e. until 24 years of age. During 
that time he improved all faults passed 
on by other desert-bred stallions. In fact, 
he sired no inferior horse. One can name 
him a foundation sire of the Arabian 
herd at Weil. 37 of his daughters were put 
to stud, whereas 7 of his sons were used 
as leading sires. From them distingu
ished themselves especially Selim, Amu- 
raht, Mazud and Bairactar H.”
The blood of Bairactar predominated 
the Arabians horse-breeding at Weil for 
100 subsequent years. He sired his best 
foals, when mated with the mare Sady
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HI 1821 (Siglavi DB - Hamdany I DB). 
Out of heroffspring bom were, among 
the others. Selim and Amurath I, where
as out other daughter he got the stallion 
Mazud Already in the first generation of 
his get appeared a tendency, that only 
one of his male descendants is prolon
ging the sireline.
SELIM 1 1828 (Bairactar DB - Sady III), 
grey, was described by his contemporary 
breeders like that:
„He had stronger back and loin than 
Amurath I, but wasn’t as refined, as 
him.”
MAZUD (Bairactar DB - Hazam) was 
used at Weil for many years and finally 
eliminated from breeding because of his 
bad sight. According to the opinions of 
his contemporaries: „He was refined and 
well-balanced, despite slightly too long 
and soft back. Nevertheless, he left be
hind many valuable broodmares.”
Used were also Aleppo (Bairactar DB - 
Issa) and Bairactar II (Bairactar DB - 
Delda), but no testimony was left about 
their quality.
From that generation AMURATH 
H 1829 (Bairactar DB - Sady HI), grey, 
became a continuator of the sireline. He 
was the best of Bairactar’s sons. After his 
sire he inherited not only milky-white co
at, but also his beauty, refinement, cor
rect conformation, clear withers resem
bling Bairactar’s and even a better line of 
neck. Nowadays we can look at his pain
ted or lithographed images and see an 
ideal of a typey and efficient Arabian hor
se. No wonder, that in the years 1834- 
1836 his royal owners used him mainly as 
a saddlehorse, before he began to serve 
mares at his native stud. Amurath I and 
Selim n left behind many valuable de
scendants in the broodmares’ band.
Weil was simply „oversaturated” with 
Bairactar blood - many generations were 
closely inbred to him and his name appe
ared repeatedly for several times in pedi
grees of Weil horses. It could be caused 
by the intensified inbreeding deteriora
tion or by another reason, but in the end 
of the XIX Century the sireline of Bairac
tar extincted from Weil. At the same time 
the past glory of Weil Stud headed for 
collapse. After the death of King Wilhelm 
I, imported were stallions from other 
Oriental breeds, later even cold-blooded 
ones, and in the end the Oriental bre
eding program of the stud was gradually 
given up.
The mainstream of the Bairactar sireline 
was continued through the son, grand
son and great-grandson of Amurath I - 
all of them named Tajar.
Quite unexpectedly, a new star rose in an 
Austro-Hungarian stud Radautz. It was 
AMURATH 1881 (Tajar 1873 - Koheil 
m by Mehemed Ali) grey, nicknamed 
„Amurath from Weil”. He was highly in- 
bred to Bairactar, whose name appeared 
11 times in his pedigree. He was strong, 
bony, with a straight head, clear withers 
and a well-developed croup, resembling 
rather a Schagya-Arabian than a pure
bred one. His contemporary breeders de
scribed him as „an Arabian matching 
European needs”, appreciating his com
bination of an Arabian type together

Selim II
(Bairactar or .ar. - Sady III), 1828

jego mankamentem byi nieco długi 
i miękki grzbiet.

W. Wnukowski tak napisał o Amura- 
cie z Weil: ,,/.../ byi maści białej, rosły, 
bardzo szlachetny i piękny, o budowie 
bez zarzutu. Amurath wytworzył w Ra- 
dowcach cały ród koni tej nazwy o szla
chetnym rysunku i pięknych liniach, 
między którymi był duży odsetek pra
widłowo zbudowanych osobników. 
Klacze po Amuracie, przeciętnie bio- 
rąc, były jakościowo lepsze niż ogiery. 
Amurathom zarzucano tylko pewną 
miękkość w użyciu".

Amurath został sprzedany z Weil 
do Radowiec w 1895 r. Przed sprzedażą 
kryl także klacze weilowskie, lecz bez 
oczekiwanych sukcesów. W Radow- 
cach był szeroko używany tak w dziale 
czystej, jak i półkrwi. Dal ponad 300 
źrebiąt, w tym 71 klaczy stadnych. Jak 
większość ogierów tego rodu, dawał 
znacznie lepsze córki niż synów. Nie 
udało mu się zostawić godnego na
stępcy w Weil, nieco lepiej poszło mu 
w Radowcach, gdzie użyto trzech jego 
synów i co najmniej 61 ogierów w in
nych stadninach. Jego krew znajdzie- 
my do dziś w wielu koniach półkrwi 
różnych ras od trakenów i hanowerów 
po rasy półkrwi arabskiej. Niestety, mi
mo tak szerokiego użycia, do naszych 
czasów, poza rasą arabską, jego ród nie 
przetrwał.

W 1918 roku polska komisja zakupi
ła w likwidowanych Radowcach grupę 
koni czystej krwi arabskiej. Wśród nich 

były: córka Amuratha - Anielka i dwie 
wnuczki Koalicja i Hebda - wszystkie 
odegrały istotną rolę w polskiej ho
dowli. Krew Amuratha 1881 niosła też 
zakupiona do Janowa z Inocenzdvoru 
klacz Kewa - protoplastka wspanialej 
linii „P”. Zakupiono też pochodzące 
od Amuratha 4 ogiery: Amurath I, 
Amurath II, Amurath III i Nana Sahib I. 
Zostały one tylko w minimalnym stop
niu włączone do programu hodowlane
go koni czystej krwi w okresie między
wojennym. Nieliczne ich potomstwo 
okazało się bardzo cenne dla polskiej 
i światowej hodowli.

76 Amurath I (Amurath 1881 - Odys- 
seja po Koheilan Dżidran or. ar.) 1903 - 
„siwy, szlachetny o pięknej głowie 
i szyi, wydatnym kłębie, dobrym 
grzbiecie, dobrze związany, głęboki, 
o swobodnych ruchach. Wymiary: 153- 
180-20 cm.” (W. Wnukowski).

Koń ten nie został użyty w czystej 
krwi, być może ze szkodą dla hodowli, 
gdyż jego matką była klacz siawucka 
Odysseja, poprzez którą mamy dziś 
jedną z gałęzi rodziny Milordki.

211 Amurath III 1910 (Amurath 1881 
- 392 O’Bajan-3 po O’Bajan or. ar.) hod. 
radowieckiej - opisał go w „Dziejach 
Państwowej Stadniny Koni w Janowie 
Podlaskim” prof. Witold Pruski: „byi 
pierwszym reproduktorem czynnym 
w Janowie. Maści jasnogniadej, impor
towany z partią austryjacką w r. 1919. 
Był koniem drobnym, bardzo suchym, 
szlachetnym i pięknym, niezwykle pra
widłowo zbudowanym, o bardzo posu
wistym ruchu. Przebywał w stadninie 
niedługo i był używany przeważnie 
do klaczy chowanych w czystości oraz 
do klaczy półkrwi. W czystej krwi dal 
Bajkę 1920”.

W. Wnukowski opisał go w 1929 r.: 
„211 Amurath (depo Bogusławice), ja- 
sno-gniady, ur. 1910 roku, drobny, su
chy, bardzo szlachetny i piękny za wy
jątkiem szyi, która jest nieco za krótka, 
wybitnie prawidłowej budowy, dosko
nale postawiony, o niezwykle posuwi
stych ruchach. Wymiary: 150-181-18,5. 
/.../ W IV pokoleniu ze strony ojca, 
211 Amurath ma krew cennego babol- 
niańskiego ogiera Mehemed-Alego, 
który pochodzi od oryginalnego Mah- 
muod Mirzy. Matka Amuratha pocho-
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dzi od oryginalnego og. O’Bajan. Tym 
sposobem 211 Amurath łączy w sobie 
prądy krwi dwóch nąjwybitniejszych 
ogierów (Amurath i O’Bajan), jakie 
w ostatnich czasach posiadały Babol- 
na i Radowce”.

Amurath III zostawił zasłużoną 
klacz Bajkę 1920 w Janowie, od której 
pochodził m.in. kontynuator rodu Ku- 
hailana Haifi or. ar. - Celebes. W pry
watnej hodowli w Zaworach zostawi! 
3 ogiery i drugą córkę - Rusałkę 1932, 
która przepadia w czasie II wojny.

35 Amurath II1907 (Amurath 1881 - 
Fatme or. ar.): „/.../ (depo Sądowa Wisz
nia), jasno-gniady, ur. 1907-proporcjo
nalnie zbudowany i dobrze związany, 
na prawidłowo postawionych zadnich 
nogach. Pozatem ogier ten ma dużo 
piękna, szlachetności i typu, jakkol
wiek pod względem ruchu ustępuje 
211 Amurathowi III. Wymiary: 152-169- 
19,5 cm.” (W. Wnukowski).

Użyto go na trzech klaczach w Peiki- 
niach - bezskutecznie; oraz w Brenio- 
wie, gdzie dał Niespodziankę 1932. Jej 
córka, urodzona w Dobużku Laguna 
1938, założyła po II wojnie rodzinę, 
z której wywodzi się m.in. utytułowana 
Larissa. W Breniowie 35 Amurath II 
dal też swojego następcę - og. Amu
rath Sahib 1932.

Nana Sahib I 1907 (Selim 1896 - 
Smyrna or. ar.) był wnukiem Amura- 
tha 1881, urodzonym w Weil. Ojciec 
Nana Sahiba - Selim to jeden z ostat
nich ogierów z tego rodu czynny w wei- 
lowskiej stadninie. Tak Nana Sahiba I 
opisał W. Wnukowski: „(depo Sądowa 
Wisznia) siwy, szlachetny o wydatnym 
kłębie, dobrych górnych liniach i posuwi
stym ruchu. Wymiary: 155-176-19,5 cm”.

Ogiera tego użyto tylko w dwóch 
stadninach: w Peikiniach, gdzie dal 
chyba nąjlepszą klacz tej stadniny - 
Zorzę Pelkińską 1930 - kontynuatorkę 
sublinii klaczy Miecha or. ar, oraz 
w Breniowie. Tam dal legendarną Sa- 
hibę 1924 - pierwszą polską derbistkę 
i oaksistkę, matkę derbisty Ibn-Nedja- 
ńego, a przede wszystkim fenomenal
nego Amurath Sahiba 1932.

Amurath Sahib 1932 (Amurath II - 
Sahiba po Nana Sahib I) siwy, wym. 
156-175-20,5 cm. W. Wnukowski w swo
ich opisach ogierów państwowych 

z 1929 r. sugerował, iż powyższe ogiery 
należy łączyć z klaczami, w rodowodzie 
których płynie krew O’Bajana or. ar., 
Mehemed-Alego, czy Mahmuod Mirzy. 
Nie wiem, czy tą receptą kierowała się 
pani Raciborska, kojarząc Sahibę 
z Amurathem II, ale otrzymane „reme
dium” w postaci Amurath Sahiba oka
zało się cudowną kuracją dla wymiera
jącego rodu Bairactara.

Tak wspominał tego konia dyr. An
drzej Krzyształowicz: „Amurath Sahi
ba pamiętam dobrze. Był to koń rosły 
jak na ówczesne stosunki, znacznie 

Amurath I ( Bairactar or. ar. - Sady III), 1829

Tajar (Amurath - Geyran III), 1851

with good bone, frame, size and correct 
posture. His only fault was a slightly too- 
-long and soft back.
W. Wnukowski mentioned Amurath from 
Weil as follows: „Amurath was grey, very 
typey and refined, with a faultless confor
mation. He created in Radautz a sireline 
of bearers of the same name, with noble 
silhouettes and long lines, many of them 
very well-built. In general, his daughters 
were better than his sons. One could bla
me them only for a certain softness at 
work”
In 1895 Amurath was sold from Weil to 
Radautz. Before his departure he was 
mated with Weil mares, bur sired nothing 
valuable, whereas at Radautz he was wi
dely used, as well in purebred depart
ment, as in partbred one. He got more
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Amurath (Tajar 1873 - Koheil III), 1881

większy i masywniejszy od Witraża, 
a szczególnie od Wielkiego Szlema. 
W dużych ramach, długa szyja z nie 
bardzo urodziwą giową. Szczególnie 
miał grube i »tłuste« ganasze, profil 
mało wklęsły. W kończynach też był 
mało suchy, pęciny miał owłosione, ko
ścisty, prawidłowy. Ruszał się dobrze, 
ale nie wybitnie, doskonale chodził 
pod siodłem, świetnie nosił, miał tzw. 
sattel zwang - bal się dociągania po
pręgu i wobec tego były z nim zawsze 
kłopoty przy wsiadaniu z niedociągnię- 
tym popręgiem. Oko miał dobre.

Ze względu na swój kaliber używany 
był także do półkrwi i Niemcy, którzy 
uznawali jako wierzchowce swoje duże 
konie półkrwi, chętnie jeździli na nim. 
Na biegach myśliwskich, w których 
musiai brać udział, nawet dobrze sobie 
radził na przeszkodach.

Wygrał na TW we Lwowie Nagrodę 
Ministra (8 tys. zł. dla hodowcy) i był 
taki przepis czy zwyczaj, że zwycięzca 
tej gonitwy powinien być kupiony 
przez Zarząd Stadnin Państwowych 

i tak trafił on z Breniowa do Bogusła
wie, a później do Janowa. W czasie pa
miętnej ewakuacji janowskiej stadniny 
w lutym i marcu 1945 r. w Niemczech je
chałem cały czas na Amurath Sahibie.”

Ze wspomnień dyr. A. Krzysztalowi- 
cza z 1994 r: „Amurath Sahib zaczął 
działać w państwowej hodowli koni 
arabskich w 1943 r. w Janowie, dokąd 
przyszedł z PSO Boguslawice. Dyrek
tor janowskiej stadniny śp. Stanisław 
Pohoski nie lubił koni w typie saklawi, 
wyraźnie nie lubił Amurath Sahiba 
za jego brak suchości, szczotki i dlate
go ograniczył mu bardzo ilość klaczy 
czystej krwi, a kryl nim sporo klaczy 
półkrwi, które wzrostem niewiele róż
niły się od klaczy czystej krwi”.

Tak wspominał go z kolei dyr. Ignacy 
Jaworowski, który kierował Klemenso- 
wem: „Amurath Sahib - siwy, dobra, 
sucha z dużym wyrazem, średniej wiel
kości głowa, bardzo długa szyja, długa 
doskonała góra, zwłaszcza świetny ho
ryzontalny zad, który potrafił przeka
zywać swojemu potomstwu, poprawne 

kończyny, dobry ruch charakteryzowa
ły tego konia. Ogier robił wrażenie 
swym typem, męskim wyrazem i dobrą 
giową, aczkolwiek był trochę plaski. 
Źrebięta po nim w dużych ramach, ale 
nie wszystkie z urodą, czasem z długą 
nerką i nie zawsze suche. Klacze 
po Amurath Sahibie to wybitne matki, 
którym zawdzięcza polska hodowla 
swój światowy rozgłos i wybitne osią
gnięcia. Gdyby nie Amurath Sahib, nie 
byłoby Bandoli i jej syna Bandosa. 
Aąuinora, Estebny, Domaby, Elkany. 
Aramisa, Eunice i wielu znanych i zna
komitych koni arabskich, którym świa
towa i polska hodowla zawdzięcza 
swój ogromny progres”.

Ciekawa jest opinia dr. E. Frelin- 
ghausa, lekarza weterynarii w okresie 
okupacji w Janowie: „Amurath Sahib, 
który urodził się w Breniowie miał bar
dzo ciekawą historię. W opinii wielu 
specjalistów z polskiej sceny hodowla
nej, miał niewielkie szanse by stać się 
czołowym ogierem w państwowej ho
dowli, gdyż po pierwsze - urodził się
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w prywatnej hodowli, a nie państwo
wej; po drugie - nie miai nawet kropli 
polskiej krwi (ze str. ojca - weilowska, 
a matka to kombinacja krwi babol- 
niańskiej i weilowskiej); po trzecie - 
byl przedstawicielem rodu saklawi, 
a ówcześni eksperci dowodzili o wyż
szości i czystości kuhajlanów. Dr Rau 
jednak, dobrze zaznajomiony z ho
dowlą weilowską, odkrył ogiera w PSO 
Bogusiawice i na próbę przydzieli! go 
do Janowa.

Amurath Sahib miał wiele pozytyw
nych cech: pokrój, wspaniałe chody, 
dobry charakter i dzielność. Jego pól- 
brat - Ibn-Nedjari 1931 - wygrał Derby. 
Sam Amurath biegał 24 razy w 1935 
i 1936 r. będąc 7x1,5x2 i 8x3 i zachował 
doskonałe zdrowie - to ogromny test 
na twardość. A jego obcy rodowód 
obiecywał dobre efekty połączeń.

Przybył do Janowa w 1943 r. Gdy 
pierwszy raz się na nim przejechałem 
byłem zachwycony. Był urodzony 
do jazdy! Jego późniejsza siła dziedzi
czenia przeszła wszelkie oczekiwania”.

Hermann Fellgiebel napisał w swo
ich wspomnieniach: „Siła dziedzicze
nia u tego ogiera jest unikalna. Był ze 
wszech stron »improverem«, przekazu
jąc swe cechy arabom i półkrwi ara
bom tak samo jak i anglo-arabom. Wie
le klaczy nąjlepszy przychówek miało 
właśnie po nim”.

Amurath Sahib rozpoczął swoją ka
rierę w 1937 r. w Kraśnicy, gdzie prze
bywał do 1940 r. Stanowił klacze arab
skie, chowane w czystości oraz pół
krwi. Ogółem pokrył w tym okresie 
ponad 100 klaczy różnych ras m.in. 
klacze arabskie własności Wodzisła
wia. Tak wspomina jego pobyt w Kra
śnicy córka ostatnich właścicieli, Ewa 
Bąkowska: „Wszystkie kraśnickie kla
cze, nie tylko arabskie, kryte były 
ogierami czystej krwi arabskiej. 
Szczególnie Amurath Sahib dal dużo 
dobrych koni, również półkrwi, a kra
śnickie „szpaki” były znane na całą 
okolicę. /.../ konie nasze były poprzez 
krycie ogierami arabskimi bardzo 
podrasowane i przez to bardzo pięk
ne. Okoliczni gospodarze, wzorując 
się na dworze, kupowali od nas źreba
ki i w ten sposób poprawiał się stan 
koni w okolicy”

Lata 1941 i 1942 Amurath Sahib spę
dził Chrząstowie, nie ma jednak da
nych o stanowieniu klaczy czystej krwi.

W ciągu sezonów spędzonych w ho
dowli prywatnej Amurath Sahib dał 
tak cenne klacze jak Amneris 1940, La
la 1938 i wspaniała Bałałajka 1941.

W 1943 r., jak wspomniano wyżej, 
skierowany został do Janowa. Odbyw
szy ewakuację z końmi janowskimi po
wrócił do Posadowa, skąd przeniesio
no go z grupą klaczy w typie saklawi 
i innymi do Klemesowa. Przez cały ten 
czas wypełniał swoje reproduktorskie 
obowiązki do 1952 roku, kiedy padł 
z powodu kolki. Ogółem pokrył 86 kla
czy arabskich, odsądzono 48 źrebiąt, 
do hodowli włączono 6 ogierów (w tym 
Legiona 1938 od Łyski - w półkrwi) 
oraz 15 klaczy w tym Bałałajkę, Lalę, 
Amneris, Adis Abebę, Dardę, Daribę, 
Estokadę, Gwadianę i Saklę. Z synów 
użyto Araxa, Gwarnego, Eąuifora

Equifor 1951 (Amurath Sahib - For
ta po Kuhailan Abu Urkub) gn., wym. 
152-175-19, derbista, stanowił jeden se
zon w Michałowie, dając 10 źrebiąt, 
z czego w prywatnej hodowli użyto og. 
Cedr. Klaczy nie użyto żadnej. Equifor 
padł w 1958 r. Jego syn, og. Majdan 
1958 (od Mufla) został sprzedany 
do Egiptu, był to chyba jak dotąd jedy
ny taki przypadek.

Syn Equifora, Cedr 1958 (od Cosmo- 
sa po Witraż) dał w prywatnej hodowli 
klacz Dżamilę, po czym w 1968 r. został 
eksportowany do Szwecji do Stadniny 
Blómmerod, gdzie tak go opisano: 
„Cedr byl bardzo eleganckim ogierem, 

Mato znane zdjęcie Amurath Sahiba 1932 
(Amurath II - Sahiba) w Kraśnicy, 1937 r. 
/ little known picture of Amurath Sahib in 
Krośnic a Stud, 1937

^an 300 foals, from whom 71 were put to 
the broodmares' band. Like the most of 
stallions from that sireline. he sired bet- 
ter daughters than sons. When at Weil he 
wasn’t able to produce a proper succes
sor. at Radautz used were 3 of his sons 
apart from at least 61 stallions used at 
other studs. Until now we can find his 
b'°od “ pedigrees of »any grade horses 
of different breeds, from Trakehnen and 
Hannoverians, to half-Arabians. Unfortu
nately, even such a widespread sireline 
wasn’t continued in any other breed 
than purebred Arabians. In 1918 the Po
lish commission picked several Arabian 
horses from the liquidated Radautz 
stud. Among them were: an Amurath 
daughter Anielka and his two granddau
ghters - Koalicja and Hebda. All of them 
played an important role in Polish bre
eding. Also the mare Kewa, purchased to 
Janow from Inocenzdvor Stud, a foun
dress of the magnificent ,,P-line”, carried 
a dose of Amurath 1881 blood. Imported 
were also 4 stallions tracing back to 
Amurath from Weil - Amurath I, Amu
rath U, Amurath III and Nana Sahib I. 
They were used in Polish pre-war bre
eding on a very limited scale, but their 
progeny proved highly valuable.
76 AMURATH I (Amurath 1881 - Odys- 
seja by Koheilan Dzidran DB) 1903, was: 
„grey, refined, with a beautiful head and 
neck, clear withers, good back, well-co
upled, deep, moving freely. Dimensions: 
153-180-20 cm” (W. Wnukowski).
It was a pity, that he wasn’t used in pure- 
breds, because his dam was Odysseja, 
descending from Siawuta, a foundress of 
one branch in Milordka family.
211 AMURATH III 1910 (Amurath 1881 - 
392 O’Bajan-3 by O’Bajan DB) was de
scribed by Prof. W. Pruski in his „Dzieje 
Państwowej Stadniny Koni w Janowie 
Podlaskim (History of the State Stud at 
Janów Podlaski)”: „He was the first le
ading sire used at Janów. Bright bay, im
ported together with the Austrian lot in 
1919. A dainty, dry horse, very beautiful 
and refined, with an extremely correct 
conformation and a floating motion. He 
stood at stud for a short time, used mo
stly for serving partbred mares or those 
kept in purity of Arabian blood. His pure
bred get was Bąjka 1920.”
W. Wnukowski, however, described him 
in 1929 like that: „211 Amurath, from Bo
gusiawice Stalion Depot, bright bay, 
bom in 1910, diminutive, dry, very typey 
and refined except too short neck. Sho
wing a correct conformation, well-set 
legs, with floating movements. Dimen
sions: 150-181-18,5 cm (...). In the IV pa
ternal generation 211 Amurath carries 
the blood of a valuable Babolna stallion 
Mehemed Ali, descending from Mahmo
ud Mirza DB. The dam to Amurath tra
ces back to the desertbred staffion O’Ba
jan. This way 211 Amurath combines to
gether two blood strains of the most va
luable stallions (Amurath and O’Bajan), 
used recently at Babolna and Radautz’ 
Ammnurath III left behind at Janow 
a meritorious mare Bąjka 1920, a foun
dress of the damline, from which descen
ded Celebes, the successor of Kuhailan 
Haiti DB sireline. In a private stud Zawo-
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rv he left behind 3 stallions and another 
daughter - Rusałka 1932 - who was lost 
during the World War II.
35 AMURATH n 1907 (Amurath 1881 - 
Fatme DB): „at Sądowa Wisznia Stallion 
Depot, bright bay, bom 1907. Proportio
nally built, well-coupled, with correct 
hindlegs. That stallion is also endowed 
with lots of charm, type and refinement, 
although his movement is poorer than of 
211 Amurath HI. Dimensions: 152-169- 
19,5 cm” (W. Wnukowski).
He was mated with 3 mares at Peikinie, 
but fruitless. At Breniów he sired Niespo
dzianka 1932, whose daughter - Laguna 
1938, bom at Dobużek - established 
a damline after the World War II. From 
that damline descends, for example, 
a multi-awarded mare Larissa. At Bre
niów 35 Amurath II sired also his succes
sor - the stallion Amurath Sahib 1932. 
NANA SAHIB 11907 (Selim 1896 - Smyr
na DB), was a grandson to Amurath 
1881, bom at Weil. His sire Selim was one 
of the last male representatives of that 
sireline, active at Weil.
W. Wnukowski described him as follows: 
„at Sądowa Wisznia Depot, grey, refined, 
with clear withers, good topline and swe
eping movement. Dimensions: 155-176- 
19,5 cm.”
That stallion served mares only at two 
studs. At Peikinie he sired probably the 
best mare of that stud, Zorza Peikińska 
1930, the continuator of Miecha DB fami
ly. At Breniów he got the legendary Sahi
ba 1924, the first Polish Derby and Oaks 
winner, dam to the Derby winner Ibn Ne- 
djari and - above all - the fantastic sire 
Amurath Sahib 1932.
AMURATH SAHIB 1932 (Amurath II - 
Sahiba by Nana Sahin I), grey, dimen
sions 156-175-20,5. W. Wnukowski in his 
register of state-owned stallions for the 
season 1929 suggested, that above-men

tioned stallion should be mated with ma
res having blood of O’Bajan DB, Mehe- 
med Ali or Mahmoud Mirza in their ve
ins. We can’t say, whether Mrs. Racibor
ska bred Sahiba to Amurath II according 
to that „recipe”, but Amurath Sahib pro
ved a real „remedy” for the dying sireline 
ofBairactar.
The Director Andrzej Krzysztalowicz 
had very fond memories of him. „I re
member Amurath Sahib very well. He 
was a relatively sizeable horse, having 
more substance than Witraż and signifi
cantly more than Wielki Szlem. He had 
a good frame, long neck and not-too-refi- 
ned head, with expressive eye, thick 
jowls and straight profile. His limbs were 
not-too-dry, with hairy pasterns, a good 
bone and correct setting. Being quite 
a good mover, but not an outstanding 
one, he went very well under saddle, al
though had problems with fastening of 
a girth. Because of his size he was used 
also in part-breds and even Germans 
eagerly rode him. He was quite good at 
obstacle aces, as St. Hubert’s Chase. As 
a winner of the Minister Prize at Lwow 
Racecourse, he had to be obligatorily 
purchased by the State Studs’ Depart
ment. That’s how he got to Bogusiawice, 
later to Janów. I rode him during the eva
cuation of Janów Stud in February and 
March 1945, in Germany.”
In his later memories, in 1994, A. Krzysz
talowicz added some new facts about 
Amurath Sahib. „He was used at Janów 
since 1943, when he came from Bogusia
wice Depot. The late Director St. Poho- 
ski didn’t like horses in Saklawi type, 
especially Amurath Sahib for his lack of 
dryness and hairy pasterns. That’s why 
he bred quite a few purebred mares to 
him, in contrary to part-breds, not much 
differring in dimensions.”
The Director Ignacy Jaworowski, who re- 

który zostawi! trochę dobrego potom
stwa. W1971 r. został sprzedany Cherry 
Hill do Kalifornii w USA”. Z jego po
tomstwa tam urodzonego wyróżniła się 
kl. Cesa 1970 (od Sakli), która zastąpi
ła w stadzie matkę i dala m.in. cenną 
Cesarzową (po Madar).

Arax 1952 (od Angara po Wielki. 
Szlem) Klemensów, wym. 150-180-19. 
Tak wspomina go dyr. I. Jaworowski: 
„Najlepsi synowie Amurath Sahiba 
urodzeni w Klemensowie to Gwarny 
i Arax. Ten ostatni użyty w Albigowej 
na córki Witraża, został po krótkiej ka
rierze hodowlanej sprzedany. Mimo, że 
Arax był poprawny w budowie z prawi
dłową postawą przednich nóg, potom
stwo jego w dalszych generacjach wy
kazuje tendencję do postawy szpota
wej (Złota Iwa, Tallin, Balaton)".

Dyr. A. Krzysztalowicz pisał o Ara- 
xie: „Mało sucha głowa, dobry ruch, 
szczotki w pęcinach”.

Roman Pankiewicz, który chciał 
użyć go w Albigowej pisze o nim nastę
pująco: „Jesienią 1956 r. przybył do Al
bigowej Arox. Męski, pięknej, gniadej 
maści. Raził tylko małą suchością 
przy suchych jak pieprz córkach Witra
ża, które mogły służyć za wzór. Dlatego 
też użyłem go na tych właśnie kla
czach, których pokrył 8 i jedną córkę 
Wielkiego Szlema. W1957 r. były 32 kla-
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iTnery czołowe (drugi Amurath Sahib) i klacz Sewilla / The siresfsecond Amurath Sahib) and marę Sewilla w / in Nettelau, 1945
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Arax (Amurath Sahib - Angara), 1952

Cedr (Equifor- Cosmosa), 1958
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cze, z których po 9 pokrył Arax, Faher 
i Geyran, a Wielki Szlem - 5.

Potomstwo Araxa nie znalazło 
uznania w oczach polskich hodowców. 
Jego trzej synowie zostali sprzedani 
w kraju jeszcze przed uzyskaniem »peł- 
noletniości«. Najbardziej żal mi Arceli- 
na, syna uroczej Celiny. Arcelin był 
bardzo urodziwy, pięknej, skaro-gnia- 
dej maści”.

Po rocznym pobycie w Albigowej 
Arax zostawił po sobie w hodowli 
3 córki: sprzedaną do USA Boltonkę 
1958, Rokitkę 1958 i Złotą Iwę 1958 - ta 

ostatnia zwłaszcza założyła cenną ro
dzinę, z której wywodzi się wielokrotna 
czempionka Zagrobla.

W 1958 roku Arax został sprzedany 
do Tierska, gdzie okazał się bardzo 
cennym reproduktorem.

Oleg Baiakszyn (ówczesny inspek
tor stadnin koni arabskich w ZSRR) 
tak o nim pisał: „Arax był efektem 
połączenia różnych prądów krwi. Oj
ciec, Amurath Sahib, pochodził z linii 
Amuratha 1881, a matka-Angara by
ła wnuczką Ofira od węgierskiej kla
czy. Ta różnorodność genetyczna 

membered him from Klemensów recal 
led: „Amurath Sahib was grey with a drv 
expressive, medium-sized head verv 
long neck and a perfect, horizontal topfr- 
ne, often passed on to his progeny He 
had correct limbs, masculine type and 
good movements, although was slightly 
too shallow in chest. His foals inherited 
his good frame, but sometimes lacked ty
pe and dryness, with too long loin. Never
theless, his daughters were outstanding 
broodmatrons and without them we 
didn't get such treasures as Bandola, her 
son Bandos, Aquinor, Estebna, Domaba. 
Elkana. Aramis, Eunice or many other 
world-renowned Arabian horses.”
Dr Frielinghaus, who worked as a vet at 
Janów during the German occupation, 
gave an interesting characteristics of the 
stallion.
„Amurath Sahib, bom at Breniów, in the 
opinions of many specialists, was rather 
unlikely to become a leading sire at a Po
lish state stud for three reasons. He was 
bom in private breeding, had non-Polish 
pedigree (from Weil and Babolna bloodli
nes) and represented the Saklavi type, 
whereas at that time Kuhailans were 
more popular. Nevertheless Dr Rau, who 
knew very well Weil bloodlines, decided 
to use him at Janów for a trial period. 
Amurath Sahib had many advantages, 
as conformation, movement, good dispo
sition and racing stamina. His half-bro
ther Ibn Nedjari 1931 won the Derby, 
whereas Amurath himself remained so
und after 24 starts in two seasons, placed 
7 x 1st, 5 x Ilnd and 8 x IHrd.
When he came to Janów in 1943,1 was 
delighted, when I mounted him for the 
first time. He was simply bom for going 
under saddle!”
The commandant Fellgiebel added: 
„That stallion had an exceptional genetic 
potential. He was an ideal „improver”, 
passing on his positive traits, as well to 
purebred and halfbred Arabians, as to 
Anglo-Arabians. Many mares got their 
best progeny by him.”
Amurath Sahib began his stud career in 
1937 at Kraśnica, where he stood until
1940. During that period he covered mo
re than 100 mares of different breeds, in
cluding Arabian mares from Wodzisław 
Miss Ewa Bąkowska, a daughter of the 
last Kraśnica owners, recalled, as fol 
lows: „All mares at Kraśnica, not only 
Arabians, were bred to purebred stal
lions. Especially Amurath Sahib left be
hind many valuable horses, including the 
renowned „dapple greys from Kraśnica 
Local mares, bred to Arabian stallions, 
gave upgraded progeny, refined and go 
od-looking. Local farmers bought foals 
from the manor, improving the horse- 
-breeding level in the surroundings.
In the seasons 1941 and 1942 Amurath 
Sahib stood at Chrząstowo, but no pure
bred progeny was registered from a 
period. When used in private breeding, 
he sired so valuable mares, as Amnens
1940, Lala 1938 and the unique Bałałajka

1941.
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In 1943 he was transferred to Janów and 
after coming back from the evacuation 
was put to Posadowo. From there, with 
a group of Saklavi mares, he was assi
gned to Klemensów, where served mares 
until 1952, when he died on colic. Toge
ther he was mated with 86 purebred ma
res, from whom weaned were 48 foals. 
From them 6 stallions were put to stud 
(including Legion 1938, out of Łyska, 
used in partbreds) and 15 mares were in
corporated to the broodmares’ band. 
Among his daughters distinguished 
themselves Bałałajka, Lala, Amneris, 
Adis Abeba, Darda, Daribba, Estokada, 
Gwadiana and Sakla, whereas among his 
sons - Arax, Gwarny and Equifor.
EQUIFOR 1951 (Amurath Sahib - Forta 
by Kuhailan Abu Urkub), bay, the Derby 
winner with dimensions 152-175-19, se
rved mares at Michałów for one season. 
He left behind 10 foals, among them 
Cedr, used in private breeding. None of 
his daughters was put to stud. Equifor 
died in 1958 and in the same year bom 
was his son, Majdan (out of Mufta). He 
was, for the time being, the only Polish 
Arabian stallion sold to Egypt!
CEDR 1958 (out of Cosmosa by Witraż), 
used in private breeding, sired the mare 
Dżamila and in 1968 was exported to 
Sweden, Blommerod Stud, where he was 
given such a characteristics:
„Cedr was a very elegant stallion, leaving 
behind some quite good offspring. In 
1971 he was sold to C. Hill, California, 
USA.”
From his progeny bom in Sweden distin
guished herself the mare Cesa 1970 (out 
of Sakla), who replaced her dam and got 
a valuable daughter Cesarzowa (by Ma- 
dar).
ARAX 1952 (out of Angara by Wielki 
Szlem), bom at Klemensów, with dimen
sions 150-180-19, was described by the 
Director I. Jaworowski as follows:
„The best sons of Amurath Sahib, bom 
at Kelensów, were surely Gwarny and 
Arax. The latter was used at Albigowa, 
on Witraż daughters. Sold after a short 
breeding career. Having correct confor
mation himself, including correct fore
legs setting, he passed on, even in further 
generations, a tendency for pigeon-toes 
(Złota Iwa, Tallin, Balaton)”.
Krzysztaiowicz noticed, that Arax had: 
„a not-too-dry head, good movement, 
hairy pasterns.”
Roman Pankiewicz, who planned to use 
him at Albigowa, shared with us the fol
lowing remarks:
„Arax came to Albigowa in the Autumn 
1958. He was masculine in type, of a be
autiful, bay color, bur compared to bone- 
-dry Witraż daughters, he offended me 
with his lack of dryness. So I bred just 
those mares to him - 8 by Witraż and 1 by 
Wielki Szlem. In 1957 the Albigowa bro
odmares’ band consisted of 32 mares. 
They were bred to Arax, Faher and Gey- 
ran (9 for each), whereas 5 ones were al
lotted to Wielki Szlem.
The progeny by Arax wasn’t appreciated 
by Polish breeders. His three sons were 
sold in a young age. I regretted 

especially the beautiful, brown colt Arce- 
lin out of charming Celina.”
3 daughters of Arax, bom at Albigowa, 
were put to stud: Boltonka 1958 (sold to 
the US), Rokitka 1958 and Ziota Iwa 
1958. Especially the last one established 
a very valuable damline, producing, 
among the others, the multi-champion 
mare Zagrobla.
In 1958 Arax was sold to Tiersk Stud, 
where he proved a very valuable sire. 
Oleg Baiakszyn (at that time inspector 
of Arabian State Studs in theUSSR),de
scribed him like that:
„Arax came from a combination of diffe
rent bloodlines. His sire, Amurath Sahib, 
descended from Amurath 1881 sireline, 
whereas his dam Angara was a grand
daughter of Ofir and a Babolna-bred ma
re. Such a genetical diversity marked 
him out to become a good leading sire. 
Arax arrived to Russia with a group of 
Polish Trakehnen mares. He had a good 
race career and was tested in Polish bre
eding, but his bay color was recognized 
as untypical for the sireline he represen
ted. Later the Director Krzysztaiowicz 
told me, that if Arax wasn’t bay, he would 
be surely used at Janow.
Arax was noticeable because of his Ku- 
hailan type, size and bone. His fault was 
lack of dryness, as well as too big, white 
markings on head and legs, which he 
often passed on. He had, however, a good 
disposition and food utilization.
When Arax came to Tiersk, only two 
daughters of Ofir (Mammona and Otra- 
da) were present there. No one represen
ted the Amurath bloodline, so Arax co
uld be widely used. The best results, ho
wever, gave the mating with an inbre
eding to Ofir in the 3rd and 4th genera
tions - out of Mammona bom was the 
best Arax daughter, Magnolia.
During his 10-seasons-long breeding ca
reer at Tiersk, Arax was used also in free- 
-range breeding of Karabach mares. He 
sired more than 100 purebred Arabian 
foals, 49 colts and 52 fillies.
The progeny of Arax was also successful 
in racing. His son, Mamor (out of Metro- 
polia by Priboj), was placed second in 
the Russian Derby (defeated by head by 
an Anglo-Arabian colt Pitomets). In the 
International Meeting at Alma-Ata he 
set a new time record for 1600 m - 
1’45,2”.”
In the age of 17 Arax was sold to Holland. 
Unfortunately, he died in an accident on 
the way to his new home.
At Tiersk he left behind 19 broodmares 
and 9 sons, from whom distinguished 
himself the bay Nabeg 1966 (out of No
menklatura by Naseem). He, as a first 
stallion in the history of his sireline, was 
able to leave behind more than 1 succes
sor. He sired so valuable stallions, as Me- 
nes, Nariadni, Pesniar and Tallin, whose 
progeny spread all around the World.
In Poland remained the stallion Gwamy 
1953 (Amurath Sahib - Gwara), who to
ok up the task of prolonging that sireline. 
Its history will be continued in the next 
issues of „ARABY”.

/transl. K.Ch./ 

predestynowała go na dobrego ogiera 
czołowego”.

Arax przybył do Rosji wraz z grupą 
polskich klaczy trakeńskich. Miał do
brą karierę na torze wyścigowym i był 
próbowany w hodowli polskiej, ale jego 
gniada maść nie była charakterystycz
na dla rodu, który reprezentował. An
drzej Krzysztaiowicz, dyrektor Janowa, 
powiedział mi później, że gdyby Arax 
nie był gniady, byłby użyty w Janowie.

Arax był godny uwagi ze względu 
na swój kuhajlański typ, kaliber i kości- 
stość, lecz jego wadą była mała suchość. 
Charakteryzowały go duże białe odmia
ny na głowie i nogach, które często prze
kazywał potomstwu. Miał dobry cha
rakter oraz dobre wykorzystanie paszy.

Gdy Arax przybył do Tierska, były tam 
tylko 2 córki Ofira (Mammona i Otrada) 
i ani jednej z linii Amuratha, dlatego 
mógł być używany do wielu kojarzeń. 
Najlepsze efekty przyniósł jednak inbred 
na Ofira w 3 i 4 generacji - Mammona da
la nąjlepszą córkę Araxa, Magnolię.

W ciągu 10 lat krycia w Tiersku uży
wano go także w hodowli tabunowej 
do klaczy karabachskich. Dal ponad 
100 źrebiąt czystej krwi - 49 ogierków 
i 52 klaczki.

Jego potomstwo odnosiło również 
sukcesy na torze wyścigowym. Jego 
syn Mamor (od Metropolia po Priboj) 
był drugi w rosyjskim Derby, gdzie 
przegrał o łeb z angloarabskim og. Pi
tomets. Na Mitingu Międzynarodowym 
w Ałma-Acie ustanowił nowy rekord 
na 1600 m - 1’45,2”.

Arax w wieku 17 lat został sprzedany 
do Holandii. Niestety, zginął w drodze 
do nowego domu. Zostawił w Tiersku 
19 klaczy matek i 9 synów, z których wy
różnił się gniady Nabieg 1966 (od No
menklatury po Naseem). Nabieg jako 
pierwszy reproduktor w historii tego ro
du przełamał „fatum” ciążące nad nim 
od początku istnienia i zostawił więcej 
niż jednego kontynuatora rodu. Dal tak 
cenne ogiery, jak Menes, Nariadni, Pe
sniar i Tallin, których potomstwo moż
na dziś spotkać na całym świecie.

W Polsce pozostał og. Gwamy 
(Amurath Sahib - Gwara) z odpowie
dzialną rolą kontynuacji rodu. Ale dal
szy ciąg tej historii opowiedzą następ
ne numery „Arabów”... •
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N
ie bez racji określenie „koń 
arabski” kojarzone jest nieod
łącznie z pojęciem piękna. To 
najstarsza z ras czystych, którą 

wszystkie współczesne rasy koni gorą- 
cokrwistych mają w swych rodowo
dach. Araby mają w sobie coś z dzieł 
sztuki, bo im dłużej podziwia się ich 
urodę, tym bardziej pragnie się je po
siadać. Wiele pokoleń hodowców z od
daniem pracowało nad wytworzeniem 
ustalonego typu tej rasy. Poprawna bu
dowa w połączeniu ze skonsolidowa
nymi liniami krwi dala w efekcie to, co 
nazywamy klasycznym typem konia 
arabskiego.

Mówiąc o typie arabskim przeważ
nie mamy na myśli żywy, lecz zrówno
ważony temperament, duże, ciemne 
i szeroko rozstawione oczy, krótką, 
rzeźbioną główkę o delikatnym 
pyszczku i małych, finezyjnie wykrojo
nych uszach, ogon uniesiony jak pióro
pusz i to wszystko, co wskazuje, że tak 
może wyglądać tylko arab, a nie żaden 
inny koń.

Najważniejszą bowiem cechą, odróż
niającą araby od innych ras, jest ich 
charakterystyczny wygląd. Arab 
po prostu musi wyglądać jak arab 
i kropka! Jednak nawet wśród urodzi
wych i typowych osobników wyróżnia
ją się okazy o szczególnie modelowej 
budowie i takim „wzorcem” okazał się 
w tym roku imponujący swoją urodą 
ogier Da Vinci FM (Versace - Fuli Moon 
Astar). Wkrótce już cały „światek arab
ski” dowiedział się, że ogier ten to stu
procentowo współczesny arab, ale 
w klasycznym typie!

- Od urodzenia zapowiadał się 
na niezwykłego konia - wspomina je
go hodowczyni, Cathy Murphy Wright. 
Jej rodzina od pokoleń kierowała się 
zasadą: „krew mówi sama za siebie”, 
toteż Da Vinci ma rodowód 
równie imponujący, jak jego uroda. 
- Wśród jego przodków po stronie 
matecznej znajdują się zwycięzcy 
czempionatów narodowych, łączący 
w sobie dzielność użytkową i oszała
miający typ ogierów Raffon, Ramses 
Fayek, GG Samir i Aramus (Aramis 
PASB przyp. red.) z legendarną urodą 
ojca - ogiera Versace. Da Vinci odzie
dziczył także kaliber po Famé VF, li-

■c

Oto On - Da Vinci FM! Tak może wyglądać 
tylko prawdziwy arab / It’s Him
- Da Vinci FM! The unmistacable Arabian

nię łopatki i zadu - po Ramses Fayek, 
a słodycz usposobienia i powalającą 
na kolana urodę - po GG Samir.

Nie dziwi więc, że z takim pochodze
niem Da Vinci tak konsekwentnie 
przekazuje swoją wybitną urodę i tak 
szczególnie pożądane cechy charakte
rystyczne dla typu rasowego, jak: pięk
nie wygięta szyja, dynamiczny ruch, 
krótka partia pyskowa, szeroko rozsta
wione oczy, no i oczywiście arabskie 
noszenie ogona. Jego siła dziedzicze
nia dala się poznać już w pierwszym 
sezonie rozpłodowym, kiedy jako dwu
latek dal Narodowego Czempiona 
w klasie Futurity, MPA Giovanni. Oka
zało się, że podobnie jak jego wielki 
imiennik, Leonardo da Vinci, stał się 
twórcą dziel sztuki. Piękno zrodziło 
piękno!

Jim i Sally Bedeker, właściciele 
stadniny Gemini Arabians, stracili gło
wę dla tego ogiera. Dzięki pomocy i fa
chowym poradom Davida Boggsa

DAVINCI FM
The Modem Classic Arabian Horse

Beautiful Arabian Horses, these words 
are inseparable and rightly so. The Ara
bian is the oldest of all equine purebreds 
and the ancestor of all modem light bre
eds. The Arabian has been likened to Li
ving Art; beautiful to observe and even 
more desired to possess. For genera
tions, dedicated breeders have diligently 
worked to achieve a similar beauty type. 
Correct structure coupled with solid blo
odlines essentially created a complimen
tary phenotype and genotype; the cre
ation of the Classic Arabian horse.

When one thinks of an Arabian they 
most likely describe its „type”. The 
strong, vibrant attitude, the deep dark 
wide set eyes, sculpted short face with ti
ght tiny tipped ears, excitingly delicate 
muzzle, raised fountain tail and an ove
rall look that is unmistakably Arabian. 
First and foremost an Arabian MUST lo
ok like an Arabian. This is what sets the 
Arabian horse apart from all others. Re
cently, as of just this year, the Arabian 
horse world has been alive with excite
ment in discovering a standout among 
its own, the impressive stallion, Da Vinci 
FM (Versace x Full Moon Astar)
Da Vinci FN has quickly become known 

as the modem Classic Arabian horse; 
exciting breeders of fine Arabian horses 
world-wide!

„He was special from the moment he 
was bom,” his breeder, Cathy Murphy 
Wright states. Convinced that „Blood 
Will Tell”, Cathy and her family bred Da 
Vinci to not only be a beautiful horse but 
to carry the blood to breed on greatness. 
„Da Vinci results from many generations 
of National winning parents. Combining 
the strength, athletic ability and stun
ning beauty of El Raffon, ’Ramses Fay
ek, *GG Samir and ’Aramus on the 
dams side and then crossing them with 
the legendary beauty of Versace. DaVin
ci also acquired the size of Fame VF, the 
balance, shoulder and hip of ’Ramses 
Fayek, the sweetness and stunning be
auty of *GG Samir.”
Da Vinci’s amazing ability to consisten

tly reproduce his own legendary beauty 
is really no surprise when you consider 
all of the great producers of type and qu
ality in his background.
His pedigree contains the desired chari- 

steristics of the Arabian breed; the beau
tifully shaped neck, strong motion, short 
faces with wide set eyes and of course 
Arabian carriage.
Da Vinci’s ability to reproduce himself 

has been evident from his first year at 
stud when as a two year old he also sired 
the stunning National Champion Futuri
ty stallion MPA Giovanni. True to his na
mesake, the great artist, Leonardo Da 
Vinci, he too has become a creator of 
classic beauty. Art creating art!
Jim and Sally Bedeker of Gemini Ara

bians fell in love with this stallion and 
with David Boggs of Midwest Training 
Centre’s help and direction, the dream 
to own such a horse of this quality quic
kly became a reality.
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Sally i Jim Bedeker i... spełnione marzenie - Da Vinci FM / 
Sally and Jim Bedeker and... the dream became reality - Da Vinci FM

„Da Vinci FM is truly a gift from God to 
Jim & Sally Bedeker and they to him. He 
is just the right horse for just the right pe
ople at just the right time.” expresses his 
trainer and manager, David Boggs of Mi
dwest Training Centre. „1 had always ad
mired Da Vinci from a distance. I knew al
most every horse in his dam’s pedigree, 
many from my beginnings in this world of 
the Arabian horse. Da Vinci has been uni
quely blessed from the beginning by the 
people who surround and support him.” 
„Most importantly, I must ten you hone
stly that I had no idea of just how power
ful, and just how pre-potent this stallion 
is. In truth, he is a Genetic Giant!” 
David Boggs continues, „There are no 
words to adequately express how spec
tacular our first Da Vinci foal crop is he
re at Midwest. People simply have to co
me visit and see for themselves, they 
won’t believe their eyes!”
There is an old adage that says: „You 

don’t always get what you breed for. Ho
wever, you seldom get more than you 
breed for.” When it comes to breeding for 
a quality Arabian horse, no truer words 
were ever spoken. 

z ośrodka treningowego Midwest mo
gli wkrótce zrealizować swoje marze
nie o posiadaniu reproduktora tej kla
sy. David Boggs uważa zresztą, że Da 
Vinci FM jest tak samo prawdziwym 
darem od Boga dla Jima i Sally, jak oni 
dla niego. Po prostu właściwy koń we 
właściwym czasie trafił na właściwych 
ludzi.

Mało tego, David Boggs wyznał tak
że: - Zawsze podziwiałem go na odle
głość, bo znałem osobiście prawie 
wszystkich jego przodków „po kądzie- 
li”, jeszcze z okresu, kiedy zaczynałem 
pracę z arabami. I szczerze się przy
znam, że nie miałem pojęcia, jakim po
tencjałem dysponuje ten ogier. To 
prawdziwy gigant genetyczny!

David Boggs dodał jeszcze, że bra
kło mu słów na opisanie urody pierw
szych źrebiąt po Da Vinci, urodzonych 

w Midwest. Goście, którzy przychodzi
li je obejrzeć, po prostu nie wierzyli 
własnym oczom.

Stare porzekadło głosi, że nie za
wsze osiągnie się swój cel hodowlany, 
ale rzadko udąje się osiągnąć coś po
nadto. W przypadku koni arabskich 
wysokiej klasy trudno o trafniejsze 
sformułowanie.

Przychówek po Da Vinci, urodzony 
w Midwest, po raz pierwszy został za
prezentowany szerokiej widowni pod
czas pokazu w Scottsdale 2009. Ich wy
stęp pociągnął za sobą rezerwację sta
nówek tym ogierem klaczy należących 
do elity rasy. I rzeczywiście, klacze te 
zostały nim pokryte jeszcze w tym sa
mym roku! Jeśli jakość tych klaczy mo
że świadczyć o wartości przewidywa
nego potomstwa, to sezon 2010 zapo
wiada się nadzwyczajnie.
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Travis Rice, dyrektor do spraw han
dlowych ośrodka treningowego Mi
dwest, jest zdania, że: - Da Vinci FM 
to przyszłościowy ogier, jakiego rasa 
arabska bardzo potrzebuje, teraz 
nawet bardziej niż kiedykolwiek. 
Z ogromną silą przekazuje prawdziwy 
arabski typ i urodę!

Dla uczczenia sukcesów hodowla
nych ogiera Da Vinci, jego właściciele - 
Jim i Sally Bedeker, wspólnie z ośrod
kiem treningowym Midwest, jeszcze 
w tym samym roku, przy okazji Czem- 
pionatu Regionu 14 w Lexington (Ken
tucky), zorganizowali uroczystość 
na jego cześć. W „Paradzie Da Vinci”, 
która miała miejsce w cieniu wieko
wych dębów w Kentucky Horse Park, 
uczestniczyło ponad 200 widzów.

Podczas parady ogiera Da Vinci i je
go przychówku miała sposobność 
obejrzeć go Roxann Hart, znana ho
dowczyni czempionów. Nie szczędziła 
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Da Vinci FM w niezawodnym ręku swojego „Ojca Chrzestnego“ 
Davida Boggsa / Da Vinci FM in the hand one can count 

on of his „God Father“ David Boggs

mu pochwal, stwierdząjąc: - Napraw
dę podoba mi się ten ogier. Jego potom
stwo jest bardzo wyrównane, szczegól
nie silnie „stempluje” swoim typem 
i wyrazem głowy, na co wskazuje jego 
rodowód. Obecność w nim takich 
przodków, jak Versace po stronie oj
cowskiej, a Rohara Samurai czy GG 
Samir po stronie matecznej, utrwala 
typ i urodę. Da Vinci FM to reproduk
tor, na którym można polegać!

Zarówno samego ogiera, jak i jego 
wybitnie urodziwe źrebięta zaprezen
towali na pokazie sami właściciele, Jim 
i Sally Bedeker. Zwłaszcza wyrównanie 
potomstwa i widoczny „stempel” ojca 
wzbudziły ogólny zachwyt. A jeszcze 
bardziej zaszokowała przybyłych gości 
jego hodowczyni, Cathy Murphy Wright, 
kiedy wraz z córką wskoczyły 
na grzbiet ogiera i na oklep przejecha
ły na nim kilka rundek pomiędzy wi
dzami. Da Vinci zachowywał się jak

k. Piękno zrodziło piękno - Sally Bedeker 
i „dzieło sztuki“ I art created art
- Sally Bedeker and „the piece of art“

Da Vinci FM i jego hodowczyni / and his 
breeder Catthy Murphy Wright ▼

At the 2009 Scottsdale show the Mi
dwest Da Vinci foal crop was unveiled to 
thousands of interested breeders for the 
first time. Their approval was well evi
dent with the booking of some of the bre
ed’s greatest mares and then those ma
res being bred to Da Vinci that same 
year!
If the quality of mares that were bred to 
Da Vinci is any indication of what the 
next year will bring, 2010 promises to be 
a very special year for Da Vinci.
„1 see Da Vinci FM as a stallion for the 

future, a horse the Arabian breed needs, 
now more than ever. Da Vinci is absolute-
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ly consistent in siring true Arabian type 
and beauty.” Travis Rice, Marketing Di
rector, Midwest Training Centre.
Celebrating the continued success of Da 

Vinci a „Da Vinci Celebration” was held 
at the Region 14 show in Lexington Ken
tucky later that same year, hosted by Jim 
and Sally Bedeker along with Midwest 
Training Centre. A crowd of over 200 ga
thered under the ancient oaks at the 
Kentucky Horse Park to join in the fun 
and celebration of this stallion and in his 
offspring’s success.
At this celebration, Roxann Hart, world- 
-renowned breeder of champions, viewed 
him and also offers high praise for this 
stallion. „1 really like this horse. There’s 
a consistency factor in his offspring that’s 
essential for a breeding stallion. He’s 
throwing a lot of head type, as he should 
given his pedigree. With Versace on the 
top and a lot of beauty on the bottom (li
ke Rohara Samurai and GG Samir), 
you’re anchoring type. Da Vinci FM is 
a cornerstone of type, you can rely on his 
genotype for this all-important quality.”
Da Vinci himself was presented to the 

appreciative crowd by his current 
owners Jim and Sally Bedeker. Also pre
sented were beautiful Da Vinci offspring 
to the crowd’s delight.
The similar look and quality of each of 

his offspring was unmistakably „Da Vin
ci”. A surprise to all in attendance occur
red when his breeder, Cathy Murphy Wri
ght, along with her daughter, jumped up 
on him and took turns riding Da Vinci 
FM bareback among the crowd!
Da Vinci, ever the gentleman, displayed 

his calm and sweet disposition by enjoy
ing every minute of the event! To top off 
this celebration, over 22 breeding rights 
were sold at this party along with two of
fspring of Da Vinci.
As this very exciting year draws to a clo
se this impressive stallion makes an even 
more dramatic journey into infamy. This 
time, his path takes him traveling tho
usands of miles, around the World, to the 
beautiful city of Paris, France.
In December of this year, at the Salon 

Du Cheval, Da Vinci FM will be presen
ted to the International public in a gala 
celebration. Like all great works of art, 
he needs to be shared and enjoyed by the 
world. It is with this vision that this jour
ney has taken place. Through the sup
port of his owners under the guidance of 
Midwest, Da Vinci FM is offered to the 
public to eqjoy, touch and see for them
selves. This Modern Classic Arabian 
Horse; a horse with beauty, backed with 
the strength of pedigree. Everyone is in
vited to join in this celebration of the 
Classic Arabian Horse revisited.

„Da Vinci is coming over to Europe for 
2010 breeding season! Standing at Lute- 
tia Arabians in France will be presented 
by Gerald Kurtz at official stallion pre
sentation at 2009 World Championships 
- Paris. Breedings available all around 
Europe through Lutetia Arabians: lute- 
tiaarabians@gmail.com, phone: +33625 
648 575 (Gerald Kurtz)”

prawdziwy dżentelmen - grzecznie 
i spokojnie, przy czym widać byio, że 
sam świetnie się bawii. Prezentacja 
przyniosła efekty - podczas imprezy 
sprzedano 22 stanówki ogierem Da 
Vinci i dwoje źrebiąt po nim.

Tak owocny dla ogiera rok 2009 zbli
ża się ku końcowi, więc jego właścicie
le postanowili urządzić spektakularną 
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Piękno, sita, duma, klasa w jednym / Bold, beautiful, 
impressive, proud, classic - Da Vinci FM

uroczystość zamknięcia sezonu. W tym 
celu jednak Da Vinci FM będzie musiai 
odbyć długą podróż - do Paryża! Tam 
bowiem w grudniu, podczas Salonu 
Konia, planowana jest specjalna im
preza na jego cześć. Właściciele ogiera, 
w porozumieniu z ośrodkiem treningo
wym Midwest, doszli bowiem do wnio
sku, że tak pięknego konia, którego 
klasyczna a zarazem współczesna uro
da idzie w parze z unikalnym rodowo
dem, należy pokazać światu, podobnie 
jak każde dzieło sztuki. Zapraszają 
więc wszystkich chętnych, którzy będą 
mogli nie tylko go zobaczyć, ale i do
tknąć, aby przekonać się, jak wygląda 
prawdziwie klasyczny arab.

Występ ogiera Da Vinci FM w Pary
żu, gdzie prezentował go będzie Ge- 
rald Kurtz, zapoczątkuje sezon rozpło
dowy 2010 w Europie.

Ogier będzie stacjonował w stadni
nie Lutetia Arabians we Francji, która 
udostępnia go do krycia klaczy z całej 
Europy: e-mail lutetiaarabians@gma- 
il.com, Tel. +33625 648 575, (kontakt 
Gerald Kurtz). /tłum. K. Ch./
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You're invited to the premier unveiling.> * V

*D a Vinci™
In Paris

Spécial Présentation & Party
Exposition Building
Salon du Cheval
Cocktails, Champagne and Hors d'oeuvres



HISTORIA

Krystyna Chmiel

N
iezwłocznie po odzyskaniu nie
podległości przez Polskę przy
stąpiono do odbudowy hodowli 
koni ze zniszczeń I wojny światowej, to

też już 1 marca 1919 został utworzony 
w Ministerstwie Rolnictwa prowizorycz
ny Zarząd Stadnin Państwowych. Jed
nym z pierwszych zadań tej komórki or
ganizacyjnej było uruchomienie od pod
staw Stada Państwowego w Janowie 
Podlaskim, gdzie od razu utworzono 
dział czystej krwi arabskiej. Zajął się 
tym pierwszy pracownik działu hodowli 
koni na stanowisku Inspektora General
nego Stadnin Państwowych - wówczas 
inżynier, późniejszy profesor Jan Gra
bowski. Mija właśnie 90 lat od tych wy
darzeń, przypomnijmy więc, w jaki spo
sób, dzięki odwadze, inicjatywie i talen
towi organizacyjnemu tego nietuzinko
wego człowieka, pierwsze klacze dotarły 
do Janowa. Miałam zaszczyt współpra
cować z Profesorem w ostatnich latach 
jego życia, toteż przytoczę wersję, jaką 
usłyszałam bezpośrednio od niego.

W tym czasie uzyskały niepodległość 
wszystkie państwa wchodzące uprzed
nio w skład monarchii austro-węgier- 
skiej. W warunkach towarzyszącego te
mu rozprzężenia, stadniny państwowe 
byłego imperium, takie jak Babolna 
i Radowce, napotykały na olbrzymie 
trudności w działaniu - brakowało na
wet paszy, toteż łatwo było nabyć 
stamtąd konie, natomiast przewieźć je 
do Polski - znacznie trudniej. Ekspedy
cja zorganizowana przez Jana Grabow
skiego musiaia bowiem przejechać 
przez Czechosłowację, która również 
uzyskała suwerenność dzięki postano
wieniom Traktatu Wersalskiego, ale

Śmiałej ekspedycji, 
poprowadzonej 90 lat temu 

przez inż. Jana Grabowskiego, 
zawdzięczamy stawkę bardzo 

wartościowego materiału 
zarodowego.

Jan Grabowski - Inspektor 
Generalny Stadnin Państwowych / 

General Inspector of the State Studs

znajdowała się w stanie konfliktu z Pol
ską o sporne terytoria Śląska Cieszyń
skiego i Spiszu. Od stycznia do marca 
1919 trwały tam walki zbrojne, toteż nie 
wystarczało wystaranie się o prawo 
do wolnego tranzytu. Dla bezpieczeń
stwa koni inż. Grabowski zorganizował 
pociąg pancerny i uzbrojonych żołnie
rzy do ochrony.

Transport nie mógł być zbyt liczny, 
gdyż trudności nastręczało nawet na
bycie odpowiedniego zapasu paszy 
na drogę. W efekcie pociągiem pancer
nym, pod osłoną bagnetów, z Radowiec 
(obecnie na terenie Rumunii) przyje
chały cztery klacze dorosłe i jedna rocz- 

niaczka, wszystkie należące do cennej 
rodziny Milordki ur. ok. 1810 w Siawu- 
cie. Były to następujące klacze:
• Siglaui-Bagdady, siwa, 1908 (Siglaui- 
-Bagdady or. ar. - Malta po Handżar);
• Anielka, siwa, 1909 (Amurath - Bel- 
gja po Mazepa)-,
• Hebda, gn., 1913 (Hermit or. ar. - 
Amurath po Amurath);
• Hermitka, siwa, 1913 (Hermit or. ar. - 
Belgja po Mazepa);
• Koalicja, siwa, 1918 (Koheilan IV - 
Amurath po Amurath).

Jak widać, klacze te były w większo
ści spokrewnione ze sobą. Wszystkie 
wcielono do odradzającej się polskiej 
hodowli, ale tylko trzy założyły działa
jące do dzisiaj linie i sublinie żeńskie.

O linii założonej przez kl. Siglam- 
-Bagdady pisałam już obszernie 
w dwuczęściowym artykule „Od Sigla- 
vi-Bagdady do Emandorii”, opubliko
wanym w 3 i 4 numerze „Arabów”, więc 
nie chcę się powtarzać. Przypomnę tyl
ko, że klaczy tej zawdzięczamy wytwo
rzenie się michalowskiej linii „E”, której 
przedstawiciele i przedstawicielki nie 
przestają rozsławiać polskiej hodowli 
na całym świecie. W zeszłym roku z bó
lem serca pożegnaliśmy najbardziej 
współcześnie zasłużoną z tej linii „pro- 
ducentkę czempionów” - kl. Emigracja 
1980 (Palas - Emisja po Carycyn).

Kl. Anielka była protoplastką linii, 
którą w okresie międzywojennym re
prezentowała oaksistka Elsissa s. 1930 
(po Floks), urodzona w Branicach - 
prywatnej stadninie Antoniego Wołk- 
-Łaniewskiego, bo matka jej, Ar ab ja 
(córka Anielki) została z Janowa wy
brakowana. Elsissa przeżyła II wojnę
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They Were the First...
Shortly after Poland regained its indepen
dence, on March 1st 1919, within the Mini
stry of Agriculture formed was a provisional 
Board of State Studs. One of its first tasks 
was a reconstruction of Janów State Stud, 
where from the very beginning founded was 
an Arabian horse department. The task was 
taken up by a freshly made General Inspec
tor of State Studs - the Engineer (later Pro
fessor) Jan Grabowski, a young, but coura
geous and inventive worker, a wonderful or
ganizer. So if we could on Apr. 5th celebrate 
the 90th anniversary of arrival of first Ara
bian mares to Janów - we owe it to that 
unusual man. I had the honor to co-operate 
with the Professor in His last years, so I'd re - 
fer to the version I heard straight from Him

▲ Koalicja 1918 (Koheilan IV - 
Amurath/Amur ath), Radowce

Siglavi-Bagdady 1908 
(Siglavi-Bagdady or. ar. - 

Malta/Handżar), Radowce ►

Anielka 1909
(Amurath - BelgjalMazepa),

Radowce ▼

światową i wraz z trzema siwymi córka
mi: pełnymi siostrami po Amurath Sa
hib - Lalą 1938 i Amneris 1940 oraz ich 
póisiostrą po Moroczu - Bajaderą 1941, 
została „upaństwowiona” i wcielona 
do założonej w 1946 PSK Klemensów. 
Lala założyła sublinię, którą w Micha
łowie do dziś przedłuża potomstwo 
kl. Ela s. 1951 (po Miecznik), a w Anglii - 
odgałęzienie prowadzące przez jej peł
na siostrę, kl. Lafirynda s. 1954, nabytą 
przez Patricię Lindsay. Córka tej ostat
niej, Lalage s. 1963 (po Gerwazy), trafi
ła do Szwecji i urodziła tam przyszłego fo
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Since 1918, when the Austro-Hungi 
Empire broke down, its former State S 
met great difficulties in their further a< 
ties. Even the fodders were hardly acc 
ble, so the stud managements eager! 
spersed horses. Eng. Jan Grabowski < 
nized an expedition to purchase some 
able purebred stock from Babolna anc 
dowce, but the most serious problem 
how to bring them to Poland. The ti 
port had to be carried out through Cze 
Slovakia, which also regained its inde 
dence, but was in an armed conflict 
Poland. From January to March 1919; 
ral battles took place on the controvt 
territories of Cieszyn Silesia, so the v 
expedition seemed to be a hazardous 
ture. In order to protect horses, Jan 
bowski provided an armoured train an 
armed escort of soldiers with bayonets 
There were problems with purchasing 
ugh food for a more numerous transpoi 
in the armoured train traveled only
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horses from Radowce - four adult mares 
and one yearling filly. All belonged to the 
old. Polish family of MDordka bom ca. 1810 
at Śiawuta. Below they are listed in order of 
their years of birth.
- Siglavi-Bagdady, grey, 1908 (Siglavi-Bag- 
dady DB - Malta by Handżar);
- Anielka, grey, 1909 (Amurath - Belgja by 
Mazepa);
- Hebda, bay, 1913 (Hermit DB - Amurath 
by Amurath);
- Hermitka, grey, 1913 (Hermit DB - Belgja 
by Mazepa);
- Koalicja, grey, 1918 (Koheilan IV - Amu
rath by Amurath).
They were related among themselves and 
after reaching Janów they were put to stud, 
but not all of them prolonged their damli
nes until now.
I widely described the dam line established 
by Siglavi-Bagdady in a two-part article 
„From Siglavi-Bagdady to Emandoria”, pu
blished in the Issues 3 and 4 of „Araby”, so 
I’d only like to recall, that from that mare 
descended the famous Michalów-bred „E- 
-line”. Its most meritorious representative, 
Emigracja 1980 (Palas - Emisja by Cary- 
cyn), the „dam of champions”, passed away 
last year in the age of 28!
The damline of Anielka was in Polish pre- 
-war breeding represented by the Oaks win
ner Elsissa, grey, 1930 (Floks - Arabja by Ko
heilan IV-11 out of Anielka). She was bom in 
Bronice - a private stud owned by Mr. Anto
ni Woik-Łaniewski, because her dam Arabja 
was withdrawn from Janów. Elsissa survived 
the World War H, being thereafter „nationa
lized” and put to Klemensów Stud together 
with her three daughters - Lala 1938 (by 
Amurath Sahib), her full sister Amneris 1940 
and their half sister Bajadera 1941 (by Mo- 
rocz). Lala established a sub-line, prolonged 
by her daughter Ela, grey, 1951 (by Miecz
nik) at Michałów, as well as another one in 
England, through Ela’s full sister, Lafirynda, 
grey, 1954, purchased by Patricia Lindsay. 
The latter was a dam to Lalage, grey, 1963 
(by Gerwazy), who gave birth to the fiiture 
Swedish and US National Champion Stal
lion, Aladdin, bay, 1975 (by Nureddin). 
Neither Amneris, nor Bajadera, established 
a dam line in Poland, although each of them 
produced 12 heads of progeny. Only one 
daughter of Amneris, Armenia, grey, 1947 
(by Witraż), was put to stud at Michałów, 
but got only one filly, Alpuhara, grey, 1954 
(by Omar H) and shortly afterwards, in

A Bajka 1920 (Amurath III - Siglavi- 
Bagdady /Siglavi-Bagdady or. ar.), 

Janów Podlaski

Fetysz 1924 (Bakszysz - Siglavi-
BagdadyISiglavi-Bagdady or. ar.),

Janów Podlaski ►

Czempiona Szwecji i USA, og. Aladdin 
gn. 1975 (po Nureddin).

Ani Amneris, ani Bajadera nie zało
żyły w Polsce sublinii żeńskiej, choć 
obie urodziły po 12 sztuk potomstwa. 
Tylko jedna córka Amneris, Armenia 
s. 1947 (po Witraż) została wcielona 
do SK Michałów, ale tam urodziła tylko 
klacz Alpuhara, s. 1954 (po Omar II), 
nie użytą w hodowli. Armenia w 1955 
roku została wyeksportowana do NRD, 
podczas gdy Annabella s. 1959 (po Na
bór) - do Holandii. Dla polskiej hodow
li Amneris zasłużyła się głównie jako 
matka ogierów.

Aquinor s. 1951 (po Miecznik) był 
szeroko użyty w SK Janów Podlaski 
i Michałów (w okresie, na jaki przypa
dała jego kariera hodowlana, innych 
stadnin koni czystej krwi arabskiej 
w Polsce nie było). W latach 1962-1969 
spłodził 28 źrebiąt (równo po 14 ogier- 
ków i klaczek). Wśród nich znalazły się 
osobniki tak wybitne, jak ogiery czoło
we zasłużone w Polsce (Eleuzis 1961, 
£7/1963 i Tryptyk 1965), Szwecji (Erel- 
sjor 1963), USA (Elkin 1966, Grawer 
1968), wartościowe klacze stadne: peł
ne siostry Camorra 1963, Capella 1965 
i Candida 1967 (od Canberra) - w Ja
nowie; Esencja 1968 (od Estebna) 
i Espada 1968 (od Eskapada) - w Mi
chałowie, czy Narodowa Czempionka 
USA 1972 i rekordzistka cenowa aukcji 
Nichols Arabians 1976 - Elkana 1969 
(od Estebna).
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Og. Amarant 1956 (po Rozmaryn) 
w Polsce używany był w hodowli pół
krwi (PSO Białka) natomiast Aramis s. 
1962 (po Nabór) został w 1967 roku 
eksportowany do USA, gdzie zrobił ka
rierę pokazową (Czempion USA i Ka
nady w 1970 roku) i hodowlaną (154 
sztuki potomstwa). Uznany za najlep
szego syna Nabora, okazał się wybit
nym reproduktorem, niestety przed
wcześnie padł.

Bajadera nie dała przychówku uży
tego w polskiej hodowli. Ta gniada, ur. 
w 1955 r. (po Rozmaryn) klacz, o rekor
dowej jak na tę pleć wytrwałości, bie
gała przez 6 sezonów, startując aż 41 
razy, z czego wygrała 9 gonitw, ale że jej 
rocznik był bardzo wyrównany pod 
względem dzielności, osiągnęła maksy
malny współczynnik powodzenia tylko 
1,09. Po sprzedaży w 1963 roku 
do USA, zdobyła tam w 1965 roku tytu
ły National Top Ten w klasach Halter 
i Park Horse, a w amerykańskich poka
zach sukcesy odnosiło również jej po
tomstwo - Bandolera 1965 (po Fara
on), Bandy 1969 (po Flis) i Baskera 
1971 (po Bask)

Sublinia założona przez kl. Ela z cza
sem rozrosła się także poza Michało
wem. Wywodzą się z niej m.in. wybitny 
ogier czołowy, Czempion Polski i Euro
py -Eldon 1985 (po Penitent), urodziwe 
klacze Egna s. 1992 (Eukaliptus - Egzo
tyka po Probat) iEgzonera s. 1995 (Mo- 
nogramm - Egzotyka), oaksistki Elo-
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Elsissa 1930 (Floks - Arabja/Koheilan IV) i jej córki / and her daughters 
Bajadera 1941, Amneris 1940, Lala 1938, Wodzisław
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dia gn. 1972 (Chazar - Emocja po Na
bór) i Etylina s. 1982 (Eternit - Etykie
ta po Gedymin).

KI. Hebda po swoim ojcu - og. Her- 
mit or. ar., który z powodzeniem biega! 
na torze w Indiach, odziedziczyła ra
czej zdolności wyścigowe. Jej synem 
by! fenomenalny Kaszmir s. 1929 
(po Farys II), który na 18 startów wy
gra! 17, a jego współczynnik powodze
nia (8,75) stanowi! rekord pobity dopie
ro w roku 1985 przez ogiera Zloty Potok 
1981. Linię żeńską kl. Hebda kontynu
owała jej córka Malaga 1931 (po Maze
pa II), która wprawdzie nie zajęła nigdy 
płatnego miejsca, ale z kolei jej córka 
Orda kaszt. 1941 (po Omar II) dala 
oaksistkę Gałkę kaszt. 1946 (po Mara
but) i derbistę og. Otrok kaszt. 1955 
po Rozmaryn (Derby wygrane łeb w łeb 
z og. Wiśnicz). W SK Michałów przez 
jakiś czas użytkowana była córka Gał
ki, Galopada kaszt. 1953 (po Rozma
ryn), ale nie dala córki, która zasługi
wałaby na miano kontynuatorki linii. 
W USA w hodowli użytkowane były jej 
córka Galicja gn. 1961 (po Grand) i syn 
Galbor s. 1964 (po Nabór), ale w Polsce 
ta linia wygasła.

Podobnie kl. Hermitka nie pozosta
wiła kontynuatorek. Wprawdzie jej syn 
Fakir kaszt. 1924 (po Bakszysz) i córka 
Habanera gn. 1926 (po Ganges I) zo
stały wcielone do hodowli, ale ich po
tomstwo albo zaginęło w czasie II woj
ny światowej, albo nie dało następców 
godnych uwagi.

Omówione dotychczas klacze, mi
nio że sprowadzone do Janowa, wy
prowadziły pokolenia potomne zasila
jące raczej inne stadniny. Tylko linia 

wyprowadzona od kl. Koalicja, przy
wiezionej pociągiem pancernym z Ra- 
dowiec jako roczniaczka, której mode
lowa głowa została na zawsze uwiecz
niona w logo niemieckiego Towarzy
stwa Hodowców Koni Arabskich, jest 
do dziś czynna w Janowie. Zanim jed
nak do tego doszło, w Janowie przez 
dłuższy czas linia ta była nieobecna, 
aż do roku 1968, kiedy z ZSRR została 
importowana dwuletnia klacz Parma 
s. 1966 (Aswan - Pokaznaja po Kni- 
ppel). Stanowiła ona szóste pokolenie 
potomne Koalicji, w tym trzecie uro
dzone na obczyźnie, w Tiersku, dokąd 
w 1939 r, uprowadzono dwie jej córki 
(Konfederację s. 1929 po Farys II i Nie
zgodę s. 1932 po Fetysz), dwie wnuczki 
(Naradę s. 1932 po Hardy i Separację 
gn. 1936 po Hardy), oraz prawnuczkę 
- roczną klaczkę Walna kaszt. 1938 
(po Lowelas). Od tej ostatniej pocho
dziła Prowincja kaszt. 1948 (po Pri- 
boj), a od niej z kolei Pokaznaja kaszt. 
1962, matka Parmy. Zauważmy przy 
tym, jak często, mimo obustronnie 
„sakławiańskiego” rodowodu, wystę
puje wśród przodków Parmy maść 
kasztanowata. Wprowadziła ją krew 
ogierów Priboj 1944 i Knippel 1954, 
obydwu tej maści, zresztą spokrew
nionych ze sobą przez polskiego kasz
tanowatego ogiera Piołun 1934.

Parma wielce się zasłużyła dla pol
skiej hodowli, gdyż dożyła wieku 
31 lat, bliskiego rekordu Polski, 
a pod względem liczby urodzonego 
potomstwa pobiła rekord 20 źrebiąt 
ustanowiony przez Fortę 1943, bo sa
ma urodziła ich 21, w tym 5 przyszłych 
ogierów czołowych: 

1955, was exported to GDR. Amneris distin
guished herself rather as a dam of stallions. 
Aquinor, grey, 1951 (by Miecznik) was wide
ly used at Janów and Michałów (in that pe
riod they were the only state studs bre
eding Arabians). In the years 1962-1969 he 
sired 28 foals (14 colts and 14 fillies). That 
crop included such outstanding ones, as le
ading sires in Poland (Eleuzis 1962, Elf 1963 
and Tryptyk 1965), in Sweden (Exelsjor 
1963), in the US (Elkin 1966, Grower 1968 
valuable broodmares: full sisters Camorra 
1963, Capella 1965 and Candida 1967 (out of 
Canberra) at Janów; Esencja 1968 (out of 
Estebna) and Espada 1968 (out of Eskapa
da) at Michałów; and - last, but not least - 
US National Champion Mare 1972, the top 
seller at Nichols Arabians Sale 1976 - Elka- 
na 1969 (out of Estebna).
Amarant, grey, 1956 (by Rozmaryn) was 
used in Poland for part-bred horses at Biał
ka Stallion Depot, whereas Aramis, grey, 
1963 - was exported to the US, where he 
made a striking show career (the US and 
Canadian National Champion Stallion 
1970), distinguishing himself also as an out
standing sire of 154 heads of progeny. 
Unfortunately he died prematurely.
Bajadera gave no offspring put to stud in 
Poland. Her daughter Bandera, bay, 1955 
(by Rozmaryn) showed an exceptional sta
mina, staying at turf for 6 seasons and ta
king part in 41 races, from which she won 9. 
Her age group was highly equalized, so she 
obtained the coefficient of success amoun
ting only 1,09. After such a persistent care
er she was sold to the US, where she gained 
titles of US National Top Ten Mare Halter 
and Park Horse. Her progeny - Bandolera 
1965 (by Faraon), Bandy 1969 (by FLis) and 
Baskera 1971 (by Bask) also distinguished 
themselves in shows.
From the sub-line founded by Ela descen
ded such valuable horses, as an outstanding, 
leading sire Eldon, grey, 1985 (Penitent - 
Erotyka by Eufrat), the Champion of Poland 
and Europe; showy mares Egna, grey, 1992 
(Eukaliptus - Egzotyka) and Egzonera, grey, 
1995 (Monogramm - Egzotyka by Pr° ’̂ 
as well as Oaks winners Elodia, bay, 1972 
(Chazar - Emocja by Nabor) and Etylina, 
grey, 1982 (Eternit - Etykieta by Gedymin) 
The mare Hebda probably inherited rather 
racing predispositions after her sire Hennit DB 
- a successful racer in India! Her son was the 
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almost unbeaten Kaszmir, grey, 1929 (by Fa- 
tys II), who won 17 from his 18 starts and his 
record-setting coefficient of success (8,75) 
was beaten only in 1985, by the colt Zloty Po
tok 1981. Her daughter, Malaga, bay, 1931 (by 
Mazepa II) never came placed, but her dau
ghter Orda, chestnut, 1941, gave the Oaks 
winner Galka chestn., 1946 (by Marabut) 
and the Derby winner (in a dead-heat) 
Otrok, chestn., 1955 (by Rozmaryn). At Mi
chałów for some time used was Galka’s dau
ghter Galopada chestn. 1953 (by Rozma- 
iyn), but she didn’t leave behind a daughter 
suitable to prolong the dam line, so in Poland 
it died down. In the US active were her dau
ghter Galicja, bay, 1961 (by Grand) and son 
Galbor, grey, 1964 (by Nabor).
Hermitka didn’t leave behind any descen
dants, either. Before the war, however, her 
son Fakir, chestn., 1924 (by Bakszysz) and 
her daughter Habanera, bay, 1926 (by Gan
ges I) were put to stud, but their progeny 
was lost during the war or didn’t give any 
noticeable get.
The mares mentioned above, although im
ported to Janow, produced valuable stock 
rather for other studs. Only the yearling fil
ly Koalicja, famous for her model head, la
ter commemorated in a logo of the German 
Arabian Horse Breeders Association, left 
behind a dam line active at Janów until 
now. There was, however, a great gap - that 
line was absent at Janów until 1968, when 
the 2-year-old filly Parma, grey, 1966 
(Aswan - Pokaznaja by Knippel) was im
ported from the USSR to Poland. She be
longed to the sixth descendant generation 
of Koalicja, including the third one bom on 
exile, at Tiersk, where in 1939 kidnapped 
were two Koalicja’s daughters (Konfedera
cja 1929 by Farys II and Niezgoda 1932 by 
Fetysz), two granddaughters by Hardy - 
Narada 1932 and Separacja 1936 and one 
great-granddaughter - the yearling filly 
Walna, chestnut, 1938 (by Lowelas). At 
Tiersk she gave birth to Prowincja, chestn., 
1948 (by Priboj), who, in turn, got Pokazna
ja, chestn., 1962, the dam to Parma.

The mare herself had a bilateral Saklavi pe
digree, but in her ancestors often appeared 
a chestnut color, introduced by the stallions 
Priboj 1944 and Knippel 1954. Their com
mon ancestor was the Polish-bred stallion 
Piolun 1934, also robbed in 1939 to Tiersk. 
Parma rendered considerable services for 
Polish breeding, because she was close to 
beating a record of Poland in longevity - 
she lived to 31 years of age and with a get of 
21 foals she beat the record set by Forta 
1943, who gave birth to 20 foals. In such 
a numerous progeny included were 5 le
ading sires in Polish and foreign breeding:
- Partner, grey, 1970 (by Eleuzis);
- Parys, grey, 1974 (by Tryptyk);
- Pasat, grey, 1978 (by Gwamy);
- Polonez, bay, 1980 (by Etap) ;
- Pamir, grey, 1984 (by Probat).
Koalicja also contributed to our breeding 
with two highly valuable stallions. One of 
them was Enwer Bey, grey, 1923 (by Abu 
Mlech), a sire to the future leading sire Try- 
polis, grey, 1937 (out of Kahira) and the ma
re Taraszcza, grey, 1937 (out of Gazella II), 
who was abducted to Tiersk in 1939 and in 
1945 gave birth to Negatiw. Another one was 
Miecznik, grey, 1931 (by Fetysz), both beau
tiful and bold, because with the coefficient of 
success 1,27 and 3 wins from 19 starts in 2 se
asons he was placed 10th in his age-group 
predominated by the progeny of French 
bred Nedjari! Mated with two full sisters, La- 
la and Amneris, the great-granddaughters 
to Anielka, brought in the same armoured 
train, as Koalicja, Miecznik produced, re
spectively, Ela 1951 and the stallion Aquinor, 
grey, 1951, known as „the sire of champions”. 
It could be clearly seen, that thanks to an en
terprising venture, taken up by Eng. Jan Gra
bowski, we acquired a lot of valuable breeding 
stock. That young and inventive inspector car
ried out another daring transaction, verging 
on anecdote, which enabled Poland to regain 
straight descendants of Gazella, Mlecha and 
Sahara DB, but it was already in 1920, so let’s 
wait for its round anniversary next year! 
/transi. K. Ch./

• Partner s. 1970 (po Eleuzis)
• Parys s. 1974 (po Tryptyk)
• Pasat s. 1978 (po Gwamy)
• Polonez gn. 1980 (po Etap)
• Pamir s. 1984 (po Probat).

Koalicja również przysporzyła na
szej hodowli dwóch niezmiernie warto
ściowych ogierów czołowych. Pierwszy 
to Enwer Bey 1923 (po Abu Miech), oj
ciec m.in. późniejszego czołowego og. 
Trypolis s. 1937 (od Kahira) i kl. Ta- 
raszcza 1937, wywiezionej w 1939 r. 
do Tierska, gdzie w 1945 urodziła Ne- 
gatiwa. Drugim był urodziwy, a zara
zem dzielny Miecznik s. 1931 (po Fe
tysz), na torze dziesiąty w swoim rocz
niku, ze współczynnikiem powodzenia 
1,27 i trzema zwycięstwami na 19 star
tów w ciągu dwóch sezonów. Na tle 
rocznika, w którym pierwsze skrzypce 
grali potomkowie francuskiego og. Ne
djari, nie był to zły wynik! Z siostrami 
Lalą i Amneris, wywodzącymi się 
od przywiezionej w tymże pociągu 
pancernym Anielki, Miecznik dal Elę 
i og. Aąuinor s. 1951, znanego jako „oj
ciec czempionów”.

Widać stąd, że śmiałej ekspedycji, 
poprowadzonej 90 lat temu przez inż. 
Jana Grabowskiego, zawdzięczamy 
stawkę bardzo wartościowego materia
łu zarodowego. Dzięki innej, anegdo
tycznej, a zarazem śmiałej transakcji 
przeprowadzonej przez inspektora 
Grabowskiego w 1920 r., do Janowa tra
fiły klacze wywodzące się w linii prostej 
od importowanych w 1845 roku przez 
Juliusza Dzieduszyckiego z pustyni 
Gazelli, Miechy i Sahary, ale równa 
rocznica tego wydarzenia przypadnie 
dopiero za rok. •
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A Taraszcza 1937 (Enwer Bey - Gazella II/ 
Kohejlan or. ar.), Janów Podlaski

◄ Kaszmir 1929 (Farys II - Hebda/ 
Hermit or. ar.), Janów Podlaski
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Urszula Łęczycka, Jerzy „George“ Zbyszewski
fot. Urszula Sawicka

U
rszula Łęczycka: Pierwszy tytu
larny pokaz sezonu - Puchar 
Narodów, jest uważany za jeden 
z dwóch najtrudniejszych w Europie 

(obok Czempionatu Świata) i jest z pew
nością jednym z kilku nąjbardziej presti
żowych na świecie. Według idei pomysło
dawców - mjr. lana Hedley i jego żony 
Annette, zaczęto go rozgrywać jako im
prezę otwartą dla krajów zrzeszonych 
w WAHO i promującą drużynową rywali
zację ekip poszczególnych krajów. 
Pierwsza edycja pokazu odbyła się 
w 1980 r. i wygrała ją ekipa Wielkiej Bry
tanii która, po 27 latach rozgrywania im
prezy, nadal prowadzi w rankingu Pu
charu Narodów, od 1992 nazwanego 
„The Lady Harmsworth Blunt Memorial
Trophy”. W roku 2001 do nagród dodano 
Puchar Hodowców, inaczej „The Major 
T. W. I. Hedley Memoriał Trophy”, dla 
uhonorowania kraju, z którego wywodzą 
się najlepiej sklasyfikowane konie danej 
edycji. Tegoroczny pokaz był wyjątkowy 
jeszcze z jednego względu - takich emo
cji i niespodzianek nie dostarczyła już 
dawno żadna europejska impreza!

Na terenie Albert-Valle-Halle stawili
się prawie wszyscy ze 155 zgłoszonych 
uczestników, a o jakości koni niech 
świadczy fakt, że wysoka nota 90,00 pkt. 
rzadko kiedy wystarczała do zakwalifi
kowania się do pierwszej piątki w klasie. 
Pełne rzędy not maksymalnych - „dwu
dziestek” oglądaliśmy w przypadku 
wszystkich złotych i srebrnych medali
stów czempionatów koni starszych oraz 
w przypadku konia, który wprowadził 

Ważne międzynarodowe 
pokazy, a do takich na pewno 

należy Puchar Narodów 
w Aachen, gromadzą oprócz 

głównych aktorów - koni, 
ich trenerów i właścicieli, 

także szerokie grono 
hodowców i miłośników koni 

z całego świata.
Poniżej prezentujemy dwugłos 
- relację Urszuli Łęczyckiej 

i Jerzego „George'a" 
Zbyszewskiego, którzy dla nas 
obserwowali i skomentowali 
tegoroczny pokaz w Aachen.

„Fruwająca“ / „flying“ Etnologia 
iGazal Al Shaqab[QA] - Etalanta)

chyba najwięcej zamieszania i był przy
czyną nąjwiększych emocji na tegorocz
nym pokazie - michalowskiej Emmony, 
nagrodzonej najwyższą notą w historii 
Nations Cup - 95,30. Ale po kolei...

Jerzy „George” Zbyszewski: Jadąc 
w końcu września do Niemiec zawsze 

zadaję sobie pytanie: który pokaz jest 
lepszy, Aachen czy Paryż? Odpowiedź 
oczywiście będzie w grudniu po Salonie 
Konia, niemniej jednak Puchar Naro
dów 2009 podniósł poprzeczkę bardzo 
wysoko. Juz pierwszy rzut oka na zapi
sane do pokazu konie, wzbudzał emo
cje. Zdecydowanie przeważało potom
stwo Marwana Al Shaąab i jego ojca 
Gazala Al Shaąab. Coraz częściej zda
rza się widzieć potomstwo nie tylko 
ogiera WH Justice, ale również jego sy
na Ajmana Moniscione. I tak rocz
na córka tego ostatniego ogiera - Alma 
Al Tiglio (od Amanda Al Tiglio) wygra
ła klasę przed michaiowską Wieżą Róż 
(Ekstern - Wieża Babel). Michałów miał 
jakieś „szczęście” do drugich miejsc, bo 
w drugiej serii klaczy rocznych świet
na Parmana (Al Maraam - Palmira) 
uplasowała się również jako druga 
za bardzo urodziwą córką Marwana Al 
Shaąab, Khansa Al Shaąab.

Pozostałe klasy klaczy juniorek obsa
dzone były bardzo mocno, lecz po
za dwulatką FM Gloriaa (WH Justice - 
Psity of Angels) nie było w nich jakichś 
olśniewających niespodzianek. FM Glo
riaa jest szalenie żeńska, z bardzo egzo
tyczną głową i jak na córkę WH Justice 
ma poprawną kłodę, niestety z trochę 
miękkawą linią grzbietu. Przykrą niespo
dzianką było wykluczenie z pokazu koni 
przywiezionych przez pp. Poszepczyń- 
skich ze stadniny Chrcynno-Palac. Jed
na z trzech zapisanych klaczek miała go
rączkę i weterynarz pokazu nie tylko wy
kluczył z konkurencji wszystkie konie
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Emona (Mononramm [US] - Emilda) pokonana, ale najlepsza z 
najwyższą notą pokazu / defeated, but the best with the highest score

z tej stadniny, ale również musiaiy być 
one przeniesione do izolowanej stajni.

UŁ: Wycofać chciano zresztą wszyst
kie polskie konie ząjmujące tę stajnię... 
Decyzja krzywdząca, zwłaszcza, że ko
nie nie wyglądały na chore, właściciele 
ponieśli duże koszty związane z ich 
przygotowaniem i zgłoszeniem, a z wy
stępami słynnych sióstr - Psyche Victo- 
rii i prześlicznej Psyche Kremy wiązali
śmy duże nadzieje na pucharowe punk
ty... Ale przepisy są przepisami i komisje 
mąją prawo je egzekwować.

JGZ: Prawdziwa uczta dla obserwa
torów zaczęła się w klasach klaczy star
szych. W pierwszej serii klaczy 4-6-let- 
nich janowska Sefora (Ekstern - Sa- 
wantka) zajęła 4. miejsce, a w serii B tej 
samej grupy wiekowej michałowska 
Emandoria pobiła rywalki osiągając aż 
94,3 pkt. Zaraz za nią z notą 93,3 uplaso
wała się janowska Etnologia (Gazal Al 
Shaąab - Etalanta). Ta ostatnia klacz 
bardzo ostatnio progresuje i w moim 
odczuciu będzie poważną rywalką dla 
najlepszych w Europie. W tym roku 
w Aachen wszystkie konie przywiezione 
ze stadniny w Janowie Podlaskim wybi
jały się doskonałą kondycją i bardzo do
brym przygotowaniem.

Małą, bo liczącą zaledwie 5 uczestni
czek, klasę klaczy 7-10-letmich, wygrała 
śliczna, ale kompletnie pozbawiona ru
chu SA Misha Apal (AS Natsir Apal - 
Nyara JC). Dostała od wszystkich pię
ciu sędziów „20” za typ oraz za głowę 
i szyję. Jej ruch oceniono na 18,5, co mo
im zdaniem było nieco zbyt hojne. Gdy 

na ring wyszły klacze 11-letnie i starsze 
od razu było wiadomo, że o tej klasie 
będzie się mówić przez następny rok. 
Był to zdecydowanie Dzień Córek Mo- 
nogramma. Jako pierwsza wpadia 
na ring Emmona (od Emilda). Obser
wuję tę klacz od początku jej kariery ja
ko roczniaczki, ale takiej Emmony, jak 
w niedzielny poranek w Aachen, jeszcze 
nie widziałem. Wraz z prezenterem Ma
riuszem Liśkiewiczem dosłownie pły
nęła przez arenę. Znalazło to odzwier
ciedlenie w pięciu „20” za ruch i gdyby 
skala ocen była większa, klacz ta zasłu
giwałaby nawet na więcej. Towarzyszka 
stajenna Emmony, Georgia (od Gizela) 
była w takim samym „ciągu”. Prowa
dzący ją Kamil Kulczyński udowodnił, 
że potrafi biegać i w niczym nie prze
szkodził Georgii zademonstrować 
wspaniały kłus. Następna córka Mo- 
nogramma, kasztanowata Kwestura 
(od Kwesta) dostała trzy „20” za typ 
i dwie za głowę i szyję. Tym razem poka
zała się w kłusie dobrze, ale znając tę 
klacz było to trochę poniżej jej możliwo
ści. Natomiast świetnie pokazała się 
w kłusie Pallada (od Fanaberia) otrzy
mując aż cztery „20” za ruch. Ostatnia 
córka Monogramma w tej klasie, siwa 
Elandra (od Erlanda) zachwyciła do
słownie wszystkich. Poruszała się w rin
gu jak księżna, w pełni świadoma swego 
wdzięku i piękna. Wysoko uniesio
na głowa, ogon zarzucony na grzbiet 
i miękki, lecz szalenie efektowny kłus 
potwierdziły, że jest to klacz światowej 
klasy. Werdykt sędziów był następujący:

Heat in Aachen...
Significant international shows, and the 
All Nations Cup in Aachen is without 
a doubt one of them, gather not only the 
main actors - horses, their trainers and 
owners - but also a huge crowd of bre
eders and horse enthusiasts from all over 
the world, seated in the VIP sector and 
on the tribunes who observe, cheer on 
and comment the events taking place on 
the arena. Some watch with a cool, di
spassionate eye, others experience the 
show with more emotions. Below we pre
sent a dialogue-style coverage by Urszu
la Łęczycka and Jerzy „George” Zby- 
szewski, who observed and commented 
this year’s show in Aachen for us.
Urszula Łęczycka: The first title show of 
the season - the All Nations Cup - is 
considered one of two of the toughest in 
Europe (beside the World Champion
ships) and is surely among one of the 
most prestigious in the world. In accor
dance with the idea of the originators - 
Major Ian Hedley and his wife Annette - 
the event was held as an open show for 
countries associated in WAHO and as 
a form of promoting team competition 
of various show centers from individual 
countries. The first edition of the show 
took place in 1980 and was won by the 
team from Great Britain, who after 27 
years of the event’s running is still the 
leader in the All Nations Cup ranking, 
named in 1992 „The Lady Harmsworth 
Blunt Memorial Trophy”. The year 2001 
saw the addition of the Breeders Cup, 
known as the „The Mąjor T. W. I. Hedley 
Memorial Trophy” to honor the country 
from which the highest classified horses 
of the given edition originate. This 
year’s show was extraordinary for one 
more reason - such emotions and sur
prises were not delivered by any Euro
pean event for a long time!
Almost all of the 155 entered partici
pants turned up on the grounds of the 
Albert-Valle-Halle and evidence of the 
quality of the horses could be seen in the 
fact that a high score of 90 points was ra
rely sufficient to qualify for the Top Five 
in class. A full row of maximum ,,20s” we
re seen in the case of all gold and silver 
senior champion medalists and in the ca
se of the horse who perhaps caused the 
most commotion and was the reason for 
the biggest emotions at this year’s show 
- Michalow’s Emmona, awarded with the 
highest score in the history of the Na
tions Cup - 95,30.
But let’s start from the beginning...
Jerzy „George” Zbyszewski: Each year 
when going to Germany at the end of 
September I ask myself: which show is 
better, Aachen or Paris? The answer of 
course will come in December after the 
Salon du Cheval, nevertheless the All 
Nations Cup 2009 raised the standard 
extremely high. Just a glimpse at the list 
of entered horses stirred huge emotions. 
There was a decisive dominance of pro
geny by Marwan Al Shaqab and his sire 
Gazal Al Shaqab. More and more often 
we also see the progeny of not only WH 
Justice, but also of his son Ajman Moni- 
scione. And so the yearling daughter of
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the latter (Alma Al Tiglio out of Amanda 
Al Tiglio) won the class before Micha- 
iow’s Wieża Róż (Ekstern - Wieża Babel). 
Michałów was somehow „lucky” with the 
second spot, because in the second se
ries of the yearling fillies the excellent 
Parmana (Al Maraam - Palmira) also 
placed second behind the handsome 
Marwan Al Shaqab daughter, Khansa Al 
Shaqab.
The remaining junior mare classes were 
strongly entered, but apart from the two 
year old FM Gloriaa (WH Justice - Psity 
of Angels) there weren’t any ravishing 
surprises. FM Gloriaa is extremely femi
nine with a very exotic head and, for 
a WH Justice daughter, has a very cor
rect body, unfortunately with a slightly 
soft topline. An unfortunate surprise was 
the elimination from the show of horses 
brought by the Poszepczyhski family 
from Chrcynno-Palace Stud. One of the 
three entered fillies had a fever and the 
show’s veterinarian not only excluded all 
the horses of that stud, but they had to 
be transferred to an isolated stable.
UŁ: Not only that, there was a keenness 
to eliminate all Polish horses standing in 
that stable... An unjust decision, espe
cially since the horses did not look ill, the 
owners incurred large costs in regard to 
preparation and registration, not to 
mention that we had high hopes for Cup 
points with the performances of famous 
sisters Psyche Victoria and the lovely 
Psyche Kreuza... But rules are rules and 
the committees have the right to enforce 
them.
J „G” Z: A true feast for the spectators 
began in the senior mare classes. In the 
first series of the 4-6 year old mare class 
Janow’s Sefora (Ekstern - Sawantka) 
placed 4th and in the B series of the sa
me age category Michalow’s Emandoria 
bested her rivals receiving as much as 
94,3 points. Right behind her, with a sco
re of 93,3, placed Janow’s Etnologia (Ga- 
zal Al Shaqab - Etalanta). The latter ma
re has lately progressed very much and 
in my opinion will be a serious rival for 
the best of the European mares. This 
year in Aachen all horses brought from 
Janów Podlaski Stud stood out due to 
splendid form and very good prepara
tion.
The small, because consisting of just 5 
contenders, class of the 7-10 year old ma
res was won by the pretty but complete
ly lacking movement SA Misha Apal (A. 
S. Natsir Apal - Nyara JC). She received 
from all five judges ,,20s” for type, as well 
as for head and neck. Her movement was 
evaluated at 18,5 which in my opinion 
was a bit too generous. When the are
na was entered by mares aged 11 years 
old and above it was clear that this class 
will be spoken of for the next year. It was 
definitely a MONOGRAMM DAUGH
TERS DAY. The first to enter was Em- 
mona (out of Emilda). I have been follo
wing this mare from the beginning of her 
career as a yearling, but such an Emmo- 
na as on that Sunday morning in Aachen 
I haven’t yet seen. Together with handler 
Mariusz Liśkiewicz she literally flew 
across the arena. This was reflected in fi
ve ,,20s” for movement and if the scale

Al Lahab (Laheeb [IL] - The Vision HG [US]) Czempion Ogierów 
Starszych / Senior Champion Stallion

pierwsza piątka w klasie to córki Mono- 
gramma, wszystkie wyhodowane przez 
Stadninę w Michałowie. I tak stanęły 
w ringu do dekoracji: Emmona (95,3), 
Georgia (94,4), Kwestura (94,3), Palla
da (93,7), Elandra (93,3). Czegoś takie
go nie widziałem w życiu i pewnie już ni
gdy nie zobaczę - ta jedna klasa była dla 
mnie warta wyprawy do Aachen.

UŁ: Była to chyba „najdroższa klasa 
pokazu”, jeśli policzyć kwoty, jakie wy
dali obecni właściciele na klacze poja
wiające się kolejno w ringu... Spośród 
9 uczestniczek tej klasy 5 urodziło się 
w SK Michałów, dwie nadal stanowią 
własność tej stadniny, a trzy sprzedane: 
Kwestura - do Ajman Stud, Pallada - 
Paulowi Gheysensowi i Elandra - będą
ca obecnie własności Halsdon Arabians. 
Wejście i prezentacja każdej z klaczy wy
woływały ogromne owacje publiczności, 
ale jeszcze większe było zaskoczenie 
końcowym wynikiem tej klasy. Okazało 
się, że mimo sprzedaży za bajońskie su
my, to co najlepsze Michałów zostawił 
u siebie. A to nie był jeszcze koniec nie
spodzianek tego dnia...

JGZ: Jak zwykle klasy ogierów były 
nieco słabsze od klas klaczy, choć w tym 
roku obsada była stosunkowo mocna. 
Klasy roczniaków nie zrobiły na mnie 
żadnego wrażenia, a w klasie ogierków 
dwuletnich zdecydowanie wyróżniał się 
kasztanowaty Abha Qatar (Marwan Al 
Shaqab - ZT Ludjkalba) własności Al 
Mohamadia Stud z Arabii Saudyjskiej. 
Różnicą jednego punktu pobił bardzo 

typowego Amir Al Shaqab (Gazal Al 
Shaqab - Amira Madrona), który do
stał dwie „20” za typ, podczas gdy Abha 
Qatar otrzymał tylko jedną. Sędziowa
nie, zwłaszcza w tej klasie, budziło pew
ne zastrzeżenia. Jeśli wytłumaczal- 
na jest różnica poglądów u sędziów 
w kategoriach: typ i głowa - szyja, to 
trudno zrozumieć, aby mogły być tak 
wielkie różnice w ocenie nóg. Wady koń
czyn albo są, albo ich nie ma. W przy
padku Abha Qatar jeden z sędziów oce
nił jego nogi na 14,5 pkt. a inny na 17,0. 
Na tak wysokim poziomie pokazów, ja
kim bezsprzecznie jest Aachen, tak 
wielkich różnic być nie powinno.

W klasie ogierów 3-letnich triumfował 
gniady Stival (Gazal Al Shaqab - Palo
ma De Jamaal). Pisałem juz sporo 
na temat tego konia po jego występie 
w kwietniu tego roku w Las Vegas. Ma 
on przepiękny front, z bardzo kształtną 
i długą szyją, lecz stosunkowo słabą li
nię grzbietu, co - biorąc pod uwagę jego 
wiek - budzi niepokój. Jako drugi, z róż
nicą zaledwie 0,1 pkt., uplasował się mi- 
chałowski Kabsztad (Poganin - Kwe
stura) dzierżawiony przez Athbah Stud 
z Arabii Saudyjskiej. Budzącym zdu
mienie jest fakt, że Stival otrzymał lep
sze oceny właśnie za kłodę.

W klasie ogierów starszych (4-6 lat) 
triumfował amerykańskiej hodowli 
Eden C (Enzo - Silken Sable), który za
debiutował w tym roku w Menton 
i do czasu Aachen nie wygrał żadnego 
pokazu. Ten kasztanowaty ogier ma
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bardzo dużo stylu i zachwyca bardzo 
dobrym frontem, jednakże w ruchu ma 
czasem dobre, a czasem zle dni. Tym 
razem Eden C miał dobry dzień.

W klasie ogierów w wieku 7-10 lat 
zwyciężył rutynowany i utytułowany Al 
Lahab (Laheeb - The Vision HG). Jest 
to szalenie typowy ogier, co miało od
zwierciedlenie w pięciu „20” za typ 
i czterech za głowę i szyję. Zaraz za nim 
uplasował się janowski Poganin (La
heeb - Pohulanka), który pokazywał się 
świetnie, prowadzony przez nowego 
prezentera, Gerarda Paty. Czwarte 
miejsce w tej klasie przypadio micha- 
łowskiemuEsparto (Ekstern-Ekspozy
cja), a piąte - janowskiemu Salarowi 
(Ecaho - Saba). W klasie ogierów powy
żej 11 lat zwyciężył siwy Sandhiran (Sa- 
nadik El Shaklan - China Moon). Ogier 
ten jest bardzo podobny do ojca, a ro- 
dowodowo jest mieszanką koni krwi 
egipskiej i hiszpańskiej. Jako trzeci 
uplasował się pochodzący ze stadniny 
w Bialce, sprzedany do Szwecji ogier 
Plagiat (Batyskaf - Perforacja).

Niedzielne popołudnie zapowiadało 
się niezwykle ciekawie, gdyż o tytuł 
czempionów miało walczyć kilka wybit
nych i w większości niepobitych dotąd 
koni.

UŁ: Rozgrywki czempionatowe tra
dycyjnie poprzedzone zostały Paradą 
Narodów - w tym roku w ringu zobaczy
liśmy flagi 21 krajów uczestniczących 
w pokazie. Zaprezentowano również 
medalistów jeździeckiego Pucharu Na

SA Misha Apal (AS Natsir Apal - Nyara JC) 
Czempionka Klaczy Starszych / Senior Champion Marę

rodów (konie czystej krwi, półkrwi, an
gloaraby i shagya) i Niemieckiego Poka
zu Narodowego, który tradycyjnie 
otwiera całą imprezę w piątkowy ranek. 
Wręczono również Trofeum WAHO dla 
wybitnego reprezentanta rasy arabskiej 
w Niemczech - okazał się nim być 
w tym roku czysto polskiego pochodze
nia ogier Santhos (Pierrot - Saika) ho
dowli Eleonory Hussmann.

JGZ: W czempionacie klaczy młod
szych triumfowała wspomniana już 
FM Gloriaa przed Khansa Al Shaqab. 
Na trzecim miejscu znalazła się czem- 
pionka z Menton, śliczna, gniada córka 
Marwana Al Shaqab - Najdah Al Zoba- 
ir. W czempionacie ogierków młod
szych Stival uległ kasztanowatemu 
Abha Qatar, a na trzecim miejscu upla
sował się gniady Kahil Al Shaqab (Mar- 
wan Al Shaqab - OFW Mishaahl).

Prawdziwe emocje zaczęły się, gdy 
na ring wyszły klacze starsze. Była to 
prawdziwa uczta dla miłośników koni 
arabskich.

UŁ: Gdy wreszcie doczekaliśmy się 
czempionatów - tych nąjbardziej elek
tryzujących polską publiczność - w ka
tegorii seniorów, jakość koni wchodzą
cych na ring niejednego miłośnika tej 
rasy mogła przyprawić o zawrót głowy. 
Emocje udzielały się nie tylko widzom - 
jak przyznała sędziująca pokaz Renata 
Schibler, gdy klacze starsze wyszły 
na ring, ona również miała łzy w oczach. 
Nic w tym dziwnego - w pierwszym rzę
dzie zwyciężczyń klas stanęły trzy byle 

was higher, this mare would’ve deserved 
even more. Emmona’s stablemate, Geor
gia (out of Gizela) was on the same roll. 
Kamil Kulczyński, who was leading her, 
proved that he can run and did not ham
per Georgia’s wonderful trot. The next 
daughter of Monogramm, the chestnut 
Kwestura (out of Kwesta) received three 
,,20s” for type and two for head and neck. 
This time she presented herself very well 
in trot, but knowing this mare it was sli
ghtly below her abilities. Whereas a go
od trot was delivered by Fallada (out of 
Fanaberia), receiving as much as four 
,,20s” for movement. The last Mono
gramm daughter in this class, the grey 
Elandra (out of Erlanda), enraptured li
terally everyone. She moved about the 
arena like a princess fully aware of her 
charm and beauty. A highly raised head, 
a tail swinged over her back and a soft 
but extremely impressive trot confirmed 
her to be of world-class quality. The jud
ges” verdict was the following: the first fi
ve in class were Monogramm daughters, 
all bred by the stud of Michałów. And so 
lining up for decoration were: Emmo- 
na 95,3, Georgia 94,4, Kwestura 94,3, Fal
lada 93,7, Elandra 93,3. I have not seen 
anything like it in my life and probably 
will not see again. This one class was 
worth the trip to Aachen for me.
UŁ: It was probably the „most expensive 
class of the show” if we were to sum up 
the amounts that the current owners 
spent on mares appearing successively 
on the arena... Among the 9 female com
petitors of this class 5 were bom in Mi
chałów, two still the property of that 
stud, while three already sold: Kwestura 
to Ajman Stud, Fallada - to Paul Ghey- 
sens and Elandra to Halsdon Arabians. 
The entry and presentation of every ma
re caused huge ovations from the public, 
but even more surprising was the final 
outcome of the class. It turned out that 
despite the enormous amounts for which 
they were sold, Michałów left the best at 
home. But that wasn’t the end of the 
day’s surprises...
J „G” Z: As always the stallion classes 
were of slightly lesser quality than the 
mares, though this year the line-up was 
relatively strong. The yearling classes did 
not impress me at all, while decisively 
standing out in the two year old colts” 
class was the chestnut ABHA Qatar 
(Marwan Al Shaqab - ZT Ludjkalba) 
owned by Al Mohamadia Stud from Sau
di Arabia. He bested by one point the ve
ry typey Amir Al Shaqab (Gazal Al Sha
qab - Amira Madrona), who received two 
,,20s” for type, whereas Abha Qatar rece
ived just one. The judging, especially in 
this class, raised some reservations. 
Whereas the differences in the judges” 
opinion in the categories of type and he
ad and neck is explainable, it’s hard to 
understand the huge differences in the 
evaluation of legs. Legs either have flaws 
or they don’t. In the case of Abha Qatar 
one of the judges gave his legs a 14,5, whi
le another - 17. At shows of a high level, 
which Aachen indisputably is, such huge 
differences should not take place.
In the three year old colts” class victorio
us was the bay Stival (Gazal Al Shaqab -
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Eden C (Enzo [US] - Silken Sable [US]) 
Wiceczempion Ogierów Starszych I 
Reserve Senior Champion Stallion

Paloma De Jamaal). I already wrote a lot 
about this horse after his performance in 
April of this year in Las Vegas. He has 
a beautiful front with a very shapely and 
long neck, but relatively poor topline, 
which considering his age gives cause for 
concern. Second, by just 0,1 point less, 
placed Michalow’s Kabsztad (Poganin - 
Kwestura) leased by Athbah Stud from 
Saudi Arabia. Astonishingly, Stival rece
ived better marks for body.
The US-bred Eden C (Enzo - Silken Sa
ble), who debuted this year in Menton 
and up to Aachen did not win a single 
show, triumphed in the senior stallions” 
class (4-6 years). This chestnut stallion 
has a lot of style and delights with a very 
good front, however he has good and bad 
days regarding movement. This time 
Eden C had a good day.
The winner in the 7-10 year old stallions” 
class was the experienced and very titled 
Al Lahab (Laheeb - The Vision HG). He is 
an extremely typey stallion, which was re
flected in five ,,20s” for type and four for 
head and neck. Right behind him placed 
Janow’s Poganin (Laheeb - Pohulanka), 
who presented himself splendidly, led by 
new handler Gerard Patty. Fourth place 
in this class went to Michalow’s Esparto 
(Ekstern - Ekspozycja) and the fifth - to 
Janow’s Salar (Ecaho - Saba). In the class 
of 11 year old and older stallions won the 
grey Sandhiran (Sanadik El Shaklan - 
China Moon). This stallion is very similar 
to his sire, while in terms of pedigree is 
a combination of Egyptian and Spanish 
blood. At third spot placed the Bialka- 
-bred stallion Plagiat (Batyskaf - Perfora
cja), currently representing Sweden.
The Sunday afternoon promised to be 
extremely interesting, because several 
outstanding and mostly undefeated as of 
yet horses were to compete for the titles 
of champions.

UL: The championship competition was 
traditionally preceded by the Nations 
Parade - this year we saw the flags of 21 
countries participating in the show. The
re were also presentations of medalists of 
the equestrian Nations Cup (pure-breds, 
part-breds, Anglo-Arabians and Shagy- 
as) and the German National Show, 
which traditionally opens the entire 
event on Friday morning. Another cere
mony was the awarding of the WAHO 
Trophy for an outstanding representati
ve of the Arabian breed in Germany - 
this year it turned out to be the stallion 
Santhos (Pierrot - Saika) of pure-Polish 
origins, bred by Eleonora Hussmann.
J ,,G” Z: Victorious in the junior mare 
championship was the afore mentioned 
FM Gloriaa before Khansa Al Shaqab. 
Third placed the champion from Men
ton, the lovely bay daughter of Marwan 
Al Shaqab - Najdah Al Zobair. In the ju
nior stallion championship Stival had to 
yield before the chestnut Abha Qatar 
with third place going to the bay Kahil 
Al Shaqab (Marwan Al Shaqab - OFW 
Mishaahl). The true emotions began 
when the senior mares entered the ring. 
It was a true feast for Arabian horse en
thusiasts.
UL: When we finally reached the senior 
championships - those mostly electrify
ing the Polish public - the quality of the 
horses entering the arena could make 
any enthusiast of this breed giddy. The 
emotions infected not only the public - 
as the show’s judge Renata Schibler ad
mitted, when the senior mares entered 
the arena, she had tears in her eyes. Not 
surprising - in the first row of class win
ners stood three previous World Cham
pions. These were: record-scorer Emmo- 
na, her stablemate and a huge favorite of 
this competition Emandoria (94,3), GM 
Marwan Al Shakira (another Marwan 
daughter) - winner of the 3 year old fillies 
class before the Polish Espinezja, CR Ja- 
sminah - the grey WH Justice daughter 
owned by Great Britain, who by a nose 
bested in class the US-bred Maijjana VA 
(by Marwan Al Shaqab) imported this 
year to Poland by SUvatica Black Ara
bians (both mares received a score of 92 
points, but CR Jasminah earned one 
„20” more for type than the Polish „Mar
wan”). The row of class winners closed 
off with show veteran SA Misha Apal, 
bred by Belgium and owned by the Uni
ted Arab Emirates, who with a score of 
92,9 seemed to have no chances of win
ning with the Polish mares. It was clear 

czempionki świata. Klaczami tymi były 
kolejno: rekordowo oceniona Emmona, 
jej koleżanka stajenna, wielka fawortyt- 
ka tych rozgrywek - Emandoria, GM 
Marwan Al Shakira (kolejna córka 
Marwana) - zwyciężczyni klasy klaczy 
3-letnich (przed polską Espinezją), CR 
Jasminah - siwa córka WH Justi
ce’a własności brytyjskiej, która tylko 
o włos w grzywie pokonała w klasie 
amerykańskiej hodowli Marjjanę VA 
(po Marwan Al Shaqab) importowaną 
w tym roku do Polski przez Silvática 
Black Arabians (obie klacze uzyskały 
wynik 92,00 pkt., ale CR Jasminah do
stała o jedną dwudziestkę więcej za typ 
niż polska „marwanka”). Rząd zwycięż
czyń klas zamknęła weteranka poka
zów SA Misha Apal, wyhodowana 
w Belgii, a własności Emiratów Arab
skich, która z notą 92,9 wydawała się 
nie mieć szans na wygranie z polskimi 
klaczami. Dla wszystkich było jasne, że 
wszystkie trzy medalistki zostaną wy
brane spośród zwyciężczyń klas, w do
datku 5 z 9 zakwalifikowanych do czem- 
pionatu klaczy reprezentowało polskie 
barwy... Jakie było więc zaskoczenie Po
laków, niecierpliwie wyczekujących Ma
zurka Dąbrowskiego, gdy złotą meda
listką ogłoszono... SA Mishę Apal\ Ko
lejne medale powędrowały do Emando- 
rii (srebro) i konkurentki Marjjany VA 
- CR Jasminah (brąz). Miejsca na po
dium zabrakło dla rekordowo ocenionej 
Emmony; zbierająca burzę oklasków 
Emandoria - tylko druga! Zaskoczenie 
malowało się nie tylko na polskich twa
rzach, a po ogłoszeniu wyników na uła
mek sekundy zapadła cisza i chwilę 
potrwało zanim reszta publicz
ności dołączyła brawami

Emandoria (Gazal Al Shaqab [QA] - Emanda) 
piękna, ale tylko... Wiceczempionka 

Klaczy Starszych / so beautiful but only... 
Reserve Senior Champion Mare
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do szalejących ze szczęścia Belgów... 
Jakkolwiek by komentować decyzję sę
dziów -jest ona niepodważalna, a tego
roczny Puchar Narodów byi kolejną lek
cją pokory, dystansu do własnych osią
gnięć i dowodem na to, że niezależnie 
od wyników w klasach - w czempiona- 
tach gra zaczyna się zupełnie od nowa...

JGZ: W czempionacie ogierów star
szych nie było niespodzianek. Wygrał Al 
Lahab przed Edenem C, a brąz powę
drował do syna Sanadika El Shaklan, 
siwego Sandhirana.

UŁ: Warto zauważyć, że wyniki czem- 
pionatu ogierów starszych również nie
koniecznie pokryły się z wysokością not 
końcowych w klasach.

JGZ: Zgodnie z tradycją, na końcu 
pokazu ogłaszane są wyniki triumfa
torów w Breeders Cup (Puchar Ho
dowców) i Nation’s Cup (Puchar 
Narodów - wg właścicieli). W gru
pie hodowców zwyciężyła Belgia, 
przed Wielką Brytania i Polską, 
a w grupie właścicieli powtór-

nie triumfowała Belgia, tym razem 
przed Polską i Katarem.

Podsumowując pokaz w Aachen na
leży uznać, że wpływ takich ogierów, 
jak Marwan Al Shaqab czy Gazal Al 
Shaqdb, jest ciągle bardzo znaczny. Po
tomstwo ich charakteryzuje się zdecy
dowanie tym, co określa się typem 
współczesnego araba. W większości są 
to konie rosie, z doskonałymi głowami 
i kształtnymi szyjami, lecz bardzo czę
sto nie ruszają się tak, jak koń arabski 
ruszać się powinien. Czy są to konie nie 
do pobicia? Zobaczymy w Paryżu...

UŁ: Puchar Narodów 2009 należy już 
do przeszłości i z pewnością pozostanie 
na długo w pamięci uczestników i pu

Zr

bliczności - zwłaszcza polskiej i belgij
skiej... Czy należy go uznać za pechowy 
dla Polski? Biorąc pod uwagę oczeki
wania i ambicje - być może, chociaż je
śli na 30 reprezentantów Polski, 23 ko
nie zajmują miejsca w czołówkach klas, 
9 kwalifikuje się do czempionatów 
i zdobywa najwyższą notę pokazu oraz 
(„tylko”?) wiceczempionat, to jest to 
najlepszy dowód na to, że jesteśmy na
dal silną i niezagrożoną światową czo
łówką. Sam wynik w czempionatach 
jest wypadkową wielu czynników, a ko
lejna okazja na „odegranie się” już w li
stopadzie - w Weronie i w grudniu - 
w Paryżu! • 

to everyone that the three medalists wo
uld be chosen from among class winners, 
furthermore 5 from the 9 mares qualified 
for the championships represented Po
lish colors... How huge was the astonish
ment of the Poles impatiently awaiting 
the national anthem when the gold me
dalist was announced to be... SA Misha 
Apal! The next medals went to Emando- 
ria (silver) and Marjjana VA’s rival - CR 
Jasminah (bronze). There was no place 
on the podium for the record-scoring 
Emmona, while the applause-gathering 
Emandoria - was second! The astoni
shed expression was present not only on 
Polish faces - after the announcement of 
the results a silence fell for a fraction of 
a second and it took a while before the 
public joined the ecstatic with joy Bel
gians with their applause... However one 
would comment the decision of the jud
ges - it is indisputable and this year’s All 
Nations Cup was another lesson of hum
bleness and proof that regardless of class 
results, in the championships everything 
starts again from the very beginning... 
J ,,G” Z: There were no surprises in the 
senior stallion championship. The win
ner was Al Lahab before Eden C and the 
bronze went to the Sanadik El Shaklan 
son, the grey Sandhiran.
UL: It should be noted that the results of 
the senior stallion championships also 
did not necessarily coincide with the fi
nal scores from the classes.
J ,,G” Z: Traditionally at the end of the 
show were announced the results of the 
competition in the Breeders Cup and 
Nations Cup (based on owners). The 
winner in the breeders category was Bel
gium before the Great Britain and Po
land. In the owners category Belgium 
was victorious yet again, this time before 
Poland and Qatar.
Summing up the show in Aachen it sho
uld be acknowledged that the influence 
of stallions such as Marwan Al Shaqab 
and Gazal Al Shaqab is still extremely si
gnificant. Their progeny characterize 
themselves with what is considered the 
type of the modem Arabian. For the 
most part they are robust horses with 
excellent heads and shapely necks, but 
most often do not move like an Arabian 
horse should. Are these horses unbeata
ble? We will see in Paris...
UL: The 2009 All Nations Cup is already 
history and will surely remain for a long 
time in the memory of the participants 
and public - especially Polish and Bel
gian... Should it be regarded as unlucky 
for Poland? Considering the expecta
tions and ambitions - perhaps, though if 
from the 30 Polish representatives 23 pla
ce at the top of their classes, 9 qualify for 
the championships and gain the highest 
score of the show, as well as („only”?) 
a Reserve Championship, then it’s the 
best proof that we’re still a strong force 
to be reckoned with. The outcome of the 
championship is a resultant of many fac
tors and the next chances to „get even” - 
are coming up in November in Vero
na and in December - in Paris!
/tranl. J. K.I
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WYŚCIGI

Historia wyścigów konnych w Polsce - cz. I.

Jerzy Budny
fot. z archiwum Polskiego Klubu Wyścigów Konnych

A
rcheolodzy odkryli, że już 
w 1350 roku p. n. e w Hatti ist
niały zapisane pismem klino
wym na glinianych płytkach instrukcje 

dotyczące hodowli koni i ich trenowa
nia do wyścigów. O popularności wyści
gów w starożytności świadczy fakt, że 
słynny liryk grecki Pindar w 476 roku 
p.n.e., sześć spośród 14 pieśni olimpij
skich poświęca zwycięzcom w wyści
gach konnych, między innymi królowi 
Heronowi z Syrakuz 
na koniu Pherenikos.

Jak wielka jest siła tra
dycji wyścigów np. w Japo
nii świadczy fakt prze
trwania do dni dzisiej
szych gonitwy rozgrywa
nej w maju na torze Kami- 
kamo Shrine od ponad 800 
lat. Podobnie wyścigi 
w Sienie we Włoszech or
ganizowane są wg tradycji 
od ponad czterech stuleci.

Już w starożytności ob
serwowano zjawisko dege
neracji ustrojów zwierzęcych, o czym 
wspomina Arystoteles. Na potrzebę 
unikania zwyrodniałych osobników 
w hodowli zwracają uwagę Wergiliusz 
oraz Columella.

Do czasów bliższego rozpoznania za
sad dziedziczenia opartych o badania 
genetyczne uważano, że uniwersalnym 
i wystarcząjącym na potrzeby doboru 
hodowlanego sposobem przeciwdziała
nia degeneracji są wyścigi. W powyż
szym kontekście ciekawie brzmi charak
terystyka „czystej krwi” przytoczona 
przez prof. Romana Prawocheńskiego, 

Wyścigi konne to jedna 
z najdawniejszych metod 
oceny wartości użytkowej 
zwierząt. Jej zastosowanie 

odnotowuje się już w czasach 
starożytnych na terenie Egiptu, 

Grecji, Rzymu, czy w krajach 
Azji Mniejszej. 

"i

wany jest najczystszy typ tego gatunku 
I...I krew wyselekcjonowanych najszyb
szych koni t. j. czysta albo pełna krew, 
jest esencją mocy, wytrzymałości i siły.

Wychodząc z powyższych założeń 
nie dziwi fakt, że wyścigi rozprzestrze
niają się we wszystkich krajach hodu
jących konie, stanowiąc niezbędny 
czynnik poprawy rasy. Bez wyścigów 
nie ma pełnej krwi, bez pełnej krwi nie 
byłoby aktualnych ras koni półkrwi 

a w konsekwencji mocnego 
i wytrzymałego konia użyt
kowego.

Początki...
Co zaważyło, że kolebką 

nowoczesnej formy wyści
gów stała się Anglia, dopro
wadzając do wytworzenia 
rasy koni pełnej krwi, skoro 
znacznie głębsze tradycje 
miały kraje azjatyckie? Wy- 
daje się, że głównym czyn
nikiem dającym prymat ho
dowcom brytyjskim było

zaprowadzenie dokumentacji hodow
lanej (księgi stadne - pierwszy tom 
GSB ukazał się w 1793 r) i powszechna 
rejestracja wyników wyścigowych (ka
lendarze wyścigowe wydawane od 1727 
r.). Pozwoliło to na świadomy i konse
kwentnie realizowany dobór hodowla
ny w oparciu o zaobserwowane rezulta
ty poszczególnych połączeń. Już w la
tach 1750-51 powstaje angielski Jockey 
Club, a gonitwy klasyczne stanowiące 
podstawę programu wyścigowego 
ustanowione zostają w latach: St. Le- 
ger - 1776, Oaks - 1779 i Derby -1780.

pod którym to określeniem rozumie: /.../ 
nie w sensie pojęcia o jakiejś papiero
wej niezmąconej obcą krwią genealogii, 
lecz jako symbol względnej doskonało
ści motoru ruchu konia, ściślej mówiąc 
symbol ten oznacza gwarancję pocho
dzenia z szeregu pokoleń, selekcjonowa
nych wg prototypu konia najdoskonal
szego t. j. konia pustyni w kierunku 
głównie rozwoju szybkości. W szybkości 
tkwiła zasadnicza przyczyna od niepa
miętnych czasów działająca na wy
kształcenie odrębnego gatunku konia, 
w niej w najszybszym koniu skrystalizo
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Jak skuteczne może być konse
kwentne dążenie do osiągnięcia celu 
w hodowli, można zilustrować na przy
kładzie Józefa Trzebińskiego w Miiaw- 
czycach k. Skalbmierza, który od kla
czy arabskiej (po Agil Aga) pokrytej 
ogierem pełnej krwi angielskiej Polmo
odie, w roku 1868 otrzyma! kl. Polmo
odie I. Konsekwentne kojarzenia 
w kolejnych pokoleniach z ogierami 
pełnej krwi pozwoliły uzyskać szereg 
doskonałych koni wyścigowych, mię
dzy innymi ogiera Prezes - zwycięzcę 
Derby dla koni półkrwi w Pławnie 
w 1893 roku. J. Trzebiński, umierając 
w roku 1906, w swym testamencie za
mieścił prośbę do Macieja Radziwiłła 
z Siechowa, który wszedł w posiadanie 
tej rodziny, aby jedno źrebię pici żeń
skiej nazywać w kolejnych pokole
niach Polmoodie. Tradycja ta została 
uszanowana również przez kolejnych 
właścicieli, tak że w roku 1920 u Alek
sandra Olszowskiego w Jacentowie kl. 
Polmoodie V urodziła og. Ryś II - zwy
cięzcę polskiej gonitwy Derby i nagro
dy Prezydenta RP Rodzina klaczy Po

lmoodie trafiła tym sposobem do mię
dzynarodowych tablic koni pełnej krwi 
jako jedna z dwóch linii żeńskich wy
wodzących się z Polski. Jako druga za
mieszczona jest linia kl. Hekla, której 
córka Cypressa sprowadzona została 
w 1817 roku do Janowa Podlaskiego. 
Od klaczy tej w XIV pokoleniu pocho
dzą Madryt - derbista z roku 1926 i Wi- 
sus zwycięzca nagród Derby, Przy
chówku i Rulera w roku 1933.

Rozwój nowoczesnej formy wyścigów, 
opartych na wzorcach angielskich, przy
pada w Europie na pierwszą połowę 
XIX w. W tym okresie powstają w po
szczególnych krajach organizacje ho
dowlane mające za cel krzewienie kultu
ry hodowlanej i rozwój hodowli w opar
ciu o zasady selekcji wyścigowej. 
W Niemczech powstają towarzystwa 
wyścigowe: w Doberan (1822), Berlinie 
(1829), Hamburgu (1835). Na Węgrzech 
- w 1827, w Austrii - w 1838 r., zaś w Ro
sji: w 1825 - w Lebiedieniu, 1831 - w Tu
lę, a w 1833 - w Carskim Siole i Moskwie. 
Także w 1833 r. powstąje we Francji To
warzystwo Zachęty do Hodowli Koni.

A historical outline of horse racing in Po 
land - (Part 1)

This is how it began
Horse racing is one of the oldest me
thods of assessing the use value of ani
mals. Evidence of its usage can be found 
as far back as ancient times on the lands 
of Egypt, Greece, Rome or the countries 
of Asia Minor.
Archeologists have discovered instruc
tions on horse breeding and their tra
ining for racing on clay plates in cune
iform writing from as far back as 1350 BC 
in Hatti. Proof of the popularity of racing 
in antiquity can be found in the works of 
the famous Greek lyric poet Pindar, who 
in 476 BC dedicated 6 among the 14 
Olympian odes to horse racing winners, 
among them King Hiero I of Syracuse 
atop the horse Pherenikos.
The strength of the racing tradition can 
be seen for example in Japan, where 
a certain race has been held in May at 
the Kamikamo Shrine track for over 800 
years until this day. Similarly the races in 
Siena, Italy have been held according to 
tradition for over four centuries.
The degeneration of animal organisms 
was observed already in antiquity, as 
mentioned by Aristotle. The need of avo
iding degenerative specimens in bre
eding has also been pointed out be Virgil 
and Columella.
Until discovering the principles of here
dity based on genetic research, racing 
was considered an all-purpose and suffi
cient method of preventing degeneration 
for the needs of breeding selection. Very 
interesting in the context of the above is 
the description of „pure blood” quoted 
by Professor Roman Prawochenski, who 
understands that term as: „... not in the 
sense of some artificial, unspoiled by fo
reign blood genealogy, but as a symbol of 
relative perfection of the driving force of 
the horse’s movement, more strictly spe
aking this symbol guarantees a descend 
from a line of generations selected accor 
ding to the prototype of the ultimately 
perfect horse, that is the horse of the de
sert, orientated mainly on developing 
speed. In speed lay the fundamental cau
se, since time immemorial, for shaping 
a separate breed of horse. It is in speed 
that in the fastest horse the purest type 
of this breed is crystallized... the blood of 
selected, fastest horses, that is of the 
Arabian or the Thoroughbred, is the es
sence of power, stamina and strength”.
Considering all of the above it comes as 
no surprise that racing spreads in all co
untries which breed horses, being an es
sential factor in the improvement of the 
breed. Without racing there is no Thoro
ughbred, without the Thoroughbred 
there would be no present-day part- bre
eds and as a consequence of that - no 
strong and resilient performance horse. 
What was the reason for England beco 
ming the cradle of the modem form gra
cing, leading to the creation ofthejho- 

wo- 
r gi- 
was

roughbred breed, when tne v. 
tries had much deeper traditions. I 
uld appear that the main reason fo 
ving the primacy to British breeders
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the introduction of breeding documenta
tion (stud books - the first volume of the 
GSB was published in 1793) and the ge
neral registering of racing results (racing 
calendars published from 1727). This al
lowed for a deliberate and consistent re
alization of breeding selection based on 
the observed results of individual ma
tings. As early as in 1750/51 the English 
Jockey Club is established and the clas
sic races, which form the basis of the ra
cing program, are introduced in the follo
wing years: the St. Leger in 1776, the 
Oaks in 1779 and the Derby in 1780.
The effectiveness of consistent striving 
for a goal in breeding can be illustrated 
on the example of Józef Trzebiński in Mi- 
lawczyce near Skalbmierz, who out of 
the Arabian mare (by Agil Aga) ', bred to 
the Thoroughbred sire Polmoodie, obta
ined in 1868 the filly Polmoodie I. Consi
stent matings with Thoroughbred sires 
in the subsequent generations resulted 
in numerous superb race horses, among 
them the stallion Prezes, winner of the 
Derby for part-breds in Piawno in 1893. 
Upon his death in 1906 J. Trzebiński inc
luded a request in his will for Maciej Ra- 
dziwil from Siechów, who came into po
ssession of this family, to name one fema
le foal „Polmoodie” in the subsequent ge
nerations. This tradition was also respec
ted by subsequent owners, so that in 
1920 at Aleksander Olszowski’s farm in 
Jacentów the mare Polmoodie V foaled 
the colt Ryś n - winner of the Polish Der
by and the President of the Republic of 
Poland St. And that way the family of the 
mare Polmoodie found its way into the 
international Thoroughbred genealogi
cal tables as one of two dam lines origi
nating from Poland. The second is the li
ne of the mare Hekla, whose daughter 
Cypressa was brought in 1817 to Janów 
Podlaski. Descending from that mare in 
the 14th generation are Madryt - Derby 
winner from 1926 and Wisus, winner of 
the Derby, Produce and Ruler St. in 1933. 
The development of the modem form of 
racing based on English models falls in 
Europe on the first half of the 19th centu
ry. During this period breeding organiza
tions in individual countries come into 
being, whose aim is to propagate bre
eding culture and to develop breeding 
based on racing selection. Racing socie
ties are formed in Germany - in Doberan 
in 1822, in Berlin in 1829, in Hamburg in 
1835. Others are created in Hungary in 
1827 and in Austria in 1838, whereas Rus-

Należy zaznaczyć, że w wymienionych 
krajach podejmowano wcześniejsze 
próby organizowania wyścigów np. we 
Francji w oparciu o regulamin zatwier
dzony przez króla z roku 1780 w Vincen
nes, a po rewolucji - na podstawie de
kretu napoleońskiego z 1805 r. Podobnie 
w Rosji już w roku 1785 na Dońskim Po
lu pod Moskwą organizowane były wy
ścigi przez Aleksego Orłowa, jednak 
trwale formy ich urządzania należy po
wiązać z datą powołania poszczegól
nych towarzystw wyścigowych.

... a w Polsce
Jeżeli chodzi o organizację wyścigów 

na terenach polskich pod zaborami 
trzeba przypomnieć, że sytuacja była 
szczególnie trudna za względu na ogra
niczenia przez rządy zaborców wszel
kich możliwości zrzeszania się. Przyj
mując chronologicznie, na terenie ziem 
polskich jako pierwsze powstało Towa
rzystwo Ku Ulepszaniu Chowu Koni 
i Bydła w Wielkim Księstwie Poznań
skim zawiązane w dniu 22 września 1838 
r. Pierwsze wyścigi odbyły się w Pozna
niu wiosną 1839 r. Mityng corocznie 

▲ Tor na Polu Mokotowskim 
w Warszawie, przełom XIX i XX w. 
/ Pole Mokotowskie Racecourse, 
Warsaw, break of the centuries

◄ Tor na Służewcu, lata 30. XX w. 
/ Służewiec Racecourse, years 
thirties, XX c.

trwał 2-3 dni, w których rozgrywano 9-11 
gonitw z udziałem 35-40 koni. Ponieważ 
statutowym celem towarzystwa było 
ulepszanie chowu koni, mając na uwa
dze sprostanie zwłaszcza dużemu zapo
trzebowaniu na nie przez armię, stosun
kowo znaczny udział w planie gonitw 
miały tzw wyścigi włościańskie. Miały 
one na celu zachętę szerokich kręgów 
społeczeństwa do podnoszenia jakości 
utrzymywanych koni. W roku 1844 po
wstało w Gnieźnie Towarzystwo Celem 
Rozkrzewiania i Polepszania Chowu 
Koni w Wielkim Księstwie Poznańskim. 
Jednak już w roku 1862 rząd pruski, wi
dząc wyraźnie propolski charakter dzia
łalności Towarzystwa, coftiąl dotację, co 
doprowadziło do jego rozwiązania. Po
mimo korzystniejszych warunków kli
matycznych i wyższej kultury rolnej 
w stosunku do pozostałych dzielnic Pol
ski, w Wielkopolsce nie odnotowano 
w owym czasie większych osiągnięć ho
dowlanych w dziedzinie koni pełnej krwi 
angielskiej. Hodowla ta, wymagająca 
znacznych nakładów, w mentalności 
tamtejszych hodowców uważana była 
za zbyt ryzykowną.
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Na terenach Galicji, gdzie domino
wa! w hodowli typ konia orientalnego, 
przed powstaniem w roku 1842 Towa
rzystwa Wyścigowego we Lwowie, spo
radycznie organizowane były wyścigi 
w Tarnopolu, Ulaszkowicach i Rzeszo
wie z okazji jarmarków końskich. Wy
ścigi we Lwowie rozgrywane były 
od 1843 roku, z przerwą w okresie 1848- 
56 związaną z wydarzeniami politycz
nymi. Podobnie jak w Poznaniu sezon 
trwał 2-3 dni, w ciągu których rozgry
wano kilkanaście gonitw. Za prekurso
ra hodowli koni pełnej krwi angielskiej 
w Galicji uchodzi Antoni Mysłowski 
z Korpca, który prowadził hodowlę jak 
na tamtejsze stosunki z dużym rozma
chem, jednak bez większych sukcesów 
wyścigowych, co wynikało ze znaczne
go zacofania w zakresie treningu. Hi
storyczną rolę odegrał og. Przedświt 
urodzony w Chorzelowie u Jana hr. Tar
nowskiego w 1872 r. Pomimo fatalnego 
menażowanial, jako pierwszy koń pol
skiej hodowli zdobył tak znaczące na
grody jak Derby w Wiedniu i Grosser 
Preis Baden Baden. Ogier ten stal się 
protoplastą cennego rodu w hodowli 
półkrwi na terenie Austro-Węgier, na
zwanego jego imieniem. Poza wymie
nionym og. Przedświt pewne sukcesy 
odniosły także ki. Concession, hodowli 
Władysława hr. Dzieduszyckiego, zwy
ciężczyni węgierskiego Oaks w 1871, 
a także og. Sygnał hodowli Władysława 
hr. Rozwadowskiego z Kochanówki - 

Przegląd, koni na torze siużwieckim 
/ Horses inspection at Służewiec Racecourse

zdobywca nagrody Cesarskiej w War
szawie w 1869 roku.

Czas rozkwitu
Największy rozkwit hodowli koni 

pełnej krwi angielskiej i wyścigów 
w epoce zaborów miał miejsce na tere
nie Królestwa Polskiego, gdzie 28 mar
ca 1841 r. powołane zostało Towarzy
stwo Wyścigów Konnych i Wystawy 
Zwierząt Gospodarskich. Na terenach 
tych znajdowała się największa liczba, 
a zarazem najlepiej zorganizowanych 
stadnin. Jak podaje prof. Witold Pruski 
na terenach Królestwa Polskiego w la
tach 80. XIX wieku znajdowały się 62 
klacze pełnej krwi. W ciągu 10 lat liczba 
ta wzrosła do 139, a w następnym 10-le- 
ciu - do 400. W początkowym okresie 
dominowały stadniny Ludwika hr. Kra
sińskiego w Krasnem i Ludwika Gra
bowskiego w Semikach. Do stadnin 
tych należała blisko połowa wszystkich 
zarejestrowanych klaczy. O ile więc do
minacja tych stadnin na torze war
szawskim jest zrozumiała, o tyle zdu
miewające są wyniki osiągane przez te 
hodowle na torach rosyjskich. W latach 
1880-90 stajnie polskie zajmowały 8 ra
zy pierwsze i 9 razy drugie miejsce. 
Wśród najważniejszych gonitw rozgry
wanych na torach Moskwy i Carskiego 
Sioła (Produce, Oaks, Derby, Cesarzo
wej, St. Leger, Cesarska w Moskwie 
i Carskim Siole) na 69 rozegranych go
nitw 44 razy wygrały konie polskie, 

sia established its societies in 1825 in Le- 
biedeń, in 1831 in Tula and in 1833 in 
Tsarskoye Selo and Moscow. The vear 
1833 also saw the creation of the Society 
for the Encouragement of Horse Bre
eding in France. It should be emphasized 
that there were previous attempts at or
ganizing racing in the mentioned coun- 
tnes, for example in France basing on 
the rules from 1789 approved by the king 
in Vincennes and after the revolution ba
sing upon Napoleon’s edict from 1805. Si
milarly in Russia racing was organized by 
Aleksy Oriow as early as 1785 at Dońsk 
Field near Moscow, however permanent 
forms of organized races should be lin
ked to the dates of the appointing of the 
first racing societies.
When it comes to the organization of ra
cing on Polish lands under partitioned” 
rule we should remember that the situ
ation was especially difficult due to the 
restrictions of all possibilities to form as
sociations imposed by the invading au
thorities. The first to be established on 
Polish lands, assuming a chronological 
order, was the Society for the improve
ment of horse and cattle keep in the Gre
at Duchy of Poznan, formed on the 22nd 
of September, 1838. The first races were 
held in Poznan in the Spring of 1839. 
Each year the meeting was spread over 
2-3 days, during which 9-11 races were 
held with the participation of 35-40 hor
ses. As the society’s statutory alm was to 
improve horse keep with an emphasis on 
meeting the army’s great demand for 
horses, a relatively large part of the race 
plan consisted of so-called „peasant ra
ces”, which aim was to encourage wide 
circles of people to raise the quality of 
their horses. In 1844 in Gniezno the So
ciety for the Propagation and Improve
ment of Horse Keep in the Great Duchy 
of Poznan was established. However al
ready in 1862 the Prussian authorities, 
seeing the clearly pro-Polish nature of 
the society’s activity, withdrew the subsi
dy which resulted in the society’s disbar, 
ding. Despite more favorable climate 
conditions and a higher level of agricul
ture as compared to the other districts of 
Poland in the Wielkopolska region, no 
greater breeding achievements in the 
Thoroughbred department in that time 
were noted down. This breeding, requ
iring great efforts in the mentality of lo
cal breeders, was considered to hold too 
much risk.
In Galicia, where the oriental type of hor
se dominated in breeding, before the es
tablishing of the racing Society in Lviv in 
1842 races were organized once in a whi
le in Temopil, Ulaszkowice and Rzeszów 
on the occasion of horse fairs. Racing in 
Lviv was held from 1843 with a break du
ring 1848-1856 due to political events. Si
milarly to Poznań the season lasted 2-3 
days during which some n-teen races we
re held. The precursor of Thoroughbred 
breeding in Galicia was considered to be 
Antoni Mysłowski from Korpiec, who ran 
his breeding on a grand scale considering 
local standards, though without larger 
racing successes, which resulted from 
great backwardness in training. A histo
ric role was played by the stallion Prze - 
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świt bom in Chorzelów at the stud of Co
unt Jan Tarnowski in 1872, who despite 
terrible management 1 was the first horse 
of Polish breeding to win such notable 
stakes as the Derby in Vienna and the 
Grosser Preis Baden Baden. The stallion 
became a progenitor of the valuable sire 
line of „Przedświt” in part-bred breeding 
on the lands of the Austro-Hungarian 
Empire. Apart from the mentioned 
Przedświt certain successes were also 
gained by the mare Concession, bred by 
Count Władysław Dzieduszycki, winner 
of the Hungarian Oaks in 1871, as well as 
the stallion Sygnał bred by Count Włady
sław Rozwadowski from Kochanówka, 
winner of the Imperial St. in Warsaw in 
1869.
The greatest prosperity of Thorough
bred breeding and racing during the par
tition period took place on the lands of 
the Kingdom of Poland, where on the 
28th of March, 1841 the Horse Racing 
and Farm Animal Exhibition Society was 
established. These lands had the largest 
number of studs, which were at the same 
time best organized. According to Pro
fessor Witold Pruski there were 62 Tho
roughbred mares in the Kingdom of Po
land in the 80s of the 19th century. Du
ring 10 years this number increased to 
139 and during the next decade - to 400. 
In the initial period the breeding scene 
was dominated by the studs of Count 
Ludwik Krasiński in Krasne and Ludwik 
Grabowski in Serniki. These studs 
owned nearly half of all the registered 
mares. As far as the domination of these 
studs on the Warsaw track is understan
dable, the results achieved by them on 
Russian tracks are astounding. During 
1880-1890 Polish stables placed 1st eight 
times and 2nd nine times. Among the 
most important races held on the Mo
scow and Tsarskoye Selo tracks (the 
Produce St., Oaks, Derby, Empress St., 
St. Leger, Imperial St. in Moscow and 
Tsarskoye Selo) Polish horses won 44 of 
the 69 races held, out of which those of 
Count Ludwik Krasiński 17 times, Lu
dwik Grabowski - 10, Leopold Juljan 
Kronenberg - 6, Juljan Ursyn Niemce
wicz - 5 and Count August Potocki and 
Władysław Mysyrowicz 3 each. The All- 
-Russian Derby held in Moscow during 
1886-1917 was won 17 times by horses 
bred at Polish studs. During 1877-1915 
Krasne Stud was listed 14 times at first 
place according to the amount of prize 
money won in the entire Empire. This in
credible supremacy of Polish-bred hor
ses ended with the death of the great 
breeders, which fell at the turn of the 
century: L. Krasiński died in 1895, L. 
Grabowski in 1903, A. Potocki in 1905, J. 
U. Niemcewicz in 1900 and W. Mysyro
wicz in 1901. At the same time Russian 
industrialists Michal Lazarew and later 
Leon Mantaszew made great invest
ments, which resulted in a total annihila
tion of competition on the Russian 
tracks. During 1901-1915 the participa
tion of Polish stables in the victories of 
the main stakes decreased to 20%. It 
should however be noted that both Rus
sian moguls owed many racing successes 
to horses purchased in the Kingdom of 

Poland, especially at Krasne. At the end 
of the century the stables of the Stefan, 
Stanisław, Władysław Lubomirski bro
thers from Kruszyna-Widzów and Jan 
and Edward Reszke in Borowno-Skrzy- 
dlów joined the best of them. Horses 
bred by the Lubomirski brothers made 
their marks especially on the tracks of 
the Austro-Hungarian Empire and Ger
many. The mare Lira won the Oaks in 
Vienna, the stallion Intrygant won the 
Derby in Vienna and the Gr. Preis Baden 
Baden and the stallion Mości Książę also 
won the Gr. Preis Baden Baden, as well 
as the St. Leger in Budapest.
The races at the Warsaw track were at 
first treated offhandedly by the Russian 
authorities, however thanks to the ef
forts of the Society’s board they gained 
on significance, equaling those in Sankt 
Petersburg at the end of the 19th centu
ry and at the beginning of the 20th cen
tury placing second behind Moscow. The 
status of the Horse Racing Society can 
be seen in the fact that among the 26 so
cieties organizing races in gallop on the 
lands of the Russian empire, only 3 were 
of „imperial” status, and that included 
the Warsaw one, which received this rank 
in 1901 on the occasion of their 60th jubi
lee.
It should be noted that beside racing the 
Society also performed social functions, 
evidence of which are large amounts do
nated for these causes, surpassing in 
1880-1890 the value of all prize money. 
Such a role played by the society must 
be attributed to the persons engaged in 
the country’s economic development, 
such as the Society’s President in 1879- 
1905 Count August Potocki of Jabłonna, 
Count Andrzej Zamoyski in Michałow, 
Count Ludwik Krasiński from Krasne, 
who regarded it as their duty, resulting 
from their financial and social rank, to 
become involved in activities leading to 
the increase of the economic level of the 
country in all areas.
The outbreak of World War I and the 
front approaching to Warsaw caused the 
evacuation of the racing stables to Ode
ssa, where two racing seasons were orga
nized in 1917-18 by the Society’s Presi
dent Fryderyk Juijewicz. The end of the 
war and at the same time the Bolshevik 
Revolution influenced the decision on 
a return from Odessa to Warsaw, which 
in the face of the omnipresent mess se
emed improbable. Luckily at the begin
ning of 1919 Major Konstanty Plisowski 
arrived in Odessa, a huge enthusiast of 
racing and equestrian sports, the com
mander of the later 14th Jazlowiecki 
Lancers Regiment, part of General Lu
cjan Żeligowskim Rifle Division. Seeing 
the reluctance of military officials to se
cure the return of the racing stables with 
the army to the country, Major K. Plisow
ski suggested the establishing of a rese
rve troop composed from the Society’s 
Board, stable staff and race horses. That 
way on the 5th of April, 1919 they left 
Odessa making their way across the 
Dniester to Bessarabia, next to Kishinev, 
Czemiowiec and Stanyslaviv, from where 
by train on the 28th of June they reached 
Warsaw. In total 252 horses were bro-

z czego L. hr. Krasińskiego - 17, L. 
Grabowskiego -10, Leopolda Kronen- 
berga - 6, Juljana Ursyna Niemcewi
cza - 5, Augusta hr. Potockiego i Wła
dysława Mysyrowicza - po 3. Wszech- 
rosyjskie Derby rozgrywane w Mo
skwie w latach 1886-1917, 17 razy wy
grały konie hodowli stadnin polskich. 
W latach 1877-1915 stadnina Krasne fi
gurowała 14 razy na pierwszym miej
scu wg sum wygranych w całym Impe
rium. Ta nadzwyczajna supremacja 
koni hodowli polskiej zakończyła się 
wraz ze śmiercią wielkich hodowców 
przypadającą na przełomie wieków L. 
Krasiński zmari w 1895 r., L. Grabow
ski - w 1903, A. Potocki - w 1905, J. U. 
Niemcewicz - w 1900, a W. Mysyrowicz 
- w 1901. Jednocześnie nastąpiło zaan
gażowanie wielkiego kapitału przez 
przemysłowców rosyjskich Michała 
Łazarewa a następnie Leona Manta- 
szewa, którzy doprowadzili do całko
witego unicestwienia konkurencji 
na torach rosyjskich. W latach 1901-15 
udział polskich stajen w zwycięstwach 
głównych nagród spad! do 20%. Warto 
jednak zaznaczyć, że wiele sukcesów 
wyścigowych obydwaj potentaci rosyj
scy zawdzięczają koniom zakupionym 
w Królestwie Polskim, a zwłaszcza 
w Krasnem. Z końcem XIX w. do naj
lepszych dołączyły także stajnie braci 
Stefana, Stanisława i Władysława Lu
bomirskich z Kruszyny-Widzowa oraz 
Jana i Edwarda Reszków w Borownie- 
-Skrzydlowie. Konie hodowli Lubo
mirskich zaznaczyły się szczególnie 
na torach Austro-Węgier i Niemiec. 
Klacz Lira wygrała Oaks w Wiedniu, 
og. Intrygant - Derby w Wiedniu i Gr. 
Preis Baden Beden, ogier Mości Ksią
żę także Gr. Preis Baden Baden oraz 
St. Leger w Budapeszcie.
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Wyścigi na torze warszawskim po
czątkowo traktowane byiy przez wła
dze carskie po macoszemu, jednakże 
dzięki wysiłkom Zarządu Towarzystwa 
zyskały z czasem na znaczeniu, z koń
cem XIX w. dorównując rozgrywanym 
w Petersburgu, a na początku wieku 
XX lokując się na II miejscu po Mo
skwie. O pozycji Towarzystwa Wyści
gów Konnych świadczy fakt, że na 26 
towarzystw organizujących wyścigi ga
lopem na terenie imperium rosyjskiego 
tylko 3 posiadały status „cesarskiego”, 
w tym także warszawskie, które rangę 
tę uzyskało w roku 1901 z okazji 60. 
rocznicy istnienia.

Należy wspomnieć, że Towarzystwo 
pełniło także inne poza wyścigami 
funkcje społeczne, o czym świadczą 
znaczne kwoty przeznaczane na te ce
le, przekracząjące w latach 1880-90 
wartość nagród wyścigowych. Tak po
jętą rolę społeczną przypisać trzeba 
osobom zaangażowanym w rozwój go
spodarczy krąju, jak prezes Towarzy
stwa w latach 1879-1905 August hr. Po
tocki z Jabłonny, Andrzej hr. Zamoyski 
w Michałowie, Ludwik hr. Krasiński 
z Krasnego, którzy za swój obowiązek, 
wynikający z zajmowanej pozycji mate
rialnej i społecznej, uważali angażowa
nie się w działalność zmierzającą 
do podnoszenia poziomu gospodarcze
go kraju we wszystkich dziedzinach.

Lata międzywojenne
Wybuch pierwszej wojny światowej 

i zbliżający się do Warszawy front spo
wodował ewakuację stajni wyścigo
wych do Odessy, gdzie w latach 1917-18 
zorganizowane zostały przez prezesa 
Towarzystwa Fryderyka Jurjewicza 
dwa sezony wyścigowe. Zakończenie 
wojny, a zarazem rewolucja bolszewic
ka wpłynęły na podjęcie decyzji o po
wrocie z Odessy do Warszawy, co wo
bec panującego wokół bałaganu wyda
wało się nieprawdopodobne. Szczęśli
wym zbiegiem okoliczności w począt
kach 1919 roku w Odessie pojawił się 
mjr Konstanty Plisowski, wielki miło
śnik wyścigów i sportu jeździeckiego, 
dowódca późniejszego 14. Pułku Ula
nów Jaziowieckich, wchodzącego 
w skład Dywizji Strzelców gen. Lucjana 
Żeligowskiego. Widząc niechęć władz

Tor slużewiecki w Warszawie,
lata 50-60. XX wieku / Służewiec Racecourse, Warsaw years fifties-sixties XX c.

wojskowych do zabezpieczenia powro
tu stajen wyścigowych wraz z wojskiem 
do kraju, mjr K. Plisowski zapropono
wał utworzenie z Zarządu Towarzy
stwa i personelu stajennego oraz koni 
wyścigowych szwadronu zapasowego. 
W ten sposób w dniu 5 kwietnia 1919 r. 
opuścili Odessę, przeprawiając się 
przez Dniestr do Besarabii, następnie 
do Kiszyniowa, Czemiowiec i Stanisła
wowa, skąd transportem kolejowym 28 
czerwca dotarli do Warszawy. Ogółem 
przyprowadzone zostały 252 konie, któ
re umożliwiły zorganizowanie jeszcze 
w tym samym roku sezonu wyścigowe
go na torze mokotowskim. Dla upa
miętnienia sławnego przemarszu 
z Odessy do Warszawy w latach mię
dzywojennych największa gonitwa 
przeszkodowa w Warszawie rozgrywa
na była o nagrodę 14. Pułku Ulanów Ja- 
złowieckich.

Okres międzywojenny charakteryzo
wał się żywiołowym rozwojem wyści
gów także na prowincji. Wystarczy 
wspomnieć, że wyścigi odbywały się 
w 28 miejscowościach. Maksymalna 
liczba mityngów -17 - przypada na la
ta 1927-30. W kolejnych latach ograni
czona została na skutek kryzysu go
spodarczego liczba czynnych torów 
do 7-9, niemniej łączna liczba dni wy
ścigowych w latach 1928-38 wahała się 

ught, which enabled the organizing of 
a racing season on the Mokotów track 
still that same year. As a commemora
tion of the famous march from Odessa 
to Warsaw the biggest steeple-chase ra
ce in the interwar period was held for 
the trophy of the 14th Jazlowiecki Lan
cers Regiment.
The inter-war period characterized itself 
with an impetuous development of ra
cing also in the province. It is suffice to 
say that races were held in 28 towns. 
The maximum number of 17 meetings 
took place in the years 1927-30. In the 
subsequent years as a result of an eco
nomical crisis the number of active 
tracks was limited to 7-9, nevertheless 
the total number of racing days during 
1928-38 fluctuated between 206 and 235, 
while the number of racing horses in 
that time amounted from 724 to 1056, 
which participated in 1403-1859 races. 
Nearly half of the races were held at the 
Warsaw track with 70% of the total prize 
money in awards. Apart from Warsaw 
the most important tracks were in: Po
znań, Lublin, Łódź, Piotrków, Lviv, Gru
dziądz, Radom, Przemyśl, Bydgoszcz, 
Tarnowskie Góry, Katowice, Rivne, 
Lutsk, Baranovichi and Vilnius. From 
1933 there were also winter races organi
zed in Zakopane. Some of the mentio
ned tracks served mainly a selective and 
breeding function, others were more 
sport-orientated, while some with a do
mination of hurdle races served to incre
ase the skills of military cavalry units.
The condition of breeding, which was si
gnificantly enfeebled by the military ai 
tivities of World War I. was restored to its 
pre-war level not until the 30s. mainly 
thanks to the imports from England. 
France, Russia and Germany, as well as 
the former Austro-Hungarian Empire. 
During 1919-32 a total of 1050 horses we-
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re imported, though mainly of average 
quality. In the years 1919-24 there were 
17 private studs with 10 and more brood
mares The largest of these had 25 dams 
and belonged to Leopold Kronenberg in 
Brzezie. Notable in terms of quality were 
the studs of: Prince Władysław Lubomir
ski in Widzów, Prince Adam Czartoryski 
in Krasne, Count Janusz Czarnecki in 
Golejewko, Michal Berson in Leszno, 
Fryderyk Jurjewicz and Count Albert 
Wielkopolski in Chroberz and Kazimierz 
Wodziński in Ktery. With time aspiring to 
join the best were also the studs of Co
unt Alfred Potocki in Albigowa, Henryk 
Woźniakowski in Starzawa and from 1932 
in Widzów, Count Joachim Alvensben 
Schonbom in Ostromecko. In 1924 the 
State Stud in Kozienice was established, 
to where the entire Thoroughbred de
partment was transferred from Janów 
Podlaski. In comparison to the period 
preceding World War I breeding was re
alized at much more modest expenditu
res. The war damages and the relatively 
short time of the interwar period, as well 
as the economical crisis did not support 
the achieving of great successes on the 
international arena. The attempts at 
participating in races abroad in Austria 
and on German tracks of horses such as 
Faust, Napaść, Forward or Skarb did not 
bring the expected results.
In the 20s the supporters of Arabian hor
se breeding brought up the subject of or
ganizing separate races for this breed. 
On the 4th of October, 1926 a meeting 
was held at which the Arabian Horse 
Breeding Society was constituted. Elec
ted as the Society’s President was Count 
Aleksander Dzieduszycki. Already the 
next year in May races began to be orga
nized at the track in Lviv. The first se
ason saw just 24 horses compete, which 
presented a very diversified level of pre
paration for racing. Despite that the se
ason was considered a successful one 
and Bohdan Ziętarski was appointed to 
draw up a race program for the subsequ
ent years. Ziętarski, having experience 
with Thoroughbred racing, took into 
consideration the specific traits of Ara
bian horses like later maturing and pro
posed a program in which especially the 
3 year olds would be thriftily exploited at 
the track. In accordance with this pro
gram 3 year olds could race not before 
August and the more significant selec
tion races were meant for 4 year old hor
ses. In general the program served to en
hance stamina in Arabian horses and to 
a lesser degree - speed. With slight modi
fications this program has survived until 
today. It can be said that the aim of not 
forcing speed intensively was attained, 
because times achieved in the 30s, for 
example by Kaszmir in 1934 over a di
stance of 1600 m with 1 min. 47,5 sec or 
Jamri and Karagos from 1932 over 
2000 m with 2 min. 14,5 sec are currently 
unattainable on our tracks, /trans. J. K./ 

od 206 do 235, liczba biegających koni 
w tym czasie wynosiła od 724 do 1056, 
a uczestniczyły one w 1403-1859 goni
twach. Blisko połowa gonitw rozgry
wana była na torze warszawskim 
przy 70% ogólnej kwoty nagród. Poza 
Warszawą do ważniejszych torów nale
żały: Poznań, Lublin, Łódź, Piotrków, 
Lwów, Grudziądz, Radom, Przemyśl, 
Bydgoszcz, Tarnowskie Góry, Katowi
ce, Równe, Łuck, Baranowicze i Wilno. 
Od roku 1933 organizowano także zi
mowe wyścigi w Zakopanem. Niektóre 
z wymienionych torów spełniały 
przede wszystkim zadania selekcyjno- 
-hodowlane, inne ukierunkowane były 
bardziej sportowo, a jeszcze inne, z do
minacją gonitw przeszkodowych, słu
żyły podnoszeniu kwalifikacji zawodo
wych wśród wojskowych formacji ka
waleryjskich.

Stan hodowli, znacznie wyniszczonej 
podczas działań I wojny światowej, od
rodził się do poziomu przedwojennego 
dopiero w latach 30., głównie poprzez 
import z Angin, Francji, Rosji i Nie
miec, a także byłego cesarstwa austro- 
-węgierskiego. W latach 1919-32 impor
towano łącznie 1050 koni przeważnie 
jednak miernej jakości. W latach 1919- 
24 istniało 17 stadnin prywatnych po
siadających 10 i więcej klaczy matek, 
z których największa, licząca 25 matek 
- w Brzeziu należała do Leopolda Kro- 
nenberga. Pod względem jakości wy
różniały się stadniny: Władysława ks. 
Lubomirskiego w Widzowie, Adama ks. 
Czartoryskiego w Krasnem, Janusza 
hr. Czarneckiego w Golejewku, Michała 
Bersona w Lesznie, Fryderyka Juijewi- 
cza i Alberta hr. Wielopolskiego 
w Chrobrzu oraz Kazimierza Wodziń
skiego w Kterach. Z czasem do najlep
szych pretendowały także stadniny Al
freda hr. Potockiego w Albigowej, Hen
ryka Woźniakowskiego w Starzawie, 
a od 1932 r. - w Widzowie, Joachima hr. 
Alvensben Schonborna w Ostromecku. 
W roku 1924 powstała Państwowa 
Stadnina Koni w Kozienicach, dokąd 
przeniesiony został oddział pełnej krwi 
z Janowa Podlaskiego. W porównaniu 
do okresu poprzedzającego I wojnę 
światową hodowla prowadzona była 
przy znacznie skromniejszych nakła
dach. Zniszczenia wojenne oraz sto

sunkowo krótki okres dwudziestolecia, 
a także kryzys gospodarczy nie sprzyja 
iy osiągnięciu znaczących sukcesów 
na arenie międzynarodowej. Podejmo
wane próby uczestnictwa w wyścigach 
zagranicą w Austrii i na torach nie
mieckich takich koni, jak: Faust, Na
paść, Forward czy Skarb nie przyniosły 
spodziewanych rezultatów.

Wyścigi arabskie
W latach 20. zwolennicy hodowli ko

ni arabskich czystej krwi podnieśli te
mat zorganizowania wyścigów prze
znaczonych oddzielnie dla tej rasy. 
W dniu 4 października 1926 r. odbyło się 
zebranie, na którym ukonstytuowało 
się Towarzystwo Hodowli Konia Arab
skiego. Prezesem Towarzystwa został 
Aleksander hr. Dzieduszycki. Już w na 
stępnym roku w maju, na torze we 
Lwowie, zaczęto organizować wyścigi. 
W pierwszym sezonie biegały zaledwie 
24 konie o bardzo zróżnicowanym 
stopniu przygotowania do wyścigów. 
Pomimo to sezon uznano za udany 
i zlecono opracowanie programu go
nitw na lata przyszłe Bohdanowi Zię- 
tarskiemu, który mając doświadczenie 
również z wyścigami koni pełnej krwi 
uwzględniając specyficzne cechy koni 
arabskich (np. późniejsze dojrzewanie) 
zaproponował program cechujący się 
oszczędnym, zwłaszcza w stosunku 
do koni trzyletnich, eksploatowaniem 
na wyścigach. W myśl tego programu 3- 
latki mogły biegać dopiero w sierpniu, 
a ważniejsze gonitwy selekcyjne prze
znaczone zostały dla koni czterolet
nich. Generalnie program miał służyć 
wyrabianiu u koni arabskich wytrzyma
łości a w mniejszym stopniu szybkości. 
Program ten z niewielkimi modyfika
cjami przetrwał do czasów aktualnych. 
Można powiedzieć, że postawiony cel 
niezbyt intensywnego forsowania szyb
kości został osiągnięty, ponieważ czasy 
uzyskiwane w latach trzydziestych np. 
przez Kaszmira w 1934 r. (na dystansie 
1600 m -1’47,5”), czy Jamri i Karagosa 
z roku 1932 (na dystansie 2000 m - 
2’14,5”) są aktualnie na torach krajo
wych nieosiągalne. • 

*) W Pruski - Hodowla Zwierząt Gospo
darskich w Galicji w latach 1772 - 1918

64



Lidia Pawłowska
fot. Lidia i Wiesław Pawłowscy

W
 klasach seniorów większość
wciąż stanowiły konie z pań
stwowych stadnin w Jano

wie, Michałowie i Biaice, ale już w kate
gorii młodzieżowej najwięcej do powie
dzenia mieli wystawcy prywatni. 
Wśród klaczek trofeum czempionki 
odebrała roczna, pełna wdzięku Gad- 
nes (Psytadel [US] - Gracea) Ja
na Głowackiego, która w finale poko
nała dwuletnią, zgodnie nagrodzoną 
przez sędziów wysokimi notami 
za urodę, pokrój i ruch Bajaderkę (Zło
cień - Bagatela) hodowli Agricola 
Farm, a własności Moniki Luft oraz 
swoją rówieśniczkę, El Piatzollę (WH Jus
tice [US]-Enya), reprezentującą ZPH 
Strusinianka. Finał ogierków wygrał 
trzyletni Czar Dam (Poganin - Contra) 
hodowli Justyny Płatek, a własności 
Jana Dobrzyńskiego. Srebrny medal 
zdobył roczny michaiowski El Omari 
(Enzo [US] - Embra), a brąz - Zacha
ry (Psytadel [US] - Zekstema) Stani
sława Sławińskiego.

W rywalizacji seniorów większość 
medali zdobyli gospodarze. Czempion- 
ką klaczy została janowska Alhambra 
(Ecaho - Albigowa), która już przed 
oceną w klasie zauroczyła sędziów 
(i widzów) swoim wejściem na ring. 
Nie kłusowała, nie caplowała, tylko 
ostrożnie stąpała z bajecznie wygiętą 
szyją, ale w tym wejściu było coś tak 
elektryzującego, że jedna z sędzin 
..wracała” do niej, jakby nie musiała już 
oglądać pozostałych klaczy. Srebro ju
ry przyznało Pepicie (Ekstern - Pepe
sza), a brązowy medal przypadi

Po raz czwarty we wrześniu 
janowska stadnina gościła 

uczestników Jesiennego 
Pokazu - imprezy ciepło 

odbieranej przez widzów 
i łubianej przez wystawców.

Alhambra (Ecaho - Albigowa) 
Czempionka Klaczy Starszych 

i Najlepszy Koń Pokazu / Senior 
Champion Marę and Best in Show 

i / and Gerard Paty

w udziale michalowskiej Panice (Eu
kaliptus - Plisa), matce znakomitej 
Palangi. Jedyny uczestnik czempiona- 
tu ogierów spoza Janowa, biaiecki 
Ostragon (Pers - Osełka), mimo naj
wyższej oceny pokazu - 43,33 (takiej 
samej, jak wynik Alhambry), nie zdo
był medalu. Reprezentacja gospodarzy 
podzieliła się trofeami w następującej 
kolejności: Pegasus (Gazal Al Shaąab 
[QA] - Pepesza), Alert (Piaff - Andalu
zja) i Salar (Ecaho - Saba).

Podczas wyboru Najlepszego Konia 
Pokazu głosy sędziów podzieliły się 
po połowie na rzecz Gadnes i Alham

bry, więc zgodnie z zasadami trofeum 
otrzymała wyżej oceniona w klasie se
niorka.

Swoistą atrakcją wrześniowego po
kazu jest gonitwa trzyletnich koni go
spodarzy trenujących w Janowie 
pod okiem Darii Gutowskiej, asystent
ki Doroty Kaiuby. W tym roku wyścig 
wygrał przygotowywany do ważnych 
startów Sabah (chyba z tego względu 
dosiadany przez samą Darię Gutow
ską). Start ten musiai mu dobrze zro
bić, bo dwa tygodnie później, już 
na Służewcu, zwyciężył „z m do m” 
w Nagrodzie Sambora - przedderbo- 
wym teście trzylatków.

Ktoś powiedział, że w klasach jeź
dzieckich przewijają się ciągle te same 
twarze. Trudno o inną sytuację. W kla
sach w ręku co roku mamy debiutują
ce roczniaki, czyli gros „nowych twa
rzy”. Do tego dochodzą starsze konie, 
które wcześniej albo nie były wcale po
kazywane, albo o ich poprzednich star
tach ogól publiczności zdążył zapo
mnieć. Trochę inaczej rzecz się ma 
w klasach jeździeckich. Tu przygoto
wanie wierzchowca i zawodnika trwa 
znacznie dłużej. Nawet rok to wcale 
nie jest dużo, o czym najlepiej wiedzą 
ci wszyscy posiadacze „użytkowych 
arabów”, którzy wciąż wahają się, czy 
zgłosić swój udział w imprezie.

Konkurs ujeżdżenia z zawodów 
na zawody wypada coraz ciekawiej. 
Tym razem zdecydowanie najlepsza 
okazała się Patrycja Mroczkowska 
na ogierze Album (Europejczyk - Alej
ka), która wynikiem 70% nie dala
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The Janów Podlaski 
Autumn Show 2009

It was already for the fourth time, when 
in September Janów Stud received par
ticipants of the Autumn Show - an event 
popular among both the competitors 
and the public.
Senior classes were predominated by 
horses from State Studs Janów, Micha
łów and Białka, whereas in Junior Clas
ses private-bred colts and fillies repre
sented a very high level. The title of Ju
nior Champion Mare went to a charming, 
dark-bay yearling filly Gadnes (Psytadel 
[US] - Gracea), bred by Jan Głowacki. In 
the finals she was able to defeat a two- 
-year-old filly Bajaderka (Złocień - Baga
tela), bred by Agricola Farm, owned by 
Monika Luft and unanimously granted 
the highest point scores for her refine
ment, conformation and movement. 
Third placed was the yearling El Piatzol- 
la (WH Justice [US] - Enya), represen
ting ZPH Strusinianka. In colts the final 
winner was the 3-year-old Czar Dam (Po
ganin - Contra), bred by Justyna Płatek 
and owned by Jan Dobrzyński. The silver 
medal was granted to the Michałów- 
-bred yearling El Omari (Enzo [US] - 
Embra), whereas the bronze got to Za
chary (Psytadel [US] - Zekstema), bred 
by Stanisław Sławiński.
In competitions for older horses most 
medals were captured by the hosts. The 
title of Champion Mare was granted to 
Janów-bred Alhambra (Ecaho - Albigo- 
wa), who made such a unique „entre”, 
what from the very beginning enchanted 
both judges and the public. She neither 
trotted, nor jogged, but stepped warily, 
with her neck so fabulously bent, that 
one of the lady judges couldn't stop to 
admire her. Her stablemate from Janów, 
Pepita (Ekstern - Pepesza), gained the 
silver medal, whereas Panika (Eukalip
tus - Plisa) from Michałów, a dam to 
multi-awarded Palanga, got the bronze. 
Among the stallions competing for the 
championship only one didn't descend 
from Janów. It was Ostragon (Pers - 
Osełka), bred at Białka, but despite his 
highest point score of the show (43,33, ex 
aequo with Alhambra) - he wasn't gran
ted a medal. The final ranking in the stal
lions' class was following: Pegasus (Ga- 
zal Al Shaqab [QA] - Pepesza); Alert 
(Piaff - Andaluzja); and Salar (Ecaho - 
Saba). During the election of the „Best 
In Show” horse the judges' votes were 
split fifty-fifty between the filly Gadnes 
and the mare Alhambra. According to 
the rules, in such a situation the trophy 
was given to a horse with the higher po
int score, i. e. to Alhambra.
A specific attraction of the Autumn 
Show is a race for Janów-bred 3-year- 
-olds, trained at Janów by Daria Gutow
ska, an assistant trainer practicing under 
the eye of Dorota Kaluba. This year's ra
ce was won by the colt Sabah, ridden by 
Daria Gutowska. For him it was just a su
itable trial, because two weeks later he 
easily won the Sambor Stakes - a test for 
3-year-olds before the Derby.
Once we heard an opinion, that in com-

szans m.in. tak doświadczonym za
wodniczkom, jak Agnieszka Romszyc- 
ka, czy Danuta Konończuk na równie 
doświadczonym ogierze Metropolis NA 
(Consensus [US]-NDL Martinique [US]), 
która zajęia drugie miejsce.

W skokach najlepsze przejazdy zano
tował Pedagog (Pilot - Pętla) janow
skiej hodowli, należący do Doroty Kalu- 

Zwycięzcy / the winners: 
A Orsk (Włodarz - Orieta) 
i I and Agnieszka Romszycka - 
polskie stroje historyczne 
I the Polish historical costumes

◄ Metropolis NA(Consensus 
[US]- NDL Martinique [US]) 
i / and Aleksandara Owerko - 
Classic Pleasure

by i Bogdana Strójwąsa, dosiadany 
przez Agnieszkę Woźniak. Za nim upla
sowała się michalowska 7taezia (Eldon 
- Tnpla) pod Konradem Blaszczykiem.

Para ta zwyciężyła także w konkur
sach Classic Pleasure oraz w strojach 
orientalnych w kategorii klaczy i wała
chów. W pierwszej z tych klas micha- 
iowska para pokonała Martę Krężel 
na Orsku (Włodarz - Orieta), a w dru
giej - Edineta (Włodarz - Ellila) 
pod Agnieszką Romszycką. Oba konie 
pochodzą ze stadniny Bogdana Toma
szewskiego. Orsk pod Agnieszką Rom
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szycką zwyciężył też w klasie w stro
jach polskich, pokonując urodzoną 
w Janowie Encinę (Pesal - Epoza) 
Krzysztofa Semeryiy, dosiadaną przez 
Agnieszkę Osowską.

W kategorii ogierów dwukrotnie dru
gie miejsce zajął janowskiej hodowli 
Barbarossa (Gazal Al Shaqab - Barka) 
należący do Mirosława Lejszo, a dosia
dany przez Katarzynę Stawiską. Para ta 
uzyskała też trzeci wynik w konkursie 
ujeżdżenia. Aleksandra Owerko na Me- 
tropolisie NA wygrała konkurs Classic 
Pleasure, a w klasie polskiej była druga. 
Klasę w strojach orientalnych wygrała 
Patrycja Mroczkowska na Albumie, zaś 
w klasie polskiej drugie miejsce zajęła 
Agnieszka Woźniak na Piaffte (Eldon - 
Pipi). Ogier ten zrobił wielkie postępy 
od czerwca, gdy zadebiutował w kon
kursach pod siodłem, a i tym razem 
konsekwentnie plasował się w czołówce.

Pozytywne wrażenie pozostawiły 
występy amazonek towarzyszących 
Agnieszce Romszyckiej. Widać było, że 
podział koni, którymi dysponowały 
oraz zgłoszenia do poszczególnych 
konkursów były adekwatne do umie
jętności wierzchowców i jeźdźców, 
przez co każda zawodniczka mogła 
wyjechać z Janowa usatysfakcjonowa
na występem. I chyba o to chodzi! •

▲ Gadnes (Psytadel [US] - Gracea)
- Czempionka Klaczy Młodszych / Junior 
Champion Marę i / and Szymon Głowacki

Pegasus (Gazal Al Shagab [QA] - Pepesza) 
- Czempion Ogierów Starszych / Senior 
Champion Stallion ▼

Czar Dam (Poganin - Contra) Czempion Ogierów Młodszych / Junior Champion 
Stallion i / and Piotr Zuber

petitions under saddle one can see all 
the same horses and riders. Well, how co
uld it be the other way round? In halter 
classes obvious are new yearlings shown 
every year or older horses who weren't 
shown earlier for certain reasons. In equ
estrian competitions, however, a proper 
schooling of a horse and a rider someti
mes takes more than one year. That's 
why owners, who use their Arabians un
der saddle, often hesitate before entering 
their horses in the show.
Nevertheless, the level of dressage 
events is continuously increasing. This 
year Patrycja Mroczkowska, riding the 
stallion Album (Europejczyk - Alejka), 
obtained the result 70%, what definitely 
defeated even so experienced riders, as 
Agnieszka Romszycka or Danuta Ko- 
nończuk. The latter, riding an equally 
experienced stallion Metropolis NA 
(Consensus [US] - NDL Martinique 
[US]), was placed second.
In showjumping the best was Pedagog 
(Pilot - Pętla), bred at Janów and co- 
-owned by Dorota Kaluba and Bogdan 
Strójwąs, ridden by Agnieszka Woźniak. 
Second placed was Michalów-bred mare 
Tunezja (Eldon - Tripla), ridden by Kon
rad Blaszczyk. The same pair won also 
Classic Pleasure and Mounted Native 
Costume classes for mares and geldings. 
In the former competition second placed 
was Orsk (Włodarz - Orieta) under Mar
ta Krężel, whereas in the latter one - Edi- 
net (Włodarz - Ellila) under Agnieszka 
Romszycka. Both horses mentioned 
above were bred at DAMIS Stud, owned 
by Bogdan Tomaszewski. Orsk ridden by 
Agnieszka Romszycka won also the Po
lish Historical Costume Class, in which 
second placed was Janów-bred mare En- 
cina (Pesal - Epoza), owned by Krzysztof 
Semerylo, ridden by Agnieszka Osowska. 
In the stallions' category the Janów- 
-bred stallion Barbarossa (Gazal Al Sha
qab [QA] - Barka), owned by Miroslaw 
Lejszo and ridden by Katzrzyna Stawi
ska, twice was placed second, whereas in 
the Dressage competition was placed 
third. Aleksandra Owerko on Metropolis 
NA won the Classic Pleasure competi
tion, being placed second in Polish Hi
storical Costumes. The Mounted Native 
Costume class was won by Patrycja 
Mroczkowska riding Album, whereas in 
Polish Historical Costumes second pla
ced was Agnieszka Wożniak riding Piaff 
(Eldon - Pipi). Comparing with his latest 
start in June, this stallion made a great 
progress.
Impressive were also starts of the girls 
accompanying Agnieszka Romszycka. 
Their results proved, that the horses we
re properly assigned to them and they 
entered right competitions, suitable to 
their abilities and possibilities of their 
mounts. That's why they could leave Ja
nów, fully satisfied by their performance. 
And that was the point, wasn't it? 
/transl. K. Ch./

67



POKAZY

Maly Paryż .
Urszula Łęczycka
fot. z archiwum autorki

O
rganizowany przy udziale Mi
nisterstwa Rolnictwa Federa
cji Rosyjskiej, Federacji Spor
tów Jeździeckich i Międzynarodowej 

Firmy Targowej MVK, Eąuiros groma
dzi co roku rekordową liczbę wystaw
ców i zwiedzających. W ubiegłym roku 
wystawę odwiedziło ponad 22 tysiące 
osób, a stoiska i prezentacje miało 
na niej aż 230 firm z Europy i Bliskiego 
Wschodu. W tym roku frekwencja była 
bliska ubiegłorocznej. Program wysta
wy odbywającej się na terenie 12 tys. m2 
obejmował m.in. prezentacje i semina
ria poświęcone hodowli różnych ras, 
transportowi, weterynarii, sztuce, czy 
różnym metodom szkolenia koni. 
Częścią tego ogromnego hipicznego

Equiros, Międzynarodowa 
Wystawa Hipiczna w Moskwie 
to nie tylko duma przemysłu 

jeździeckiego Federacji 
Rosyjskiej. Rozmach, czas 
trwania i różnorodność 
programu tej imprezy, 

odbywającej się już 
od jedenastu lat na terenie 

miejskiego parku-lasu 
Sokolniki, sprawiają, że może 

być ona śmiało określana 
„Rosyjskim Salonem Konia".

Nikita - Czempionka Klaczy Młodszych ! Junior Champion Mare

przedsięwzięcia tradycyjnie jest Naro
dowy Pokaz Koni Arabskich, w tym ro
ku zorganizowany po raz siódmy. 
Otwarty wysokiej klasy pokazem ujeż
dżenia w wykonaniu znanego ze siuże- 
wieckiego toru ogiera Kamelek, pokaz 
koni arabskich oglądany był z trybun 
przez 11 tys. osób!

Konie zgłoszone na ten pokaz repre
zentowały ciekawy przekrój obecnej 
sceny hodowlanej w Rosji. Interesują
ce były zwłaszcza pierwsze rezultaty 
kojarzenia modnych, zachodnich re
produktorów pokazowych z rodzimej 
hodowli klaczami o mocno skonsolido
wanych rodowodach (w większości 
polskich sprzed II wojny światowej...), 
lecz typie pozostawiającym często 
sporo do życzenia.

Na VII Narodowym Pokazie w Rosji 
przodownikiem, jeśli chodzi o takie po-
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▲ Pobeditel...

◄ ... i jego córka / and his 
daughter - Viardo, 
Wiceczempionka Klaczy 
Młodszych / Reserve Junior 
Champion Marę

łączenia i ich jakość okazała się stadni
na w Tiersku - przez długie lata pań
stwowa, dziś sprywatyzowana i kiero
wana przez nowego, młodego dyrekto
ra - Dimitra Timczenko, który osobi
ście i z uwagą obserwował organizację 
tegorocznej aukcji Pride of Poland 
w Janowie Podlaskim... Tiersk wyje
chał z Moskwy z dwoma tytułami 
czempionów i jednym wiceczempiona- 
tem. Obydwaj młodzi wychowankowie 
Tierska - czempionka klaczek i wice- 
czempion ogierków pochodziły po za
chodniej hodowli ojcach i od cieka
wych rosyjskich klaczy.

Czempionką klaczy młodszych zo
stała bowiem Nikita - siwa, wyróżnia
jąca się w swojej klasie (klaczy 1-3-let- 
nich), typowa córka Psytadela i Neapo- 
litanki (po Piligrim). Wiceczempionka 
klaczy młodszych - oceniona tą samą 
liczbą punktów, lecz niższymi notami 
za typ, gniada Viardo, córka znanego 
i cenionego również poza Rosją Pobe- 
ditela i Vendetty (po Naftalin), rów
nież urodziła się w Tiersku, lecz obec

ł f •

nie stanowi własność stadniny Belov 
Stud.

Wiceczempion ogierów młodszych 
to znów sukces hodowli w Tiersku 
i znów powrót linii zasłużonego Padro- 
na do jego rosyjskich korzeni. Ojcem 
siwego ogierka, nazwanego nomen- 
-omen Banderos, jest bowiem WH Ju
stice, a matką - kolejna córka Piligri- 
ma - Borodina. Wygląda więc na to, że 
stadnina w Tiersku z powodzeniem 
wypróbowała połączenia córek Piligri- 
ma z zachodnimi ogierami.

Dwuletni Banderos w swojej klasie, 
będącej jednocześnie czempionatem 
ogierów młodszych, pokonany został 
przez ogierka Galeon - potomka mę
skiej linii Kumira, znanego w hodowli 
rosyjskiej jako ojciec koni dzielnych 
wyścigowo, ale też i pokazowych. Nale
żący do stadniny Lada Konsul, Galeon, 
syn Sarkasma (po Kumir) wygrał 
z Banderosem przede wszystkim oce
nami za poprawność budowy.

Sarkasm po raz kolejny udowodnił 
swoją wartość hodowlaną w klasie

Little Paris 
in Moscow

the International Equestrian 
Exhibition in Moscow, celebratmv it« 
11th jubilee this year, is not just the pride 
of the Russian Federation's horse ridine 
industry. The grand scale of the event 
held every year on the grounds of the So
kolniki park-forest, its duration and di
versity of the program give reason to call 
it the „Russian Salon du Cheval". Orga
nized in cooperation with the Ministry of 
Agriculture of the Russian Federation, 
the Federation of Equestrian Sports of 
Russia and the MVK International Exhi
bition Company, Equiros gathers a re
cord number of exhibitors and visitors 
each year. Last year the exhibition was 
visited by more than 22 thousand people, 
with stands and presentations of as 
much as 230 companies from Europe and 
the Middle East. This year everything 
pointed to numbers similar to last year. 
The program of the exhibition, held on 
an area of 12 thousand square meters, 
consisted of (among others) presenta
tions and seminars dedicated to the bre
eding of various breeds, transport, vete
rinary medicine, art and various me
thods of horse schooling. Traditionally 
part of this enormous equine venture is 
the National Arabian Horse Show, cele
brating its 7th jubilee this year. Officially 
opened with a dressage presentation of 
a very high level, performed by the 
known from the Służewiec racetrack 
stallion Kamelek, the Arabian horse 
show was viewed from the tribunes by 11 
thousand people!
The horses entered for this show repre
sented an interesting overview of the 
current breeding scene in Russia. Espe
cially interesting were the first results of 
mating trendy, foreign show sires to nati
ve-bred mares of strongly consolidated 
pedigrees (mostly Polish from before 
World War II...), but bearing a type which 
often leaves a lot to wish for.
The leader of the 7th National Show in 
Russia when it came to such matings 
and their quality turned out to be Tersk 
Stud - for many years owned by the sta
te, today denationalized and run by 
a new, young director - Dmitry Timchen
ko, who personally and with much atten
tion observed the organization of this 
year’s Pride of Poland Sale in Janów 
Podlaski... Tersk left Moscow with two 
Champion titles and one Reserve. Both 
of Tersk’s young graduates - the Cham 
pion Filly and Reserve Champion Colt - 
were by foreign bred sires and intere
sting Russian mares...
For the title of Champion Filly went to 
Nikta - a grey, very much standing out in 
her class (1-3 year old mares), typey dau
ghter of Psytadel and Neapolitan^, o? 
Pilgrim. The Reserve - evaluated at the 
same score, but with lesser notes for 
pe - the bay Viardo. daughter ot h - 
known and valued also outside ot 
Pobeditel and Vendetta by Naftalin 
also bom in Tersk, but is now the proper
ty of Belov Stud. . .
The Reserve Champion Colt is ye. 
a success of Tersk breeding a ■ 1 
the return of the line of the nu 
Padron to his Russian roots, io



of the grey colt, named interestingly 
Banderas, is WH Justice while his dam - 
another Pilgrim daughter - Borodina. 
And so it appears that Tersk Stud has 
successfully crossed the daughters of Pil
grim with foreign stallions.
In his class, which at the same time was 
the Junior Colt Championship, the two 
year old Banderas was bested by Galeón 
- a descendant of the sire line of Kumir, 
known in Russian breeding as a sire of 
hardy race, as well as show horses. Gale- 
on, son of Sarkasm (by Kumir), owned 
by Lada Konsul Stud, won with Bande
ras mainly due to marks for correct con
formation.
Sarkasm proved his breeding value yet 
again in class and the Senior Mare 
Championship, being the sire of the grey, 
bearing a very impressive front, mare Pu- 
stelga (Sarkasm - Primula/Plrit) bred by 
Stavropol Stud and owned by A. Belov. 
Pustelga, placed second in the only se
nior mares” class, received the same sco
re as the third placed mare, the Tersk- 
-bred Pobeditel daughter - Propaganda 
(out of Progulka by the Polish-bred stal
lion Gwizd). However the reserve judge 
pointed to the typey Pustelga as the Re
serve Champion, placing her behind the 
class and championship winner - Para- 
brama (Barkas - Patagonia/Stnj) bred 
and owned by Veles Stud. The same stud 
was home to the Reserve Champion in 
the senior category - the powerfully bu
ilt, but with flaws in type, Meibi - one of 
the last sons of the legendary Balaton. 
Both first place in class and the Senior 
Stallion Championship went to the star 
of every Russian show of the last couple 
of years - the chestnut Alhimik (Muko- 
mol [Kumir] - Agata by Gusar). Alhimik, 
gifted with phenomenal movement and 
large dark eyes, one of the largest that 
can be found in Arabian horses, once 
more proved supreme among Russian 
show stallions.
Awarded the highest score of the show 
and the only „10” for type, he was welco
med and waved goodbye with loud ap
plause and ovations. He was presented 
by the Dutch trainer Jan Calis, known 
not only from local arenas, who is much 
responsible for the development and to
day’s high level of Russian shows. It’s not 
only the enormous amount of work that 
Jan puts into the preparation of the hor
ses, but also the education of the young 
handlers, already present at domestic 
shows. And as it turns out with good re
sults, because some of the young han
dlers, especially those of the Tersk team, 
would bring no shame to more than one 
training stable in Western Europe. De
spite the National Arabian Horse Show 
being just a small part of the Moscow 
equestrian event, it is definitely worth vi
siting - for the atmosphere, amicable for 
both spectators and horses, so distant 
sometimes from the stressful and mo
ney-rustling Western shows. A visit to 
Moscow is also a great chance to meet 
with such a distant yet so close culture, 
wonderful architecture, hospitality of the 
hosts, while from a breeding point of 
view - is without a doubt an intriguing 
opportunity to observe in what direction 
modem Arabian horse breeding in Rus
sia is developing, which after all has such 
an enormous potential... /transí. J. K./

▲ Galeon - Czempion Ogierów Młodszych I 
Junior Champion Stallion

Alhimik - Czempion Ogierów Starszych I 
Senior Champion Stallion ▼

i czempionacie klaczy starszych, jako 
ojciec siwej, o bardzo efektownym 
froncie klaczy Pustelga (Sarkasm - 
Primula po Pirit) hodowli Stavropol 
Stud, własności A. Bielowa. Pustelga, 
uplasowana na drugim miejscu w jedy
nej klasie klaczy starszych, oceniona 
została tą samą ilością punktów co 
trzecia, tierskiej hodowli córka Pobedi- 
tela - Propaganda (od Progulka 
po polskiej hodowli ogierze Gwizd) 
jednak w wyniku głosowania sędziego 
rozjemczego to właśnie typowa Pustel- 

Stadnina Koni w Tiersku / Stud Farm Tersk

ga została wiceczempionką, zajmując 
miejsce za zwyciężczynią klasy i czem- 
pionatu - Parabramą (Barkas - Pata
gonia po Strij) hodowli i własności Ve
les Stud. Z tej samej stadniny pocho
dził również wiceczempion w kategorii 
ogierów starszych - potężnie zbudo
wany, lecz z brakami w typie Meibi - je
den z ostatnich synów legendarnego 
Balatona. Pierwsze miejsce w klasie 
i czempionat ogierów seniorów przy- 
padl gwieździe każdego z rosyjskich 
pokazów w ostatnich latach - kaszta
nowatemu Alhimikowi (Mukomol 
[Kumir] - Agata po Gusar). Alhimik, 
obdarzony fenomenalnym ruchem 
i ogromnymi czarnymi oczami, jedny
mi z największych, jakie można spo
tkać u koni arabskich, po raz kolejny 
udowodnił swój prymat wśród rosyj
skich ogierów pokazowych. Oceniony 
najwyższą notą pokazu i jedyną „dzie
siątką” przyznaną za typ, witany i że
gnany był burzliwymi oklaskami i owa
cjami. Pokazywał go znany nie tylko 
z tutejszych ringów holenderski trener 
Jan Calis, któremu rosyjskie pokazy 
zawdzięczają swój rozwój i obecny po
ziom. To nie tylko ogrom pracy, jaki 
Jan wkłada w przygotowanie prezen
towanych koni, ale również edukacja 
młodej kadry prezenterskiej, obecnej 
już na krajowych pokazach. I jak się 
okazuje - z dobrymi rezultatami, gdyż 
niektórych młodych prezenterów, 
zwłaszcza z ekipy tierskiej, nie powsty
dziłaby się niejedna stajnia treningowa 
w Europie Zachodniej. Mimo że Naro
dowy Pokaz Koni Arabskich w Mo
skwie jest tylko niewielką częścią mo
skiewskiej imprezy jeździeckiej, to bez 
wątpienia wart jest odwiedzenia - dla 
atmosfery, przyjaznej zarówno wi
dzom, jak i koniom, tak odległej cza
sem od stresujących i szeleszczących 
wielkimi pieniędzmi zachodnich poka
zów. Wizyta w Moskwie to również zna
komita szansa spotkania z tak daleką 
i jednocześnie tak bliską nam kulturą, 
wspaniałymi zabytkami, gościnnością 
gospodarzy, a z hodowlanego punktu 
widzenia - jest niewątpliwie frapującą 
szansą obserwacji, w jakim kierunku 
rozwija się współczesna hodowla koni 
arabskich w Rosji, mająca przecież tak 
ogromny potencjał... •
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SYLWETKI

W cyklu „Sylwetki" 
prezentujemy dziś artystę,

M
ichał Siemiński ur. w 1948 r. 
w Łodzi. W latach 1969-74 
studiował w Akademii Sztuk 
Pięknych w Łodzi: malarstwo w pra

cowni prof. M. Jaesche i grafikę u prof. 
L. Rózgi. Dyplom z grafiki artystycznej 
uzyska! u prof. S. Fijałkowskiego.
Uprawia rysunek, grafikę, malarstwo 
i rzeźbę.

Bral udział w wystawach:
1973 - Epignal, Francja - grafika
1977 - ASP w Łodzi - „wystawa peda
gogów”
1979 - ASP w Łodzi - wystawa „Lustra” 
1989-2009 Janów Podlaski - wystawa 
indywidualna
1996 - Londyn - galeria POSK
1997 - Essen - wystawa koni

Siemińskiego zajmują 
nowoczesne, oszczędne 
w rysunku rzeźby, lekko 
zaznaczające sylwetkę 

ulubionego modela - konia.

który od lat obecny w sierpniu 
w Janowie w czasie Dni Konia
Arabskiego, co pewien czas 

zaskakuje nas czymś nowym.
Przez lata przyzwyczaił nas 

do swoich rysunków i akwarel, 
których tematem byty konie, 

najchętniej portretowane 
w ruchu, na swobodzie, 

z wiatrem w grzywach. Później 
pojawiły się impresje 
z wyścigów i piękne 

płaskorzeźby w brązie.
Od niedawna znaczące miejsce 

w pracach Michała

2000 - Łódź - wystawa indywidualna 
„Deski”
2001 - wystawa indywidualna Ars Nova
2001 - Warszawa - wystawa indywidu
alna Elita Expeditions

2006-2009 - projektował plaskorzeż- 
by-nagrody dla czempionów podczas

Dni Konia Arabskiego w Janowie Pod
laskim i trofea dla zwycięzców gonitw 
na Torze Wyścigowym na Służewcu.

Prace Michała Siemińskiego znajdu
ją się w zbiorach państwowych w Mu
zeum Łowiectwa i Jeździectwa w War
szawie oraz u prywatnych kolekcjone
rów w Polsce i wielu krajach świata.

Twórczość Michała Siemińskiego 
poświęcona tematyce końskiej była 
wielokrotnie przyrównywana do ma
larstwa Brandta, Kossaków, Micha
łowskiego. I nic dziwnego, zważywszy 
na znakomity rysunek, harmonijną 
kompozycję, wysmakowaną kolorysty
kę oraz niebywałe znawstwo tematu

I



wynikające z tysię
cy godzin spędzo
nych w stadninach 
na obserwacji i szki
cowaniu koni.

Koń w twórczo
ści Siemińskiego 
jest obiektem ma
larskim, na którym 
skupia się cala uwaga 
widza. To koń jest jedynym i wy
łącznym bohaterem obrazu. Koń 
- doskonały twór przyrody - dyna
miczny, emanujący silą i tym ro
dzajem pierwotnego piękna, które 
wyzwala atawistyczną tęsknotę 
za nieskalaną naturą, otwartymi prze-
strzeniami, wolnością koczownika.
Jeździec, powożący czy gracz w polo są
służebnym elementem kompozycji.

Dyna- 
mika uję

cia jest wi
doczna nawet 

w statycznych 
z natury końskich

portretach, bowiem 
nie chodzi tu o wizeru

nek modela, lecz o końską 
osobowość ze wszystkimi ce-

chami charakterologicznymi, 
indywidualnym temperamen

tem, jedyną w swoim rodząju.
Dzięki artyście współczesny od-

biorca sztuki nie tylko poznaje budowę
konia, ale też jego wszechstronność
w użytkowaniu. (A.S.)

A Horse, How is it Like...
to our cycle „Profiles” we prezent an ar
tist, who visits Janów Podlaski everv vear 
during the Arabian Horse Days" in Au- 
gust, but from time to time is able to sur
prise us with something New. For years 
we got used to his drawings and waterco
lors portraying horses, mostly running fre
ely, with manes flowing In the wind Later 
appeared impressions from the race track 
and beautiful low-reliefs In bronze Quite 
recently Michal Siemiński turned into 
modem sculptures, hardly marking a sil
houette of his favorite model - a horse 
(from the Editor).
Michal Siemiński was bom In Łódź In 
1948. In the years 1969-1974 he studied pa
inting In Professor M. Jeszke s atelier and 
graphic arts in Prof. L. Rozga's atelier in 
Łódź Academy of Arts. He graduated In 
graphic arts under the supervision of Prof. 
S. Fijałkowski. He practised, however, also 
drawing, painting and sculpture. 
Exhibitions of his works:
1973 - Epignal, France - graphic arts 
1977 - Academy of Arts, Łódź - the te
achers’ artistic Works
1979 - Academy of Arts, Łódź - „The Mir
rors”
1989-2009 - Janów Podlaski - individual 
exhibitions
1996 - London - POSK Gallery
1997 - Essen - The Horse Show
2000 - Łódź - an individual exhibition 
„The Boards”
2001 - an individual exhibition „Ars Nova” 
2001 - Warszawa - an individual exhibition 
„Elite Expeditions"
2006-2009 - the designs of low-reliefs and 
trophies for Arabian champions from Ja
nów National Shows and race winners 
from Służewiec Turf. The works of Michal 
Siemiński are stored as well in Hunting 
and Horsemanship Museum In Warsaw, 
as in private art collections in Poland and 
abroad.
Michal Siemiriski’s works - fully dedica

ted to horses - have been compared to 
those by Brandt, the Kossaks or Micha
łowski several times. No wonder it is so, 
for his excellent drawing, the harmony of 
composition, sophisticated coloristic and 
his incredible knowledge of the matter 
being a result of thousands of hours spent 
on observation and sketching horses in 
different studs contribute to this.
The horse in Siemiriski’s works is the arti
stic object all the audience’s attention is 
concentrated on. It is the horse that beco
mes the central point of the painting. The 
horse - an ideal work of nature: dynamic, 
emanating with strength and the kind of 
primal beauty which awakens the atavi
stic longing for unspoilt nature, vast open 
spaces, the freedom of a nomad. A nder. 
a driver or a polo player serve only as a mi
nor element of each composition. The dy
namic attitude towards horses can be se 
en even in static in their nature eq| 
estrian portraits, as it is not some.horees 
appearance that matters but 
personality, its individual character and 
temper which makes it one of a kind.
Thanks to Siemiński the contempowy 
art audience not only toows how a horse 
is built but also how is functioning.
/transl. K. Ch./
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SPORT

Rok 2009
rokiem/przełomu/

Marta Woltosz 
fot. Lidia i Wiesław 
Pawłowscy

Salar i / and Aleksandra Owerko - 
zloty medal w klasie kostiumowej 
juniorów / gold medal in juniors 
Native Costume

Marek Suliga i / and. Wangelis - poczwórny zloty 
medalista w klasach / four times gold medalist in: 

Classic Pleasure, Western Pleasure, ujeżdżenie I 
dressage, stroje historyczne / Historical Costume

Do tej pory, z wyjątkiem kilku 
prywatnych inicjatyw, araby 

pod siodłem można było 
zobaczyć jedynie przy okazji 
pokazów organizowanych 

w państwowych stadninach 
i w dyscyplinie rajdów 
długodystansowych.

U
żywąjąc internetowych wyszu
kiwarek, korzystając z ogólnie 
dostępnych i popularnych ser
wisów video, czy wreszcie przeglądając 

branżowe czasopisma, jakże często 
można natrafić na materiały przedsta
wiające relacje, wyniki i sprawozdania 
z różnorakich zawodów, pokazów i im
prez rozgrywanych na caiym świecie, 
w których udział biorą konie czystej 
krwi arabskiej. Mało tego... w większo
ści są to imprezy obfitujące w konku
rencje jeździeckie! Mnogość najróż
niejszych klas pleasure, western, ko
stiumowych i klasycznych, takich jak 
ujeżdżenie czy skoki, a nawet takich, 
które nieodmiennie kojarzą się z hisz
pańskimi rasami koni, czyli Dorna Va
quera, przyciąga nie tylko jeźdźców, 
hodowców i miłośników, lecz także



spore grono publiczności. I co najważ
niejsze, są to zawody zarezerwowane 
wyłącznie dla koni arabskich.

Śledząc kalendarz imprez jeż- j 
dzieckich w Polsce, przeznaczo- I 
nych dla koni tej rasy, można odczu
wać pewien niedosyt. Do tej pory, 
z wyjątkiem kilku prywatnych inicja
tyw, araby pod siodłem można było zo
baczyć jedynie przy okazji pokazów or
ganizowanych w państwowych stadni
nach i w dyscyplinie rajdów długody
stansowych. Prawdziwie jasne świateł
ko w tunelu zapaliło się w ubiegłym ro
ku, w którym to zorganizowano w kra
ju kilka imprez sportowych z klasami 
dla koni arabskich oraz, po raz pierw
szy, program Jesiennego Pokazu Koni 
w Janowie Podlaskim poszerzono 
o kolejne konkurencje jeździeckie.
Za prawdziwie przełomowy można jed
nak uznać rok 2009, w którym po raz 
pierwszy udało się pokazać konie arab
skie pod siodłem w klasie kostiumowej 
podczas Eąuisport World Cup Torwar 
2009, dzięki współpracy osób prywat
nych z organizatorem imprezy. Obec
ność koni arabskich pod siodłem pod
czas tej rangi zawodów zdecydowanie 
była zapowiedzią zmian i nadziei 
na rozwój dyscyplin arabskich pod sio
dłem. Nadzieje nie okazały się płonne.

Pierwsze 
„polskie” medale

Data 27-28 czerwca okazała się 
prawdziwie historyczną. Polski Zwią
zek Hodowców Koni Arabskich wraz 
ze Stadniną Koni Janów Podlaski 
i działającym przy niej klubem jeź
dzieckim, zorganizowali I Sportowe 
Mistrzostwa Polski Koni Arabskich. 
Zdecydowanie można powiedzieć, że 
był to krok, na jaki już dawno powinni
śmy się zdecydować w kraju tak boga
tym w konie arabskie i z tak piękną 
historią związaną z ich hodowlą. 
Do pierwszej edycji mistrzostw zgło
szonych zostało 36 koni hodowli pań
stwowej i prywatnej. Można powie
dzieć, że jak na pierwszą tego typu im
prezę, to nieźle. Jednak dziwi fakt nie
obecności wielu koni, które z powodze
niem mogły nie tylko brać udział, ale 
także ząjąć całkiem przyzwoite miej-
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czyste, iście ' 
olimpijskie, de
koracje zawodni- 
ków - zdobywców medali oraz licznie 
przybyła publiczność, jak też obecność 
gości specjalnych. W ramach mi
strzostw rozegrane zostały konkuren
cje ujeżdżenia, skoków przez przeszko
dy, classic pleasure, klasy kostiumowe: 
arabian native costume i pleasure 
w polskich strojach historycznych oraz 
western pleasure, podzielone na kate
gorie juniorów i seniorów. Poziom 
przejazdów w poszczególnych klasach 
był dość zróżnicowany. Po pierwszym 
dniu można było śmiało wyłonić fawo
rytów wyróżniających się na tle innych.
Do takich faworytów można zaliczyć 
bez wątpienia parę Marek Suliga 
i Wangelis, która we wszystkich czte
rech konkurencjach, w których brała 
udział, zajęła pierwsze miejsca w półfi
nałach oraz w finałach, zdobywając 
tym samym cztery złote medale.

Do plusów I Mistrzostw można zde
cydowanie zaliczyć dobrze przygoto
wane zaplecze techniczne, sprawnie 
działające biuro zawodów, prawidło
wość przebiegu konkursów oraz wa
runki, takie jak dobre podłoże, odpo
wiedniej wielkości hala i dobrej jakości 
nagłośnienie. Brakowało natomiast 
komentarzy przed niektórymi konku
rencjami mniej zrozumiałymi dla pu
bliczności. Na przyszłość dobrze było
by także pomyśleć o dodatkowych 
atrakcjach, które umilą widzom czas 
oczekiwania na kolejne starty podczas 
przerw w konkurencjach. Niestety, 
za minus należy uznać nieobecność 
wielu jeźdźców i koni, których dobre 
wyniki można znaleźć w sprawozda
niach regionalnych związków jeździec
kich. Pozostaje mieć nadzieję, że w na
stępnej edycji zawodów frekwencja

f KONI 

ARABSKICH 

CZYSTEJ KRWI

X the Internet, or in widely

2009 - the Year of 
a Breakthrough
One can often find, either in 

t liable video services and pro- 
fcj fessional magazines, reports 
ji' from Arabian horse events 
S aH over the World. Mostly 

they are embracing competi- 
tions under saddle. Apart from 

classic sport competitions, as 
dressage or showjumping, they at

tract a broad public with more picture
sque pleasure classes, Western or costu
me ones, even those associated with ty
pical Spanish horse breeds, as Doma Va
quera. And, above all, they are assigned 
exclusively for Arabian horses!
In Poland, however, one can observe 
much less equestrian events allotted for 
Arabian horses. For the time being, 
except several individual actions, Ara- 
bian under saddle could be seen in spe
cial shows organized by National Studs 
or in endurance competitions. Only last 
year for the first time organized were so-
me equestrian events including classes 
for Arabian horses, as well as more clas
ses under saddle added were to the Au-
tumn Show at Janow Podlaski. Never
theless, a real breakthrough took place 
in 2009, when for the first time a Moun
ted Native Costume class for Arabian 
horses could be introduced into the pro
gram of Equisport World Cup Torwar 
2009. It seemed to be an announcement 
of further changes. Among them a real 
milestone was such a historical date as
June 27th-28th 2009, when Polish Ara
bian Horse Breeders Society, together 
with Janów Podlaski Stud and its Riding 
Club, organized the 1st Arabian Horse 
Sports Championships of Poland.
It’s a pity, that in a country with such 
a numerous Arabian horse population 
and so far tracing back history of their 
breeding, as Poland, such an event 
wasn’t organized earlier. Anyway, for the 
first edition of championships entered 
were 36 horses, together from state- 
-owned and private breeding. It was qu
ite a good result as for the first time, al
though there still were some other hor
ses, who had chances to be placed high
ly, but didn’t compete. The winners 
awarded with medals, crowds of specta
tors and presence of special guests em
phasized the rank of the event. Held we
re such competitions, as dressage, show
jumping, Classic Pleasure. Mounted Na
tive Costume. Polish Historical Costume 
and Western Pleasure, all in separate 
classes for junior and senior riders. The 
riders’ level was rather diversified, but al
ready after the first day one could easily 
select definite favorites. As one of t hem 
undoubtedly emerged Marek Sulii u« 
Wangelis - the team winning gold medals 
in all four competitions, in which they

Thflst Championships of Poland had 

surely good technical background, an e- 
ficient show office, all compeU >om. *er  
correctly conducted, whereas the md< or 
arena had a proper size, good sun

sea. Rangę imprezy podkreślały uro- zdecydowanie wrośnie.
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A Albus i I and Jagoda Florczak - 
zloty medal w klasie polskich 

strojów historycznych I gold medal 
in junior Historical Costumes

Porto i / and Maria Sosnowska - 
ztoci medaliści w I gold medalists 

in junior Classic Pleasure ▼

and well-functioning amplification equ
ipment. On the other hand, more com
ments should be given, preceding some 
competitions less understandable to the 
public. In the breaks between separate 
classes special shows might be perfor
med, to attract some less horse-oriented 
people. It was also a pity, that so many 
renowned horses and riders were absent. 
Let’s hope those disadvantages would be 
improved in the future.
The participants of „Pleasure” classes 
could be better trained before their 
starts. The common mistake was to be
have, as if they were dressage competi
tions ridden in groups. Unfortunately 
completely unavailable were publica
tions in Polish, explaining the specific 
character of classic or costume pleasure 
classes. Nevertheless, noticed was a gre
at progress, comparing to past years 
Summarizing, the 1st Arabian Horse 
Sports Championships of Poland, held at 
Janów Podlaski State Stud, could be re
cognized as successfill and playing an 
important part in development of equ-

Pewnym mankamentem jest nieco 
słabsze przygotowanie się przez za
wodników do klas pleasure. O ile 
w ujeżdżeniu, western pleasure czy 
w skokach zawodnicy w pełni rozumie
ją zasady konkurencji, to klasy takie 
jak classic czy arabian native costume 
nadal są traktowane jak ujeżdżenie 
w zastępie. Niestety, oprócz warunków 
i regulaminów brak jest ogólnie do
stępnych publikacji w języku polskim 
traktujących o specyfice i zasadach 
tych klas. Można jednak stwierdzić, że 
nastąpiła poprawa w jakości przejaz
dów w stosunku do lat ubiegłych i po
ważniejsze błędy zdarzały się spora
dycznie.

Podsumowując I Sportowe Mistrzo
stwa Polski Koni Arabskich w Janowie 
Podlaskim, można uznać je za udane 
i spełniające ważną rolę w rozwoju 
w Polsce sportu jeździeckiego na ko
niach czystej krwi arabskiej, a na kar
tach jego historii zapisały się pierwsze 
polskie medalowe nazwiska jeźdźców 
i imiona koni.

Stadl Paura 
- udany start

Kolejnym ważnym wydarzeniem 
w promocji konia arabskiego pod sio
dłem był udział naszych zawodników 
w Sportowych Mistrzostwach Europy 
Koni Arabskich w Stadl Paura w Au

Pekin i / and Pola Rudasz - zloty medal w skokach juniorów 
/ gold medal in juniors showjumping

strii, które odbyły się w dniach 30 lip- 
ca-2 sierpnia. W porównaniu do roku 
ubiegłego można zauważyć zdecydo
wany rozwój imprezy, która już „okrze
pła” i nabrała formy, a jej poziom orga
nizacyjny jest bardzo dobry. Konie 
uczestniczące w zawodach prezento
wały dość zróżnicowane typy, również 
przydatność do klas, do których zosta
ły one zgłoszone, nie zawsze była od
powiednia. Jak podkreślił w rozmowie 
z nami sędzia Scott Benjamin, polskie 
konie prezentują najlepszy typ i kon
dycję oraz zwartość sylwetki arabskie
go konia wierzchowego, co zostało od
powiednio ocenione w czwartkowej 
konkurencji Type & Confirmation. Je
dyne, czego brakuje naszym koniom to 
większe doświadczenie sportowe. Za
uważył również, że poziom całych za
wodów w porównaniu do ubiegłorocz
nej edycji wyraźnie się podniósł, 
zwłaszcza w konkurencjach trail i re- 
ining, w których czołówka zawodników 
dorównuje już jeźdźcom z USA i Kana
dy. Pewne niedociągnięcia w rozumie
niu warunków i sposobu rozgrywania 
klas można zauważyć jeszcze tylko 
w konkurencjach pleasure. Classic, po
dobnie jak w Polsce, jest jak na razie 
traktowana zbyt „ujeżdżeniowo”. Jest 
to klasa, w której ruch konia powinien 
być nieco bardziej wyniosły i „pokazo
wy”. Natomiast w konkurencji Western
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Pleasure tendencją obserwowaną 
w Europie jest nieodpowiednie usta
wienie „ramy” konia arabskiego, które
go błędnie usiłuje się ustawić jak konia 
american quarter. Scott Benjamin po
wiedział również: - Problemem w Euro
pie w klasie Western Pleasure jest jeż
dżenie w tych samych klasach z końmi 
AQH. Koń arabski ustawiony jak qu
arter traci swój ruch, naturalne dla ra
sy ustawienie, kształt szyi, urok i pięk
no. To już nie jest arab. Dodał również, 
iż w USA i Kanadzie popularność po
kazów dla koni arabskich użytkowa
nych pod siodłem jest ogromna, a licz
ba koni w nich uczestniczących - wie
lokrotnie większa niż w pokazach ho
dowlanych - w ręku (halter).

Obserwując przejazdy w poszcze
gólnych klasach, należy stwierdzić iż 
większość polskich zawodników 
na tle zagranicznych kolegów po fa
chu prezentuje się całkiem przyzwo
icie. Pewien niedosyt można odczuć 
patrząc na listy startowe w konkuren
cjach ujeżdżenia czy cross country, 
gdzie niestety nie można znaleźć żad
nego polskiego nazwiska. Pozostaje 
mieć nadzieję, że w następnych latach 
dochowamy się doświadczonej spor
towo pary, która będzie nas reprezen
tować także w wyżej wymienionych 
dyscyplinach. Z polskiej ekipy uwagę 
zwracały przejazdy Danuty Konoń- 
czuk, która profesjonalnie zaprezen
towała młodego i mało doświadczo
nego ogiera Eol, oraz Małgorzaty 
Blaszczyk, która znając doskonale 
atuty i drobne braki dosiadanej przez 
siebie klaczy Wandea, perfekcyjnie 
podkreślała podczas przejazdów 
w Classic Pleasure oraz Arabian Tra
ditional Riding te pozytywne cechy 
swojego wierzchowca, jakimi jest opa
nowanie, spokojne przejścia w cho
dach i odpowiednia do klas sylwetka. 
Obie amazonki potrafią niewątpliwie 
„znaleźć się na arenie” i wykorzystują 
świadomie tzw. strategię areny.

A oto najlepsze wyniki polskich za
wodników: Classic All Around: srebrny 
medal - Wandea i Małgorzata Blasz
czyk; Western All Around: 4. miejsce 
w klasyfikacji generalnej - Wangelis 
i Marek Suliga; Jumping Mono: brązo
wy medal - Walor i Daria Klimecka; 

Ladies Side Saddle Mono: złoty medal 
- Eol i Danuta Konończuk; Classic Ple- 
asure Mono: srebrny medal - Wandea 
i Małgorzata Blaszczyk; Arabian Tra- 
ditional Riding Mono: zloty medal - 
Wandea i Maigorzta Blaszczyk, brązo
wy medal - Eol i Danuta Konończuk.

Podsumowując stronę organizacyj
ną zawodów, śmiało można powie
dzieć, że należały one do najbardziej 
udanych z dotychczasowych. Dobra 
atmosfera i życzliwość organizatorów 
udzielała się wszystkim zawodnikom 
i uczestnikom, którzy sportowo mię
dzy sobą rywalizowali, ale także wspie
rali i bawili się razem. Dało się to od
czuć szczególnie podczas przejazdów 
zawodników, gdzie pozostali, niezależ
nie od narodowości, gorąco i głośno 
dopingowali swoich „przeciwników”. 
Przykładem też może być odśpiewanie 
przez publiczność i uczestników zawo
dów podkładu muzycznego w trakcie 
przejazdu Freestyle Reining, gdy za
wiodło nagłośnienie.

Co dalej...
Analizując obecny rok można poku

sić się o stwierdzenie istnienia szansy 
na rozwój polskiego jeździectwa 
na koniach arabskich czystej krwi. 
Biorąc pod uwagę olbrzymie pogłowie 
koni tej rasy w naszym kraju, możemy 
powiedzieć, że dysponujemy całkiem 
niezłą częścią „zaplecza”. Do pełni 
szczęścia brakuje nam tej reszty, czyli 
większej liczby trenerów specjalizują
cych się w treningu koni arabskich, 
imprez rozgrywanych regionalnie, 
większego zaangażowania jeźdźców 
i zainteresowanych organizacji. Bra
kuje także odpowiedniego marketingu 
i reklamy. W XXI wieku, gdzie zwykła 
reklama wizualna nie wystarcza, po
myśleć należałoby nad odpowiednim 
sposobem dotarcia do potencjalnego 
użytkownika konia arabskiego. Na na
szym polskim rynku jest to o tyle trud
ne, iż przez wiele lat koń arabski jawił 
się mylnie jako wierzchowiec dość 
trudny, a z racji niewielkiego wzrostu 
mało ciekawy użytkowo. Tak więc or
ganizacja imprez jeździeckich dla koni 
arabskich czy udział w zawodach za
granicznych jest jak najbardziej 
na miejscu. Wypadałoby jeszcze nadać 

estrian sports for Arabian horses in Po
land. Commemorated should be the na 
mes of Polish riders and horses winning 
medals.
The next event, important for promotion 
of using Arabian horses under saddle 
were undoubtedly the Arabian Horse 
Sports Championships of Europe, held 
at Stadl Paura on July 30th - Aug. 2nd. 
Comparing it to the last year’s event, no
ticed should be its definite development 
and a very good organization level Hor
ses participating in competitions repre
sented a diversified type and not always 
fitted the classes they were entered to. 
The judge, Scott Benjamin, pointed out, 
that Polish horses represent the best ty
pe, condition and frame typical for an 
Arabian saddle horse, what was highly 
prized in the „Type and Conformation” 
class. They were, however, lacking the 
sport experience. Nevertheless, the ge
neral level of this year’s European Cham
pionships significantly improved, espe 
cially in the Trail and Reining competi
tions.
Certain shortcomings were noticed only 
in „Pleasure” competitions. Most riders 
lead their horses in the same way, as in 
dressage classes, whereas in that compe
tition a horse should move in a more 
„showy”, haughty manner. On the other 
hand, in Europe observed was a tenden
cy for setting Arabian horses participa
ting in the Western Pleasure in the same 
„frame”, as American Quarter Horses. 
Scott Benjamin warned, that an Arabian 
horse managed this way would lose its 
natural silhouette, movements and be
auty. He emphasized, however, that in 
the American and Canadian Arabian 
horse shows classes under saddle are 
much more popular than halter ones.
Nevertheless most Polish riders perfor
med their rounds on a decent level. It 
was only a pity, that no Polish names co
uld be found on starting lists in Dressage 
or Cross Country classes. Let’s hope, 
that in next years we’d be able to enter 
at least one experienced pair in those 
competitions. Within the Polish repre-

Wandea i I and Małgorzata
Blaszczyk - zwyciężczynie 

w klasie kostiumowej seniorów / 
winners in senior Native Costume
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sentation distinguished themselves Da
nuta Konończuk (who very professional
ly rode a young and unexperienced stal
lion Eol) and Małgorzata Blaszczyk, who 
was able to show the greatest advanta
ges of her mare Wandea (as composure, 
even transitions and a frame suitable for 
a class), concealing her small shortco
mings. Both lady riders could perfectly 
apply the „strategy of arena”.
Following are the best results of the Po
lish riders: Classic All Around - silver me
dal - Wandea nad Małgorzata Blaszczyk; 
Western All Around - IVth place - Wan- 
gelis and Marek Suliga; Jumping Mono - 
bronze medal - Walor and Daria Klimec- 
ka; Ladies Side Saddle Mono - gold me
dal - Eol and Danuta Konończuk; Classic 
Pleasure Mono - silver medal - Wandea 
and Małgorzata Blaszczyk); Arabian 
Traditional Riding - gold medal - Wan
dea and Małgorzata Blaszczyk, bronze 
medal - Eol and Danuta Konończuk.
Summarizing, the event was successful 
and very well-organized. The partici
pants, apart from competing, had a go
od time in a friendly atmosphere. Every 
ride, regardless of the nationality, was 
greeted by loud cheers, and when the 
amplification equipment broke down du
ring the performance of Freestyle Re
ining - the competitors together with the 
public sang instead of the music back
ground!
Well, if so, how the things will be going on 
in Poland? We surely have a chance for 
more intensive using Arabian horses un
der saddle, especially with so numerous 
population of that breed, what makes 
a pretty good „background”. We need on
ly more trainers skilled in work with Ara
bian horses, more events on a regional le
vel, more interest of riders and sponsors. 
Necessary is a proper marketing and pu
blicity in order to get through to poten
tial users of Arabian horses. In Polish 
conditions the problem is especially diffi
cult to solve, because for a long time fi
xed were completely wrong views on ri
deability of Arabian horses. In common 
opinions they were recognized as hardly 
manageable and too small for a broader 
use. The more needed are more sport 
events for Arabians and their participa
tion in such competitions abroad.
The circle of Arabian horse lovers should 
be broadened by encouraging more ri
ders to use them under saddle. In Poland 
we have categorically too few riders of 
Arabian horses, except long-distance en
durance rides, predominated by pure
bred mounts. For the time being, a free 
hand have especially the Western or Side 
Saddle riders. It’s a great pity, that con
temporarily in Poland popular is a com
mon opinion, according to which, classes 
for Arabian horses aren’t acknowledged 
as a real sport. Maybe such a false image 
would be corrected, if in Polish arenas 
appeared more well-trained riders on 
well-trained Arabian horses.
/transl. K. Ch./

temu odpowiednie brzmienie i roz
głos wykraczający poza społeczność 
„arabiarzy”, gdyż istnieje potrzeba 
poszerzania kręgu miłośników tych 
koni i „zastrzyk świeżej krwi” byłby 
bardzo pomocny. Największą lukę, ja
ką mamy do zapełnienia, stanowi gro
no jeźdźców koni arabskich. Osób 
sportowo użytkujących konie tej rasy 
w Polsce jest jak na lekarstwo. „Bro
nić się” nie muszą jedynie długody
stansowe rajdy konne, gdzie więk
szość zarejestrowanych koni to wierz
chowce czystej krwi. Olbrzymie pole 
do popisu mogą mieć tutaj miłośnicy

Medalowe wyniki poszczególnych klas

Skoki przez przeszkody - juniorzy ]
L Pekin Pola Rudasz, KJ Nadwiślanin Kwidzyn 
, i . Konrad Błaszczyk,

unezJa kj Michałów im. I Pułku Strzelców Konnych

Western Pleasure - Open _________ 
L Wangelis Marek Suliga, Harmony Farm 
2. El Moro Aleksandra Kowalska, Harmony Farm

Skoki przez przeszkody - seniorzy
1. Grynicz Karina Partyka, KJ Fabrex
2. Wandea Małgorzata Błaszczyk
_ KJ Michałow im. I Pułku Strzelców Konnych
, „ , Dorota Poziomkowska,

w s WKJ Lublin, SJ Kapriola Choiny

Arabian Native Costume - juniorzy
L Salar Aleksandra Owerko, KJ Janów Podlaski
2. Albus Jagoda Florczak, KJ Janów Podlaski
3. Porto Maria Sosnowska, KJ Janów Podlaski

Arabian Native Costume - seniorzy
1 w d Małgorzata Błaszczyk,
__ an ea KJ Michałów im. I Pułku Strzelców Konnych
2. Cytra Danuta Konończuk
^ąrbaro^^g^n^tawrslojięzrzęszóńą

!. Orsk
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Classic Pleasure - juniorzy |
1. Porto Maria Sosnowska, KJ Janów Podlaski 
¿Album Aleksandra Owerko, KJ Janów Podlaski
3. Albus Jagoda Florczak, KJ Janów Podlaski

Polskie stroje historyczne - juniorzy

B
us Jagoda Florczak, KJ Janów Podlaski
tr Aleksandra Owerko, KJ Janów Podlaski 
to Maria Sosnowska, KJ Janów Podlaski

rUIMUC 31IU|
1. Wanqelis_

e iioiuryczne - seniorzy
Marek Suliga, Harmony Farm

2. Orsk Agnieszka Romszycka,
KU AZS PW Warszawa

3. Cytra Danuta Konończuk

Classic Pleasure - seniorzy
7. Wangelis Marek Suliga, Harmony Farm
2. Barbarossa Katarzyna Stawiska, niezrzeszona 
~ .. Agnieszka Romszycka,
i. tainet KU AZS pw Warszawa

3U1iIMm'J

.< H I iW.1! 1

< Grynicz i / and Karina Partyka
- zloty medal w skokach
w kat. seniorów / gold medal in 
senior showjumping

Orsk i / and Agnieszka Romszycka
- brązowy medal w ujeżdżeniu / 
bronze medal in dressage ▼ 

klas westernowych czy jeździectwa 
w damskim siodle. Kiedyś, w rozmo
wie na temat przydatności konia 
arabskiego w jeździectwie, ktoś po
wiedział mi, że klasy dla koni arab
skich to nie jest „sport”. Należałoby 
się zastanowić, dlaczego taki wizeru
nek mamy wykreowany w naszym 
kraju. Możliwe, że wystarczyłoby gdy
by na naszych polskich arenach zago
ścili na stale bardzo dobrze przygoto
wani zawodnicy na dobrze wytreno- 
wanych koniach. •
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