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(Jur 2010  foafs.
H Ekzactlv H ~ bay filly 

Versace x Ekzotyka by *Goliat

H Divas H ~ gray colt 
Aria Impresario x *Diya Fork by *E1 Nabila B

H Ekstraordinaire H — gray colt 
Bel Aire V x *Ekstazia by Eukaliptus

H Embrace H ~ bay filly 
Besson Carol x *Embra by Monogramm

Beguine oH ~ bay filly 
Versace ~ *Clio Belize by Don El Chall 

(owned by oOneHennessey Partners)

H Pyndar Ludjin H ~ gray colt 
Ludjin eljamaal x *Pinga by Gazal alShaqab

H Elnab H ~ gray colt 
*E1 Nabila B - *H Elana H by Galba

H Azoria H ~ chestnut filly 
*Jiuliusz de Wiec x *Alegoria by Eukaliptus

*H Toga H ~ gray filly 
Gaspar x *Tonacja by Eldon

H Ambagramm H ~ bay colt 
Monogramm x *Amba by Eukaliptus

H Trenz H ~ gray colt 
Enzo x Trejor IA by Szanghai

For information on these foals 
and the opportunities at 

Hennessey Arabians, 
log on to our website.

You’ll be glad you did.
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> Kj-Oyifa • Chronicie of events
I

• Z pokazów
Na Bliskim Wschodzie...

Girlan-Bey (Pesal - Gracja-Bis po 
Monogramm [US]) hodowli Katarzy
ny i Michała Bogajewiczów, którego 
właścicielami są Annelie i Gunnar 
Kristoffersen ze Szwecji (OKS Ara- 
bians), a który został wydzierża- 

}'(? wiony przez Athbah Stud, wygrał 
klasę i zdobył tytuł Wiceczempio- 
na Ogierów Starszych na dwóch 
bliskowschodnich pokazach klasy A 
- w Doha w Katarze oraz w Shar- 

' jah w Zjednoczonych Emiratach 
Arabskich.

Podczas prestiżowego pokazu 
Dubai International Arabian 

Championships, który od tego roku 
afiliowany jest jako Title Show, mi- 
chałowskiej hodowli Kwestura (Mo
nogramm [US] - Kwesta po Pesennik 
[SU]), należąca do Ajman Stud, zo
stała jednogłośnie wybrana Czem- 
pionką Klaczy Starszych. Warto do
dać, że w klasie zdobyła aż 95,13 pkt., 
w tym aż 6 x 20 za typ, 6 x 20 za głowę 
i szyję oraz 5 x 20 za ruch.

• ... we Francji
Klasę Liberty pokazu Normandie 

Arabian Festival w Saint Ló wygrała 
wyhodowana w SK Michałów Wróż
ka (Ganges - Wipera po Fawor). Wi- 
ceczempionem Ogierów Starszych 
został syn Eksterna - Vangelis [BE].

*
* *

Na pokazie w Menton drugie miej
sce w klasie zajęła michaiowska Par- 
mana (Al Maraam [IL] - Palmira 
po Monogramm [US]), dzierżawio
na przez Athbah Stud. Girlan-Bey 
zajął trzecie miejsce w swojej klasie - 
za późniejszymi czempionem i wice- 
czempionem.

• ... w Holandii
Ellissara została Wiceczempionką 

Klaczy Starszych pokazu LowLand 
Arabian Cup w Exloo. Dwuletnia 
Epasjonata (Psytadel [US] -Entaga 
po Ganges) hodowli Leszka Jarmuża 
i własności Wojciecha Parczewskiego 
uplasowała się na drugim miejscu 
w klasie.

• ... i w Wielkiej Brytanii
Czempionem Ogierów Starszych 

oraz Czempionem Ogierów Supreme 
pokazu Devon County Show w Exe- 
ter został wychowanek SK Michałów 
- Edeon (Eldon - Emigrantka po Eu
kaliptus), należący do Patricii Lina, 
say.

• Polskie konie w Weis...
Spektakularnym wynikiem zakoń

czył się międzynarodowy pokaz klasy a 
w Weis. W finale klaczy starszych 
wystąpiły wyłącznie reprezentantki 
SK Michałów, które podzieliły między 
siebie trzy medale i tytuł Top Five 
w kolejności: Emandoria (Gazal Al 
Shaqab [QA] - Emanda po Ecaho), 
Emmona (Monogramm [US] - Emil- 
da po Pamir), Pistoria (Gazal Al 
Shaqab [QA] - Palmira po Mono
gramm [US]) i Palmira (Monogramm 
[US] - Palestra po Penitent). W czem- 
pionacie klaczy młodszych srebrny 
medal zdobyła michaiowska Padova 
(Galba [DE] - Palanga po Ekstem), 
a brązowy - Psyche Kreuza (Ekstem -

I • From the Shows. In the Middle East...
Girlan-Bey (Pesal - Gracja-Bis/Monogramm [US]) bred 

by Katarzyna and Michał Bogajewicz and owned by Anne- 
lie and Gunnar Kristoffersen from Sweden (OKS Ara
bians), won his class and the Reserve Champion Stallion 
title in two A-Class shows in the Middle East - at Doha 
(Qatar) and Sharjah (United Arab Emirates).

During a prestigious show Dubai International Arabian 
Championships, since this year affiliated as a Title Show, 
the Michałów-bred Kwestura (Monogramm [US] - Kwe
sta! Pesennik [SU]), owned by Ajman Stud, was unanimo
usly elected the Senior Champion Mare. In her class she 
got the average score of 95,13 points, including 6 x 20 for 
type, 6 x 20 for head and neck and 5 x 20 for movement.

• ... in France
The „Liberty” class of Normandie Arabian Festival at 

Saint Ló was won by Michalów-bred Wróżka (Ganges - 
Wipera/Fawor). The Reserve Champion Stallion claimed 
was a son of Ekstem - Vangelis [BE].

In a show at Menton in her class placed second was Mi- 
chaiów-bred Parmana (Al Maraam [IL] - Palmira/Mono- 
gramm [US]), leased by Atbah Stud. In the same show 
Girlan Bey was placed third in his class, defeated only by 
the later Champion and Reserve Champion.

• ... in the Netherlands
Elissara was granted the Reserve Champion Mare of 

the Lowland Arabian Cup Show at Exloo. In the same 

show the 2-y. o. Epasjonata (Psytadel [US] - Entaga/Gan- 
ges), bred by Leszek Jarmuż, owned by Wojciech Parczew
ski, was placed second in her class.

• ... in Great Britain
The titles of Champion Stallion and Supreme Cham

pion Stallion of the Devon County Show at Exeter got to 
the stallion Edeon (Eldon ~ Emigrantka! Eukaliptus) ,br<i 
at Michałów, owned by Patricia Lindsay.

• Polish Horses at Wels...
The International A-Class Show at Wels brouht a spec

tacular result. To the finals for Senior Mares qualified on 
ly the representatives of Michałów Stud. They got medalt 
and Top Five titles in the following order: Emandoria (Ga
zal Al Shaqab [QA] - Emanda/Ecaho), Emmona (Mono
gramm [US] - Emilda/Pamir), Pistoria (Gazal Al Shaqab 
[QA] - Palmira!Monogramm [US]) and Palmira (Mono
gramm [US] - Palestra/Penitent). In Junior Mares Cham
pionships the silver medal was won by Michalów-bred Pa
dova (Galba [DE] - Palanga!Ekstem), whereas the bron
ze one - by Psyche Kreuza (Ekstem - Pallas-Atenal Eca- 
ho) from Chrcynno-Paiac. The Junior Top Five title got to 
Eternal (FS Bengali [DE] - Ewitacja/Ganges), bred and 
owned by Jan Głowacki.

• ... and in Blommerod
Remarkable results were achieved by Polish breeders du

ring the Scandinavian Open Championships in Blommerod.

6



um.



■rw

oj events

rc<? •/.

Pallas-Atena po Ecaho). Z tytułem 
Top Five w kategorii ogierów młod
szych wrócił do domu Eternal (FS 
Bengali [DE] - Ewitacja po Ganges) 
Jana Głowackiego.

I

i

• ... i w Blommeród
Znakomite wyniki uzyskali pol

scy hodowcy podczas pokazu 
Scandinavian Open. Roczna Pri
mera (Eden C [US] - Preria 
po Ararat) z Janowa Podlaskie
go została złotą medalistką 
i Najlepszym Koniem Pokazu 
oraz zdobyła nagrodę specjalną 
dla najwyżej ocenionego konia. 
Brązowym medalistą ogierków 

został Eternal Jana Głowackiego. 
W kategorii seniorów ponownie na

\

grody odebrała SK Janów Podlaski: 
wśród klaczy srebro zdobyła Ceno- 
za (Ekstern - Celna po Argo), brąz - 
Alabama (Gazal Al Shagab [US] - 

Altona po Eukaliptus), zaś w katego
rii ogierów - złoto Equifor (Gazal Al 
Shaqab [US] - Eqviria po Pers), a 
brąz - Eurykles (Emigrant - Eutona 
po Etogram), dzierżawiony przez 
duńską stadninę Turban Stud.

• Sportowe MP
W ostatni weekend czerwca w Ja

nowie Podlaskim odbyły się II Spor
towe Mistrzostwa Polski Koni Arab
skich. Większość koni startowała 
w kilku dyscyplinach, dlatego wystę
py 34 zgłoszonych wierzchowców 
szczelnie wypełniły dwudniowy pro
gram imprezy. Ale były wyjątki. Daria 
Klimecka na wałachu Walor (Aslan - 
Wyprawa po Etogram) hod. Leszka 
Sikory, wł. Romana Klimeckiego, 
wystartowała tylko w konkurencji 
skoków seniorów, ale przygotowanie 
i doświadczenie tej pary dało jej za
służone zwycięstwo. Wśród koni star-

tujących w kilku dyscyplinach zabły
snął wyhodowany w Janowie Podia 
skim, a należący do Mirosława Lej- 
szo, ogier Barbarossa (Gazal Al Sha 
qab [QA]) - Barka po Ararat), który 
pod juniorką Kają Dembińską (na 
zdjęciu) zdobył aż cztery złote meda 
le: w ujeżdżeniu, Classic Pleasure, 
Native Costume oraz w klasie w stro 
ju polskim. Gwiazda zeszłorocznych

.• The yearling Primera (Eden C [US] - Preria!Ararat) from 
Janów Podlaski became the Gold Medalist and was awar
ded with „Best in Show”, as well as with a special trophy for 
the highest scored horse. The bronze medal went to Eter
nal, bred and owned by Jan Głowacki In the senior catego
ry the awards once again went to Janów Podlaski Stud. Ce- 
noza (Ekstern - Celna!Alegro) gained the silver medal, whi
le Alabama (Gazal Al Shaqab [QA] - Altona!Eukaliptus) - 
the bronze. Among the stallions the gold medal was secu
red by Equifor (Gazal Al Shaqab [QA] - EqviriaJPers), whi
le the bronze medal went home with Eurykles (Emigrant - 
EutonaJEtogram), currently leased by Turban Stud of Den
mark.

• The Arrivals and Departures
In May to Janów Podlaski came a yearling colt Abyai 

AA (Nader Al Jamal [US] - Al Amal AA (1L]/Halim Shal 
I [HU], bred and owned by Ariela Arabians, announcer 
a long time ago. That handsome colt captured already the 
titles of Israeli National Reserve Champion and Israel 
Egyptian Cup Champion FoaL

♦
* ♦

Approximately at the same time the Michałów-brec 
Multi-Champion Ekstern, after spending nearly the whole 
mating season at Janów, in May left for Belgium, where hi 
semen would be offered for sale by the Jadem Arabian

• Polish Sport Championships
During the last weekend of June Janów Podlaski hosted 

the 2nd Polish Arabian Horse Sport Championships. The 
majority of the horses competed in several disciplines, 
that’s why the performances of 34 entered horses filled the 
event’s two day program to the brim. Among the horses 
competing in several competitions the brightest shone the 
stallion Barbarossa (Gazal Al Shaqab [QA] - Barka!Ara
rat), bred by Janów Podlaski and owned by Mirosław Lej- 
szo, who under the junior contestant Kaja Dembińska ga
ined as much as four gold medals - in dressage, Classic 
Pleasure. Native Pleasure and Polish historical costume 
(photo above). The star of last year’s championships, the 
stallion Wangelis (Empres - Warta/Wermut), bred by To
masz Tarczyński and owned by Marek Suliga also won fo
ur medals - two in the senior category and two under the 
owner’s debuting daughter, Joanna Suliga. The superbly 
prepared by Agnieszka Romszycka Edinet (Włodarz - El- 
lilaiWachlarz) returned home with three gold medals - in 
dressage, Classic Pleasure and Native Costume.

Breeding Center.

• The Farewells
On March 4th, few weeks before his 31st birthday, pas 

sed away a meritorious leading sire from Janów, Balon 
(Gwarny - Ballada!Partner). Despite his advanced age 
he enjoyed a perfect health and energy. Used for breeding 
at Janów, Michałów and Białka, he left behind more than 
70 heads of progeny, including a continuator of the sireli- 
ne - the stallion Kulig, bred at Michałów, since this year 
put to stud at Janów.

The Halsdon Arabians Stud bade farewell to the Mi- 
chaiów-bred mare Pikieta (Probat [SE] - Platyna/Czar- 
dasz), the Reserve Champion of Poland and World, next 
to the highest selling mare of 1990 Polish Prestige Sale. 
Together with Pilarka, she was bought for 160 000 USD 
by Paolo Gucci, the owner of Millfield Stables. In 1994 she 
got to Great Britain and soon in the colors of Shirley 
Watts she flew through the European show-rings as a hur
ricane, gaining among others the titles of Scandinavian 
Open Champion at Blommerod, URIAHS Champion at

8
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Qíjro vicíe of events

mistrzostw, ogier Wangelis (Empres 
- Warta po Wermut) hod. Tomasza 
Tarczyńskiego, wl. Marka Suligi tym 
razem także zdobył cztery medale: 
dwa w kategorii seniorów, a dwa 
pod debiutującą córką właściciela, 
Joanną. Doskonale przygotowany 
przez Agnieszkę Romszycką Edi- 
net (Włodarz - Ellila po Wach
larz) zdobył trzy złote medale - 
w ujeżdżeniu, Classic Pleasure 
i Native Costume.
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\ • Przyjazdy i wyjazdy
W maju do Janowa Podlas

kiego przyjechał zapowiadany 
wcześniej roczny Aby ad AA (Na

der Al Jamal [US] - Al Amal AA [IL] 
po Halim Shah I [HU]) hodowli
i własności stadniny Ariela Arabians. 
Na swoim koncie ma tytuły Wice- 
czempiona Izraela oraz Czempio- 
na Israeli Egyptian Cup w kategorii 
źrebiąt z rocznika 2009.

Michałowski multiczempion Eks
tern, po spędzeniu większości sezonu 
w Janowie Podlaskim, wyjechał 
w maju do Belgii, do ośrodka Jadem 
Arabians, gdzie będzie oferowane je
go nasienie.

• Pożegnania
Na kilka tygodni przed swoimi 31. 

urodzinami, 4 marca odszedł janow
ski Balon (Gwarny - Ballada po 
Partner). Użyty w stadninach w Ja
nowie, Michałowie i Biaice oraz przez 
hodowców prywatnych zostawił po
nad 70 sztuk potomstwa, w tym kon
tynuatora rodu - michałowskiego 
Kuliga, który w tym roku zajął boks 
czołowego w Janowie.

*
* *

Stadnina Halsdon Arabians poże
gnała michaiowskiej hodowli Pikietę 
(Probat [SE] - Platyna po Czar
dasz) . Wiceczempionka Polski i Wice- 

czempionka Świata w 1990 roku osią
gnęła drugą cenę aukcji Polish Pre
stige (160 tys. doi.) i razem z janow
ską Pilarką wyjechała do USA, 
do stadniny Millfield Stables Paolo 
Gucciego. W1994 roku Pikieta trafiła 
do Wielkiej Brytanii pod opiekę Shir
ley Watts. Jak burza przeszła przez 
europejskie ringi, zdobywając m.in. 
tytuły Czempionki Scandinavian 
Open w Blommeród, Czempionki po
kazu URIAHS w Towerlands (dwu
krotnie) oraz Czempionki Pucharu 
Narodów w Aachen. W SK Janów Po- 
slaski użyto jej syna, karego HS Pi- 
randelo.

• Zasłużeni
W dniu 6 marca 2010 w Scottsdale 

w Arizonie (USA) odbyła się niezwy
kła uroczystość. Konsul Generalny 
RP Joanna Kozińska-Frybes w towa
rzystwie innych polskich dyploma
tów i przedstawicieli Polonii amery-

Towerlands (twice) and All Nations Cup Champion at 
Aachen. In Poland her blood is represented through her 
son, the black stallion HS Pirandelo, used at Janow Pod- 
laski Stud. Pikieta passed away peacefully, on March 
26th, in the age of 28.

• People of merit
On March 6th, 2010 in Scottsdale, AZ (USA) an 

extraordinary ceremony took place. The Consul General 
of the Republic of Poland Mrs Joanna Kozinska-Frybes, 
accompanied by other Polish diplomats and repre
sentatives of the Polish community in America honored 
Jolanta and Zenon Lipowicz with the Knight’s Cross of 
the Order of Merit of the Republic of Poland.

Jolanta and Zenon Lipowicz deserved this distinction 
like none other, as they devoted their entire fife to the 
Polish cause and the well-being of the Polish Arabian 
horse. When still in Poland, both Jolanta and Zenon were 
highly valued as outstanding experts on horse breeding. It 
was them who greatly contributed to the foundations 
which led to the successes of Polish breeding all over the 
world then and now. Fate had bound their life to the 
United States, which turned out to be yet another chapter 
of propagating the Polish identity, Polish culture and the 
beauty of our country. Horses were ever close to their 
hearts, proof of which is the enormous devotion and 
highest level of professionalism which Jolanta and Zenon 
contributed to the breeding, training and the promotion 
of knowledge about these beautiful and cherished by all 
Poles animals. Arabian horses have always held a special 
place in their lives, having dedicated a large part of their 
passion and commitment to these extraordinary 

creatures. This was reflected in their educational and 
journalistic activity, of which the best example is the 
remarkable work titled „The Arabian Horse - Poland’s
National Treasure”, a source of knowledge for future 
generations of breeders.

The Arabian community in Poland would like to 
sincerely congratulate them - the Ambassadors of the 
Polish cause and Polish breeding - and express our 
highest recognition. (I. Z.)

• Exhibition in Royal Baths Park
During April 27th and June 13th the Museum of 

Hunting and Horsemanship in the Royal Baths Park 
hosted an exhibition of extremely beautiful and 
expressive photography by the well-known photography 
artist Tadeusz Budziński. It was inspired by the Arabian 
horses at Kielnarowa Stud of Czeslaw Witko. The artist 
was able to capture in his lens images worthy of the 
greatest masters - images of free, unbridled horses 
galloping with the wind in their manes over boundless, 
fragrant with the scent of herbs, pastures at the foot of 
the Bieszczad mountains. The exhibition was at the same 
time a promotion of the photographer’s album of the 
same title. The introduction was written by an incredible 
man of the Renaissance, Professor Andrzej Strumiłło. 
Writing about the majesty of nature and the beauty of the 
animal he quotes a fragment of Juliusz Siowacki’s 
translated version of the poem of „The Constant Prince”: 
„Swift, might I say, as a cloud was he, 
His nostrils - a genuine ruby, 
Like an eagle he went in fleetness
And like thunder - when he pounded his chest” (I. Z.)
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kańskiej odznaczyła Jolantę i Zeno
na Lipowiczów Krzyżem Kawaler
skim Orderu Zasługi Rzeczypospoli
tej Polskiej.

Jak mało kto, wlaśne Jolanta i Ze
non Lipowiczowie zasłużyli na to od
znaczenie, cale swoje życie oddając 
sprawie polskiej i dobru polskich ko
ni. W czasie, kiedy Jolanta i Zenon 
przebywali jeszcze w Polsce, byli ce
nieni jako wybitni fachowcy w dzie
dzinie hodowli koni. To oni współ
tworzyli podwaliny sukcesów, jakie 
polska hodowla odnosiła i odnosi 
na całym świecie. Los związał ich ży
cie ze Stanami Zjednoczonymi i był 
to kolejny etap oddania się bez resz
ty krzewieniu polskości, polskiej kul
tury i piękna naszego kraju. Jak bli
skie były im konie, niech świadczy 
oddanie się z ogromną pasją i naj
wyższym profesjonalizmem ich ho
dowli, treningowi oraz propagowa
niu wiedzy o tych pięknych i jakże 
drogich sercu Polaka zwierzętach. 
Konie arabskie zajmowały szcze
gólne miejsce w życiu państwa 
Lipowiczów i poświęcili im oni 
ogromną część swojej pasji i zaanga
żowania. Znalazło to wyraz w ich ak
tywnej działalności edukacyjnej i pu
blicystycznej - za przykład niech słu
ży wspaniale dzieło „Koń arabski - 
Polski Skarb Narodowy”, z którego 
wiedzę czerpać będą pokolenia ho
dowców.
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Jolanta i Zenon Lipowiczowie 
w otoczeniu wnuków / with their 

grandchildren

Im, ambasadorom polskiej sprawy 
i polskiej hodowli, cale środowisko 
arabskie w Polsce składa najserdecz
niejsze gratulacje oraz wyrazy naj
wyższego uznania.
(I. Z.)

• Wystawa w Łazienkach
W dniach od 27 kwietnia do 13 czer

wca, w Muzeum Łowiectwa i Jeź
dziectwa w warszawskich Łazien
kach Królewskich gościła wystawa

niezwykle pięknych i pełnych ekspre
sji prac znanego artysty fotografika 
Tadeusza Budzińskiego. Inspiracją 
były konie arabskie ze Stadniny Kiel- 
narowa Czesława Witko. Artyście 
udało się zakląć w obiektywie obrazy 
godne największych mistrzów - wol
nych, nieujarzmionych koni galopu
jących z wiatrem w grzywie po bez
kresnych, wonnych zapachem ziół, 
podbieszczadzkich pastwiskach. Wy
stawa była jednocześnie promocją al
bumu autora fotografii; wstęp do te
go wydawnictwa napisał niezwykły 
człowiek renesansu prof. Andrzej 
Strumiłło. Pisząc o majestacie przy
rody i pięknie zwierzęcia, cytuje on 
fragment z poematu Juliusza Sło
wackiego „Książę Niezłomny“: 
Co do lotu - byt, mówię, obłokiem, 
Co do nozdrza - był szczerym rubi
nem,
A był orłem, gdy puści się lotem - 
A gdy piersią uderzył - byt grzmotem. 
(I. Z.)
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KONFERENCJE

Zjazd PZHKA

Bo piękno po to jest,

Lidia Pawłowska
fot. Lidia i Wiesław Pawłowscy

Z
aczęło się zwyczajnie, od części 
sprawozdawczej. Sporo miejsca 
poświęcono doniesieniom z kon
gresu ECAHO w Kairze, głównie zmia

nom w regułach dotyczących poka
zów - tzw. Blue Book. Najistotniejsze 
nowości dla uczestników to zaostrze
nie przepisu zakazującego strzyżenia 
i usuwania koniom włosów z okolic 
oczu (jako sposób na wyeliminowanie 

W ostatni weekend marca 
Stadnina Koni Janów Podlaski 

gościła uczestników XIV Zjazdu 
Polskiego Związku Hodowców 

Koni Arabskich.
Niespodziewanie, prof. Andrzej 
Strumiłło sprawił, że nie było 

to rutynowe spotkanie. 

tzw. panda epes), zobowiązanie wy
stawców do zgłaszania konfliktu inte
resów, pod rygorem niedopuszczenia 
do startu oraz dalsze zmiany w zakre
sie dyscyplinowania prezenterów i li
cencji. Przedstawiono też pomysł stwo
rzenia systemu lekarzy oraz laborato
riów uznawanych przez ECAHO tak, 
by nie było konieczne opieranie się 
na strukturach FEI, jak to jest obecnie.



Zaproszony na zjazd dyrektor Pol
skiego Związku Hodowców Koni, An
drzej Stasiowski, przedstawił zasady 
udzielania licencji ogierom arabskim 
na krycie w rasach półkrwi. Zwróci! on 
uwagę, że zapotrzebowanie na ogiery 
czystej krwi używane do uszlachetnia
nia innych ras jest coraz mniejsze, a te, 
które mąją licencję, są dość skromnie 
wykorzystywane. Od lat, niestety, bra
kuje reproduktora na miarę Elsinga.

Ponieważ w ostatnich latach znacz
nie mniejsza część populacji koni arab
skich poddawana jest próbie na torze 
wyścigowym, konieczne jest wskazanie 
innych możliwości. Dlatego PZHK 
zdecydował się uznać dyscyplinę raj
dów długodystansowych jako piątą 
dyscyplinę sportu w alternatywnych 
próbach dzielności. Ściśle określona 
kariera rajdowa zostanie dopisana 
do programu hodowlanego rasy mało
polskiej. Poza próbą użytkową wyma
gana będzie oczywiście ocena eksterie- 
ru. Od 2007 roku bonitacji wszystkich 
kwalifikowanych w danym roku ogie
rów dokonuje ta sama komisja. Ozna
cza to konieczność udziału w ocenie 

organizowanej przy okazji prób dziel
ności w zakładach treningowych. Aby 
uprościć procedurę, PZHKA wystąpi 
do PZHK o uznanie wyników oceny or
ganizowanej jesienią przez związek 
arabski. Członkowie Zarządu PZHK 
wstępnie przychylili się do tego projek
tu, jednak sprawa musi przejść drogę 
formalną. Termin tegorocznej oceny 
PZHKA został ustalony na 20 listopa
da. Zgłoszenia będą przyjmowane 
do połowy września, a szczegóły 
uczestnictwa zostaną opublikowane 
na stronie związku.

Praktycznie stałym punktem zjaz
dów jest dyskusja na temat wyścigów. 
Przedstawiony przez członka Rady 
PKWK, Andrzeja Wojtowicza, zatwier
dzony program wyścigowy na rok 2010 
odbiega zasadniczo od postulatów śro
dowiska hodowców i właścicieli koni 
arabskich, przekazanych przed sezo
nem organizatorowi wyścigów (Służe
wiec TWK - Totalizator Sportowy) 
i prezesowi PKWK. Z najostrzejszą 
krytyką spotkało się dopuszczenie go
nitw na dystansach krótszych niż 1800 
metrów. Kłóci się to ze składanymi 

The report from the General Assembly 
of the Polish Arabian Horse Breeders 

Society (PAHBS)

The Beauty 
is Made to Delight...

In the last week-end of March Janów 
Stud received participants of the 
XIV General Assembly of PAHBS. Une
xpectedly Prof. Andrzej Strumiłło tur
ned that meeting into a unique event.
The congress began from the routine re
ports. Plenty of time was devoted to the 
news from the last ECAHO meeting in 
Cairo, concerning mainly changes in 
show rules, the so-called Blue Book. The 
most significant novelties embraced 
a complete ban on clipping or removing 
hair around the horse's eyes, in order to 
eliminate the „Panda eyes” effect. Chan
ged were also rules concerning the cases 
of conflicts of interest and the handler 
permits’ system. Introduced was an idea 
of a new medical system approved by 
ECAHO, independent from FEI structu
res.
The Director of Polish Horse Breeders 
Union, Mr. Andrzej Stasiowski, invited 
as a guest, introduced the rules of licen
sing the Arabian stallions for serving 
part-bred mares. Obligatory was a per
formance test, but, because of decre
asing number of raced Arabians, accep
ted would be alternative trials, including 
endurance rides. The stallion’s confor
mation should be evaluated, so PAHBS 
appealed for the acceptance of the evalu
ation performed by PAHBS, planned for 
Nov. 20th this year.
A regular item of the every year’s agenda 
is a discussion about races. The racing 
program for the year 2010, accepted by 
the Polish Jockey Club, was at odds as 
well with the breeders’ demands, as with 
the Polish breeding program, because of 
introducing distances shorter than 
1800 m. All participants of the assembly 
voted against it, because in the Polish 
Arabian horse breeding program the em
phasis should be laid upon their stamina. 
More controversial seemed the item re
garding limitation of black type races for 
foreign-bred horses, but finally the mąjo- 
rity of participants supported it. The fu
ture of races for Arabian horses in Po
land is still unpredictable, so next year 
we may expect another serious discus
sion on that topic.

The Magnificent Gift...
For this year’s assembly Prof. Andrzej 
Strumiłło delivered a lecture about „The 
Horse in Oriental Art and the Oriental 
Horse in Art”. A good introduction to it 
made an exhibition displayed in the hall, 
consisting of items from the Pofessor’s 
collection or from the Gallery „Ex Orien- 
te”, belonging to Edyta Wittchen. The 
collection greatest pride, however, was 
the original watercolour painting by Ju
liusz Kossak, depicting the foundation 
mare Miecha DB. The Professor got the 
picture from the artist’s descendants 
and handed it to Dr Marek Treia as his 
gift for Janów Podlaski State Stud, in



acknowledgment for its merits for the 
Polish Arabian horse breeding. In his ad
dress Professor wrote:
„As an expression of the highest recogni
tion for the accomplishments of the Ja
nów Stud for the Polish Arabian horse 
breeding, I’d like to pass the work by Ju
liusz Kossak, from 1845, presenting the 
mare mare Miecha, to its collections.
This picture I got as a gift from the au
thor’s family.
I’m deeply convinced, thet Janów Stud, 
as a monument of the national culture, is 
a right place for that hostorical keepsa
ke.””
The witnesses of the celebration were 

really touched and applauded the royal 
gesture of Professor Andrzej Strumiłło.

The Seminar
Last year initiated was a discussion on 
the embryotransfer. It was continued 
this year in a lecture delivered by Prof. 
Marian Tischner. The Cracow Agricultu
ral Academy conducts successful experi
ments on that matter from the seventies, 
but they weren’t applied in our breeding 
practice yet. The method is expensive, 
especially maintaining of a proper labo
ratory background and a sufficient num
ber of recipient mares. Nevertheless, in 
certain cases obtaining a progeny out of 
a valuable mare with reproductive pro
blems might be worth efforts, even assu
ming only 25% of effectiveness.
Another lecture was delivered by Dr Ma
rek Treia. Meeting the breeders’ demand 
for more knowledge about the Arabian 
horse’s conformation, this year he con
centrated on the hindquarters.

The Breeder of the Year 2009
In the Saturday evening handed were 
the „Breeder of the year” awards for 
2009, in three categories - shows, sport 
and races. As the awards assigned were 
bronze statuettes, sculpted by Ewa Ty
ka.
* In „Show” category - for the Chrcynno- 
-Palac Stud, owned by Ewa, Alicja and 
Krzysztof Poszepczyński, for the succes
ses of the filly Psyche Kreuza, this year’s 
Junior Champion Mare and Best In 
Show at Białka, Junior Reserve Cham
pion Mare of Poland and Junior World 
Top Ten Mare;
* In „Racing” category - for Zbigniew 
Górski for the highest average sum of 
money won per horse and for excellent 
achievements of the colts Awrim (Fryde
ryk -Arwima) and Ehud (Ataman - Eks
tra), bred by him.
* In „Sport” category - the Grabów Stud, 
owned by Tomasz Tarczyński, the bre
eder of the stallion Wangelis (Empres - 
Warta), who mounted in the 1st Arabian 
Sports Championships of Poland by Ma
rek Suliga won four gold medals in the 
following competitions: Dressage, Clas
sic Pleasure, Western Pleasure and Po
lish Historical Costumes.
Moreover, special awards were handed to:
* Marek Suliga - for his successes during 
the 1st Arabian Sports Championships of 
Poland and European Arabian Sport 
Championships, riding the stallion Wan
gelis;

od dawna postulatami oraz z polskim 
programem hodowlanym, preferują
cym u koni arabskich wytrzymałość. 
Za wydłużeniem dystansów zagłoso
wali wszyscy uczestnicy zjazdu. Po
mysł, by wspierać rodzimą hodowlę 
przez dopuszczenie do gonitw katego
rii A i B wyłącznie koni hodowli krajo
wej, już nieco podzielił zebranych, cho
ciaż większość odpowiedziała się za. 
W sezonie 2010 mamy 6 gonitw za
mkniętych dla koni hodowli zagranicz
nej. Wciąż niełatwa sytuacja, budząca 
uzasadnioną troskę hodowców o przy
szłość wyścigów dla koni arabskich 
w Polsce, pozwala przypuszczać, że 
w kolejnym roku temat ten ponownie 
stanie się poważnym punktem progra
mu zjazdu.

Wspaniały dar
Wprowadzeniem do wykładu prof. 

Andrzeja Strumiiiy „Koń w sztuce 
orientalnej - koń orientalny w sztuce” 
była urządzona w hallu wystawa, któ
rej eksponaty pochodziły ze zbiorów 
profesora oraz galerii Ex Oriente Edy
ty Wittchen. Największą jej ozdobą 
i najcenniejszym dziełem była akware
la pędzla Juliusza Kossaka, którą pro
fesor otrzymał w darze od potomków 
malarza. Obraz już raz był prezento
wany podczas zjazdu PZHKA - było to 
w roku 2003.

Podczas wieczornej prezentacji slaj
dów profesor poprowadził widzów 
od sztuki Wschodu, przez europej
skie malarstwo epoki romantyzmu, 
do twórczości Aleksandra Orlowskie-
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go, Alfreda Wierusz-Kowalskiego, Ta
deusza Ajdukiewicza, Maksymiliana 
Siemianowskiego i nieodzownych - 
gdy myślimy o koniach orientalnych - 
Kossaków: Juliusza, Wojciecha i Jerze
go. Na zakończenie zwróci! się 
do obecnego na sali dyrektora janow
skiej stadniny, Marka Treli słowami:

- Pełen najwyższego uznania dla za
sług stadniny Janów Podlaski w dziele 
hodowli polskiego konia arabskiego, 
pragnę przekazać do jej zbiorów pracę 
Juliusza Kossaka z roku 1845 przedsta
wiającą klacz Mlechę. Obraz ten otrzy
małem w darze od rodziny autora.

Jestem przekonany, że stadnina Ja
nów Podlaski, będąca pomnikiem kul
tury narodowej, jest miejscem właści
wym dla tej historycznej pamiątki.

Zaskoczeni i wyraźnie wzruszeni 
świadkowie wydarzenia przyjęli te sło
wa burzliwymi oklaskami, a dyrektor 

Om El Bellissimo 2007
(Om El Shahmaan - Om El Benedict po Sanadik El Shaklan)

Trela podziękował za nieoceniony dar, 
obiecując strzec go i we właściwy spo
sób eksponować.

Seminarium
Dopełnieniem zeszłorocznej dysku

sji na temat transplantacji zarodków 
był wykład prof. Mariana Tischnera. 
Akademia Rolnicza w Krakowie od lat 
70. prowadzi doświadczenia i ma duże 
osiągnięcia w tym zakresie. Potencjał 
zespołu naukowców nie był dotych
czas praktycznie wykorzystywany 
w krajowej hodowli. Profesor wyraził 
jednak przekonanie, że gdy pojawi się 
zapotrzebowanie, Akademia będzie 
w stanie szkolić lekarzy. Niemniej 
transplantacja zarodków to kosztow
na metoda rozrodu, na co składa się 
zaplecze fachowe i laboratoryjne oraz 
utrzymanie odpowiednich klaczy-bior- 
czyń. Ponadto w warunkach, którymi

Á. Klaczka / filly 
(Ganges - Czartawa)

Klaczka / filly 
(Ararat - Papaya) ▼

• Danuta Kononczuk - for her successes 
during the Championships of Poland and 
of Europe, riding the stallion Eol (Gazal 
Al Shaqab - Eutona);
* Petroniusz Frejlich - as a breeder of 
gelding Ghemir (Pamir - Ghaza) the 
winner on the distance 160 km in the En- 
durdance Championships of Italy at 
Gubbio,
According to the resolution of the board 
of the PAHBS, from the next year gran
ted would be awards in the category - of 
Endurance.

The Sunday Shows
For the second day of the meeting plan
ned were practical presentations. The 
newly hired Janow trainer, Gerard Paty, 
demonstrated the essential rules of scho
oling horses for a show. As models served 
two Janow-bred yearlings, being in tra
ining only for 10 days. It proved, that using 
simple methods, one can teach a young 
horse essential skills in a very short time.
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Kulig 1991 (Balon - Kawalkada po Penitent)

dysponuje Akademia, skuteczność me
tody jest rzędu 25%. Czasem jednak 
warto ponieść koszty, aby uzyskać po
tomka od cennej, a być może proble
matycznej, klaczy. Pozostaje poczekać 
na odpowiednie zmiany w regulaminie 
PASB, która podjęła już prace w tym 
kierunku.

Wychodząc naprzeciw stałemu za
potrzebowaniu hodowców na wiedzę 
w zakresie eksterieru i budowy konia 
arabskiego, dyrektor Marek Trela 
przygotował kolejny wykład, tym ra
zem skupiając się na kończynach tyl
nych.

Hodowca Roku 2009
W sobotni wieczór wręczone zostały 

nagrody „Hodowcy Roku” w trzech ka
tegoriach: pokazy, sport i wyścigi. Sta
tuetki - rzeźby z brązu autorstwa Ewy 
Tyki - otrzymali:
• w kategorii pokazy - Stadnina Chr- 
cynno-Paiac Ewy, Alicji i Krzysztofa 
Poszepczyńskich - za sukcesy klaczki 

Psyche Kreuza (Ekstern - Pallas-Ate- 
na), która w 2009 roku zdobyła tytuły 
Czempionki Klaczy i Najlepszego Ko
nia Pokazu w Biaice, Wiceczempionki 
Polski Klaczy Młodszych i Top Ten 
Czempionatu Świata Klaczy Młod
szych w Paryżu;
• w kategorii wyścigi - Zbigniew Gór
ski - za nąjwyższą uzyskaną średnią 
sumę nagród na konia oraz bardzo do
bre wyniki ogierów Awrim (Fryderyk - 
Arwima) i Ehud (Ataman - Ekstra);
• w kategorii sport - Stadnina Koni 
Grabów nad Pilicą Tomasza Tarczyń
skiego - za sukcesy wyhodowanego 
przez siebie ogiera Wangelis (Empres - 
Warta), który pod Markiem Suligą 
podczas I Sportowych Mistrzostw Pol
ski Koni Arabskich zdobył aż cztery 
złote medale w kategorii seniorów: 
w ujeżdżeniu, Classic Pleasure, We
stern Pleasure oraz w klasie kostiumo
wej w historycznych strojach polskich.

Ponadto kapituła przyznała wyróż
nienia specjalne dla:

• Marka Suligi - za sukcesy podczas 
I Sportowych Mistrzostw Polski Ko
ni Arabskich oraz Sportowych Mis
trzostw Europy Koni Arabskich odnie
sione na ogierze Wangelis;
• Danuty Konończuk - za sukcesy 
podczas I Sportowych Mistrzostw Pol
ski Koni Arabskich oraz Sportowych 
Mistrzostw Europy Koni Arabskich 
odniesione na ogierze Eol (Gazal Al 
Shagab - E utoną);
• Petroniusza Frejlicha - za zwycię
stwo wałacha Ghemir (Pamir - Ghaza) 
w mistrzostwach Wioch w rajdach dłu
godystansowych w Gubbio (160 km).

Zarząd PZHKA podjął uchwałę 
o wyodrębnieniu od 2011 roku nowej 
kategorii nagrody „Hodowca Roku” - 
za osiągnięcia w rajdach długodystan
sowych.

Niedzielne pokazy
Nieco mniej napięty program drugie

go dnia zjazdu wypełniły pokaz pod
staw treningu koni w ręku oraz prezen-

16



tacje ogierów i przychówku. Zatrudnio
ny przez SK Janów Podlaski trener Ge
rard Paty przedstawi! podstawowe za
sady szkolenia koni do pokazów w rę
ku. Jako najważniejszą wymienił pro
stotę - im prościej, tym lepiej. Wszyst
kie etapy pracy z koniem zostały omó
wione bardzo zrozumiale. Jako modele, 
ilustrujące kolejne punkty lekcji, wy
stąpiły dwa janowskie roczniaki, które 
dosłownie 10 dni wcześniej rozpoczęły 
naukę. To pokazało, że odpowiednio 
szkolony koń może w krótkim czasie 
opanować podstawowe umiejętności.

Stało się już zwyczajem, że podczas 
zjazdu młodzież z janowskiego techni
kum hodowli koni prezentuje ogiery 
pod siodłem. Zastęp reproduktorów, 
uzupełniony przez najmłodsze ogiery 
z rezerwy hodowlanej, tworzyły: Sara- 
cen, Perseusz, Album, Alwaro, Metro- 
polis NA, El Azem, Palatino, Prado, 
Agar i Anemon. Grupę ogierów przed
stawioną gościom „na płycie” kolo 
Stajni Czołowej otworzyły dobrze zna
ne: Sabat, Salar i Piaff. Bardzo cieka
wie zaprezentował się syn pożegnane
go kilka tygodni wcześniej Balona - 
michalowski Kulig, któremu z wiekiem 
przybywa urody i po którym, podobnie 
jak po ojcu, nie widać wieku. A Kulig 
ma już 19 lat. Tym bardziej cieszy fakt, 
że Janów Podlaski sięgnął po kontynu
atora „siwego nurtu” rodu Bairactara. 
Z dużym zainteresowaniem spotkał się 
nieznany w Polsce Om El Bellissimo - 
wnuk ogiera Sanadik El Shaklan, syn 
użytego już w stadninach państwo
wych Om El Shahmaana, wydzierża
wiony na dwa lata ze stadniny Om El 
Arab International. Ten zaledwie trzy
letni ogier odznacza się delikatną, ład
ną głową i pięknie ustawioną, smukłą 
szyją, lecz także dość lekką budową, 
która przy znacznym wzroście konia 
wyraźnie rzuca się w oczy. Zobaczymy, 
na ile rozwinie się on podczas pobytu 
w Janowie. Oczekiwań nie zawiódł 
dawno niewidziany Equifor, który 
w wieku trzech lat wyjechał w dzierża
wę do Stanów, a wrócił jako dojrzały 
już ogier. Pokaz zamknął „czempion 
wszystkiego” - michalowski Ekstern. 
Niestety, z powodu chwilowej niedy
spozycji, do gości nie wyszedł Pilot, po
nownie wydzierżawiony przez janow-

ską stadninę od Shirley Watts (Hals- 
don Arabians).

Nąjsilniejszym magnesem przyciąga
jącym na marcową prezentację w Jano
wie są oczywiście źrebięta. Gospodarze 
pochwalili się wszystkimi urodzonymi 
do tego dnia „maluchami”, a było ich 
niemało, bo aż 34. Najliczniej reprezen
towane były: debiutant Polon, który 
wyjechał do Halsdon Arabians w za
mian za użyczenie Pilota, oraz Ganges, 
po którym źrebięta sprawiły co naj
mniej tak dobre wrażenie, jak przychó
wek z poprzednich lat. Bardzo ładnie 
zaprezentowały się źrebięta po Arara
cie, który wybiera się już chyba na eme
ryturę. Niezawodna Pilar dala obiecu
jącego ogierka po Gazal Al Shaqab, 
pełnego brata Piety, Pingi, Pizarro 
i rocznej Piby. W przedstawionej grupie 
znalazł się także przychówek po Asía
me, Piaffie, Om El Shahmaanie, Saba
cie, Ecaho i Albusie. Córka tego ostat
niego (od ki. El Fatha), najstarsza 
w roczniku, zamknęła pokaz przy Staj
niach Prywatnych.

Bug tej wiosny wylał obficie - woda 
podeszła do połowy wysokości walu 
i niemal wtargnęła na pastwiska 
za IV Stajnią. Niecodzienny widok za
lanych łąk zwabi! nielicznych spacero
wiczów, którzy łapali ostatnie promie
nie zachodzącego, wiosennego słońca, 
by zaraz pospiesznie rozjechać się 
do domów. Wyjeżdżając zabrali w ser
cach malownicze widoki i piękne 
wspomnienia. Bo czymże, jeśli nie 
pięknem, nazwać gest profesora? •

◄ Piaff 1997
(Eldon - Pipi po Banat)

It already became customary, that every 
year’s Janów meetings are enhanced 
with shows under saddle, performed by 
the youth from the Horse Breeding 
Technical College at Janów. Ridden were 
as well experienced producers, as Sara
cen, Perseusz, Album, Alwaro, Metropolis 
NA or El Azem, supplied with young stal
lions newly put to stud, as Palatino, Pra
do, Agar and Anemon. Apart from them, 
outdoors presented were in hand well 
known sires, as Sabat, Salar, Piaff and 
Kulig - by Balon, a descendant of the 
„grey” branch of the Bairactar DB sireli- 
ne, in a good condition despite his age of 
19. Introduced was freshly leased Om El 
Bellissimo, a grandson of Sanadik El 
Shaklan, in the age of 3, very handsome 
but still too leggy and shallow. The gu
ests could also see very promissing and 
in good shape Equifor, who came back 
from the lease in the US, and, as a crown 
of all - the multi-champion Eksterni 
The greatest attraction of every year’s 
March presentations are the newborn fo
als. Among 34 youngsters the lots by 
Ararat and Ganges seemed the best, al
though presented were also the gets by 
Polon, Aslan, Piaff, Om El Shahmaan, 
Sabat, Ecaho and Albus. Of course, our 
infallible Pilar brought another promi
sing get - a colt by Gazal Al Shaqab, 
a full brother to Pinga, Pieta, Pizarro 
and the yearling Piba.
The participants of the XIV General As
sembly had a chance to catch an unusu
al view - the Bug River flooded meadows 
and pastures behind the IV Stable. It lo
oked especially picturesque in the last 
rays of setting sun. Let’s hope this year’s 
visit at Janów would bring back only be
autiful memories, because as well the 
surrounding nature, as the generous de
ed of the Professor, could be associated 
only with beauty. /tranl.KCh./

(Gazal Al Shaqab - Pilar)
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POKAZY

Scottsdale i Las Vegas 2010

Jerzy „George“ Zbyszewski
fot. Wojciech Kwiatkowski

J
ako że wyniki poszczególnych klas 
i czempionatów są ogólnie dostęp
ne dzięki intemetowi, skoncentruję 
się na bardziej analitycznej ocenie tych 

dwóch pokazów.
Scottsdale show udowodnił, że palma 

pierwszeństwa w rankingu ogierów nale
ży do Marwana Al Shaqab (Gazal Al 
Shaqab - Little Liza Famę). Ogier ten 
plasuje się na pierwszym miejscu wśród 
reproduktorów przez ostatnie 3 lata. Za
dziwiające jest to, że spośród ojców koni 
pokazywanych w klasach „halter”, Mar- 
wan miał w Scottsdale najmniej repre
zentantów, zaledwie 24. Tak znikoma 
liczba potomstwa wygrała dla niego 3 
czempionaty i 2 wiceczempionaty.

Czempionka Świata z Paryża 2008 
Abha Palma (Marwan Al Shaqab - 
Abha Ghazali) wygrała nie tylko swoją 
klasę, ale i Czempionat Klaczy Star
szych, jak również została Scottsdale 
Arabian Supreme Champion, co ozna
cza, że pobiła resztę klaczy i wszystkie 
ogiery. Abha Palma zdecydowanie mia
ła swój dzień/tydzień, bo oceniana przez 
sześciu sędziów w klasie Supreme 
Champion, znalazła się na pierwszym 
miejscu aż u pięciu z nich.

Syn Marwana, gniady Bey Al Gazal 
(od Starbńght Bey), który w 2006 roku 
był Czempionem Południowej Afryki, 
a w 2008 - Wiceczempionem USA, został 
Czempionem Ogierów Starszych. Zaraz 
za nim, jako Wice uplasował się OFW Ma
gie Wan (Marwan Al Shaqab - Magna 
Prelude).

Początek sezonu dla koni 
arabskich w USA to dwa duże 

i bardzo prestiżowe pokazy: 
Scottsdale Arabian Show 

w lutym i Breeders World Cup 
w Las Vegas w kwietniu.

W 2010 roku pokaz 
w Scottsdale odbyt się 

po raz 55., a pokaz 
w Las Vegas byt zaledwie 

czwartym. Niemniej jednak 
ranga tego drugiego wzrasta 
z roku na rok i gromadzi on 

najlepsze konie nie tylko 
z USA, ale i z całego świata.

Szalenie popularne w Scottsdale są 
klasy zwane Signature. Koncepcja pole
ga na tym, że w czasie pokazu, zwykle 
w czwartek, odbywa się aukcja stanó
wek. Właściciele ogierów nominują swoje 
reproduktory i dochody z tych nominacji 
wędrują do puli nagród. Do tej samej pu
li wędruje również suma zapłacona przez 
nabywcę stanówki. W 2010 rekordową 
kwotę 17 tys. dolarów zapłacono za sta
nówkę ogierem Eden C. Jeśli ktoś kupi 
stanówkę Signature, to źrebak urodzony 
w rezultacie tego krycia może być poka
zywany jako roczniak i dwulatek w kla
sach, gdzie suma nagród pieniężnych jest 
bardzo znaczna. W tym roku zwycięzcy 
klasy roczniaków (zarówno klaczka, jak 

i ogierek) wygrały powyżej 55 tys. dola
rów każde. Wiceczempion wrócił do do
mu z 28 tys. dolarów, a pozostałe konie 
w Top Ten wygrały prawie 10 tys. każdy. 
Klasy Signature są szalenie liczne i bar
dzo często zapisanych jest do nich ponad 
50 koni w każdej kategorii. Moim zda
niem jest to pomysł wart naśladowania. 
Wracając do klas halter, należy wspo
mnieć o dużym sukcesie janowskiej Pingi 
(Gazal Al Shaqab - Pilar), która w nie
zwykle ostrej konkurencji została Wice- 
czempionką Klaczy Starszych, tuż za 
Abha Palmą.

Na drugim miejscu w rankingu repro
duktorów znalazł się DA Valentino (Ver
sace - DA Love). Pozycję tę DA Valentino 
zawdzięcza głównie ogierkowi Onitnelav 
(od Royal Ghazallah), który zwyciężył 
w Czempionacie Ogierów Młodszych.

Czempionka i wiceczempionka klaczy 
młodszych pochodziły po ogierach, 
o których zaczyna się mówić, ale które 
nie mają jeszcze wystarczającej liczby 
potomstwa, by na ringach wywrzeć taki 
wpływ, jaki wywierają Marwan lub jego 
ojciec Gazal. I tak czempionką została 
gniada Raherra (Rahere - Dyna HCF), 
o której wiele pisałem w poprzednich 
moich artykułach. Wiceczempionką zaś 
wybrano siwą Felicię RLC. Jest ona cór
ką ogiera Shael Dream Desert (od Came
lia K), który daje ogromnie urodziwe po
tomstwo. Co prawda, bardzo często wi
dzi się pewne usterki w partii zadu, nie
mniej jednak niezwykle okazały „front” 
nadrabia wady reszty ciała. Jestem prze-



▲ Abha Palma - Czempionka Klaczy Starszych i Supreme Champion 
Pokazu / Champion Senior Mare and. Supreme Champion, Scottsdale 2010

Escape Ibn Navarrone - Czempion Ogierów / Stallion Champion, 
Las Vegas 2010 ▼

konany, że o potomstwie ogiera Shael 
Dream Desert będziemy w przyszłości 
wiele słyszeć.

Las Vegas
Prawie natychmiast po zakończeniu 

Scottsdale Show zaczyna się mówić o ko
niach zapisanych do Breeders Cup w Las 
Vegas. W tym roku wielką ofensywę przy
puściła Ąjman Stud ze Zjednoczonych 
Emiratów Arabskich. Właściwie w każdej 
kategorii stadnina ta miała reprezentan
ta, i to reprezentanta bardzo mocnego. 
Wspomniana poprzednio Felicia RLC zo
stała Czempionką Klaczy Młodszych, bijąc 
wielce urodziwą kasztankę RD Chalis An
gel (Magnum Chali HVP - Bey Angel TGS). 

Ajman Stud święciła triumfy w obu 
czempionatach koni starszych, bo Czem- 
pionat Klaczy został przyznany siwej 
Eagleridge Passionata (Sanadik El Sha- 
klan - River Oak Dimity), a Czempionat 
Ogierów powędrował do doskonale zna
nego z ringów Europy i Bliskiego Wscho
du, siwego Escape Ibn Navarrone (AS Si- 
nans Pacha - Navarrone P). Ogier ten 
właściwie wygrał dzięki swojej fenome
nalnej prezencji. Można mieć poważne 
zastrzeżenia co do stylu pokazywania te
go konia, gdyż jego prezenter Frank 
Spónle nie dal sędziom żadnej szansy 
na ocenę ogiera w pozycji na „stój”. Escape 
dosłownie szalał w ringu, a że jest to uro
dzony „show horse” i bardzo lubi to, co

Scottsdale and Las Vegas 2010

On both sides 
of Grand Canion

The beginning of the season for Arabian 
horses in the US consists of two huge 
and very prestigious events, the Scotts
dale Arabian Horse Show in February 
and the Arabian Breeders World Cup in 
April in Las Vegas.
In 2010 the Scottsdale show was held for 
the 55th time, while the one in Las Vegas 
was merely at its 4th edition. However 
the latter’s significance is increasing with 
each year and the show itself gathers the 
best horses not only from the US, but 
from all over the world.
As the results of each class and champion
ships are generally accessible thanks to 
the internet, I will focus on a more analy
tical evaluation of these two shows.
The Scottsdale show proved that sitting 
atop the sires” classification is Marwan 
Al Shaqab (Gazal Al Shaqab - Little Li
za Fame}. This stallion has been occupy
ing the top sire spot for the last three 
years. What’s surprising is that Marwan 
had the least number of representatives 
at Scottsdale (only 24) among all the si
res of horses presented in the halter clas
ses. Such a scanty group of get won him 
3 championships and 2 reserve cham
pionships.
The World Champion Mare from Paris 
2008, Abha Palma (Marwan Al Shaqab - 
Abha Ghazali), won not only her class, 
but also the Senior Mare Champion
ships, as well as the Scottsdale Arabian 
Supreme Champion title, which means 
she bested the remaining mares and all 
stallions. This mare definitely had her 
day/week, because when evaluated by six 
judges in the Supreme Champion class 
she came first on as much as five of their
judging sheets.
The son of Marwan, who in 2006 became 
South African Champion and US Natio
nal Reserve Champion in 2008, the bay 
Bey Al Gazal (out of Starbright Bey) was 
acknowledged as Senior Champion Stal
lion. Right behind him as Reserve placed 
OFW Magic Wan (Marwan Al Shaqab -
Magna Prelude).
Extremely popular in Scottsdale are 
classes known as „Signature”. The con
cept behind them is that during the 
show, usually on Thursday, an auction of 
breedings is held. Owners of sires nomi
nate their stallions and the proceeds 
from these nominations go to the prize 
pool, which is further enlarged by the 
sums paid by the buyers for the bre
edings. In 2010 a record amount of 17 
thousand dollars was paid for the bre
eding to Eden C. When someone pur
chases a „Signature” breeding, the foal 
bom as a result of that cross can be 
shown as a yearling and two year old in 
classes with a very considerable prize 
money pool. This year the winners of 
the yearling classes (both the filly and 
the colt) won more than 55 thousand 
dollars each. The Reserve Champion
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Pinga - Wiceczempionka Klaczy Starszych / Reserve Senior Champion Mare, Scottsdale 2010

robi, tak spodoba! się sędziom, że jako 
jedyny dostał aż cztery „20“ za typ i trzy 
za głowę (suma punktów - 337 była naj
wyższą oceną pokazu). Potwierdza się 

à Da Valentino - ojciec Czempiona Ogierów Starszych 
/sire of Junior Champion Stallion - Onitnelav

Bey Al Gazai - Czempion Ogierów Straszych 
/Senior Champion Stallion, Scottsdale 2010 ►

wiec reguła, że jeśli nie możesz być 
w 100% poprawny... bądź inny! Escape 
był zdecydowanie inny. Gdyby tak mu się 
dobrze przyjrzeć, to nie jest to koń o rze

telnych ramach, ani nie zachwyca długo
ścią czy kształtem szyi, ma pewne uster
ki kończyn, ale... ma w sobie coś, co 
w większości przypadków ujmuje serca 
sędziów.

Ta podana powyżej statystyka wska
zuje, że na 4 czempionaty Ajman Stud 
wygrała aż trzy, co jest rekordem pokazu. 
Jedynym koniem, który oparł się potędze 
tej stadniny, był siwy El Chall WR (Ma
gnum Chall HVP - Major Love Affair) 
własności North Arabians z Kalifornii. 
Obserwuję tego ogierka od ubiegłego ro
ku, gdy pokazywany był jako roczniak.
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z reguły plasował się na drugiej pozycji 
i jak to się mówi „nie mógł wygrać”. 
Triumf w Las Vegas to pierwsza wielka 
wygrana tego konia i przyznać muszę, że 
bardzo zasłużona. Wiek dwóch lat u ko
nia arabskiego to czas szalonych zmian. 
Bardzo wiele doskonałych roczniaków 
psuje się i często nigdy już nie wraca 
na ringi pokazów. W przypadku El Chali 
Wñ stało się inaczej, bo zdecydowanie 
progresowa!.

Reasumując wyniki pokazu w Las Ve
gas. nie sposób nie zauważyć, że pomię
dzy ogieiy Marwan al Shaqab i Gazal al 
Shaqab, „wkręcił” się syn Magnum Psyche 
- Magnum Chali HVP. Nie mniej jednak, 
gdy przeanalizujemy listę ojców koni pla
sujących się w Top Ten, dominacja krwi 
tych dwóch, wspomnianych poprzednio 
ogierów będzie zdecydowana. Dlaczego 
tak się dzieje? Odpowiedź jest stosunko
wo prosta. Zarówno ojciec, jak i syn mieli 
doskonalą karierę pokazową, co zwróciło 
na nich uwagę hodowców. Takie mocar
stwo hodowlane jak Polska sięgnęło 
po Gazala. Należy pamiętać, że użycie ja
kiegokolwiek „obcego” ogiera przez pol
skie stadniny państwowe zwraca uwagę 
całego świata. Jest to bowiem wielkiej wa
gi sprawdzian takiego osobnika. Jeśli 
wziąć pod uwagę jakość i liczbę pokrytych 
w polskich stadninach klaczy, to powie
dzenie: „jak w Polsce nie wyjdą, to nigdzie 
nie wyjdą” jest bardzo słuszne. Tak wiec 
w przypadku Gazala i Marwana, kolo ich 
kariery stadnej zaczęło się kręcić szybko 
i bez zgrzytów. Po zajęciu boksów ogierów 
czołowych w stadninie Byatt Arabians 
w Texasie, oba ogiery zaczęły kryć najlep
sze klacze nie tylko w USA, ale i na całym 
świecie. Efekty mamy okazję podziwiać 
przez ostatnich kilka lat. Niemniej jed
nak, hodowla arabska oczekuje czegoś 
nowego. Mieliśmy już wiele potomstwa 
ogiera Padrons Psyche, jego syna Ma
gnum Psyche, teraz klasy przepełnione są 
Marwanami i Gazalami... Gdzie jest na
stępna gwiazda reproduktorów?? Kto 
znajdzie „nową twarz” i znów zmieni bieg 
zarówno pokazów, jak i hodowli? Jak zwy
kle, należy po prostu cierpliwie czekać.

Jak co roku, pokazy w Scottsdale 
i w Las Vegas wyłoniły czołówkę koni 
arabskich w Ameryce. Następne „rozda
nie kart nastąpi w październiku podczas 
Narodowych Czempionatów USA. • 

went home with 28 thousand dollars, 
while the remaining horses in the Top 
Ten won almost 10 thousand dollars 
each. The „Signature” classes are extre
mely numerous and very often include 
more than 50 horses in each category. In 
my opinion it is a concept worth imita
ting. But returning to the halter classes 
we should mention the huge success of 
Jandw’s Pinga (Gazal Al Shaqab - Pi
lar), who among extremely tough com
petition became Senior Reserve Cham
pion Mare, right behind Abha Palma. 
Second in the sires” classification placed 
DA Valentino (Versace - DA Love). DA 
Valentino owes this place mainly thanks 
to the colt Onitnelav (out of Royal Gha- 
zallah), who won the Junior Champion
ships.
The Champion and Reserve Champion 
Filly were by sires who are beginning to 
be the talk of the town, but who do not 
yet have such a number of get to leave 
a significant mark on the show arena as 
Marwan or his sire Gazal. And so the 
champion title went to the bay Raherra 
(Rahere - Dyna HCF), about whom 
I wrote plenty in my previous articles. 
Whereas the reserve was awarded to the 
grey Felicia RLC. She is a daughter of 
Shael Dream Desert (out of Camelia K). 
This sire produces very handsome get. 
Though there very often are flaws aro
und the hindquarters, a very impressive 
front makes up for these body faults. I’m 
sure that we will be hearing more about 
the progeny of Shael Dream Desert in the 
future.

Las Vegas
Almost immediately after the end of the 
Scottsdale Show the attention is drawn 
to the horses entered into the Breeders 
Cup in Las Vegas. This year Ajman Stud 
from the United Arab Emirates launched 
a huge offensive. Almost in every catego
ry the stud had a representative and 
a strong one at that. The already mentio
ned Felicia RLC became Junior Cham
pion Mare, besting the highly handsome 
chestnut RD Challs Angel (Magnum 
Chall HVP - Bey Angel TGS). Ajman 
Stud triumphed in both senior cham
pionships, as the Senior Champion Mare 
title went to the grey Eagleridge Passio- 
nata (Sanadik El Shaklan - River Oak 
Dimity) and the Senior Champion Stal
lion - to the very well known from Euro
pean and Middle Eastern arenas Escape 
Ibn Navarrone (AS Sinans Pacha - Na- 
varrtme P). This stallion won due to his 
phenomenal presentation. Though one 
can have serious reservations as to the 
style of presenting the horse, because his 
handler Frank Sponle gave the judges no 
chance to evaluate the stallion in the 
„halt” position. Escape literally reveled 
on the arena and because he was bom 
a true „show horse” and likes doing what 
he does, the judges took such a liking in 
him that he received as much as 4x20 for 
type (as the only one) and 3x20 for head, 
which amounted to a final score of 337 
points, the highest mark of the show. It 

once again proves true that if you can’t 
be 100% correct... be different! Escape 
was definitely different. After taking 
a good look at him you’d see he has no 
solid frames, no decent length and shape 
of neck, has some leg flaws, but... still has 
that something that captures the hearts 
of the judges.

The statistics given above show that out 
of the 4 championships Ajman Stud won 
as much as 3, which is a show record. The 
only horse that withstood the power of 
Ajman was the grey EZ Chall WR (Ma
gnum Chall HVP - Major Love Affair), 
owned by North Arabians of California. 
I have been observing this colt since last 
year when he was shown as a yearling. 
Usually he placed second, not being able 
to win. The triumph in Las Vegas is his 
first great victory and I must say - very 
well deserved. The age of two in an Ara
bian horse is the age of great changes. 
A whole lot of terrific yearlings deteriora
tes and often does not return to the show 
arena. The case of El Chall WR was diffe
rent, as he clearly progressed.
Summing up the results of the Las Vegas 
event it’s impossible not to notice that 
the Magnum Psyche son - Magnum Chall 
HVP - managed to wedge in between 
Marwan Al Shaqab and Gazal Al Sha
qab. However analyzing the sires of hor
ses in the Top Ten the dominance of the 
latter two stallions is decisive. What is 
the reason for that? The answer is fairly 
simple. Both father and son had a great 
show career, which drew the attention of 
the breeders. Such a superpower in the 
world of Arabian horse breeding as Po
land utilized Gazal. We have to bear in 
mind that the usage of any „foreign” stal
lion by the Polish State Studs grabs the 
attention of the entire world, as it is an 
exam of utmost significance of such an 
individual. Considering the quality and 
number of mares bred at Polish studs 
the saying „if they don’t come out in Po
land, they won’t come out anywhere” is 
very true. And so in the case of Gazal 
and Marwan the wheels of their stud ca
reers began turning fast and without any 
creaks. Taking up stud duties at Byatt 
Arabians in Texas they began breeding 
to the best mares not only in the US but 
in the world. We had the chance to admi
re the results of this over the last couple 
of years. However Arabian horse bre
eding expects something new. We alre
ady had a lot of progeny by Padrons Psy
che, his son Magnum Psyche, now the 
classes are overflowing with Marwans 
and Gazals... where is the next sire star? 
Who will find the „new face” and once 
again change the course of both shows 
and breeding? As always, we just have to 
patiently wait.
As each year, the shows at Scottsdale 
and Las Vegas determined the top Ara
bian contenders in America. The next 
„re-shuffling of the cards” will take place 
in October during the US Nationals.

/transl. J. K./
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I
HISTORIA

Wiedza, 
ciekawość,

Britta Fahlgren
fot. z archiwum Erika Erlandssona

H
odowla koni arabskich w Szwe
cji nie ma tak długiej historii 
jak w Polsce, choć sporadycz
nie sprowadzano tam konie orientalne 

dla uszlachetnienia ras miejscowych. 
Legenda głosi, że przywozili je ze sobą 
także średniowieczni rycerze powra
cający z wypraw krzyżowych.

Tak naprawdę jednak hodowla koni 
arabskich na poważnie została zapo
czątkowana w Szwecji w latach 50.

Wizyta w Michałowie, 1964 r, przed starym 
domem kl. Czatanoga, córka Canarii / Visit 
at Michałów, 1964, in front of the old manor 

mare Czatanoga, daughter of Canaria

Na sukces hodowlany składa 
się wiele czynników, z czego 

wiedza fachowa, „oko" 
do koni, wyczucie ich jakości 
i nieustająca pasja badawcza 

to tylko nieliczne z nich.

XX wieku, a rozmachu zaczęła nabie
rać w latach 60. Wprawdzie pierwsze 
egzemplarze zostały sprowadzone 
z Wielkiej Brytanii, jednak szybko 
głównym źródłem materiału zarodo
wego stała się Polska. Od Szwecji dzie
liło ją tylko Morze Bałtyckie, a przede 
wszystkim miała długoletnie tradycje 
hodowli tej rasy.

Pionierami, którzy zapoczątkowali 
import arabów z Polski, byli Erik Er- 
landsson i Erik Philip Soerensen - za
łożyciel i właściciel stadniny Blomme- 
ród, którą po jego śmierci w 2001 roku 
odziedziczyła córka Vicke.

Tak wybitne reproduktory polskiego 
pochodzenia, jak Probat i Aladdin, 
urodziły się w Szwecji. Do dziś trudno 
jest w USA znaleźć czempiona, w któ
rego rodowodzie przynąjmniej raz nie 
występowałby Aladdin. Przekazał on 
bowiem cenne cechy - zarówno poka

zowe, jak użytkowe - utrzymujące się 
nieraz przez kilka pokoleń. Sam zdobył 
Czempionat USA i został ojcem wielu 
czempionów.

Probata polskim czytelnikom nie 
trzeba przedstawiać. W polskiej ho
dowli pozostawił liczne ogiery czołowe, 
wśród nich trzy czempiony narodowe, 
wartościowe matki stadne i dzielne ko
nie wyścigowe. Zdarzało się czasem, że 
te wszystkie zalety występowały w jed
nym osobniku.

Prawdą jest, że wybitne ogiery i kla
cze nie biorą się znikąd, ale stanowią 
wynik wielopokoleniowego doboru 
i selekcji. Nie można jednak zaprze
czyć, że każdy taki osobnik miał swoją 
historię, którą kształtowa! nie tylko 
utalentowany hodowca obdarzony in
tuicją, lecz czasem także szczęśliwy 
przypadek. Taki właśnie przypadek 
wpłynął na dzieje Aladdina, które mia
ły początek w Tomelilla - malej wiosce 
na południu Szwecji. W latach 60. 
mieszka! tam jego późniejszy hodowca 
- Erik Erlandsson.

Zauroczony arabami
Konie były zawsze - jak daleko się

ga! wstecz pamięcią - częścią jego ży
cia. Tak ojciec, jak i dziadek Erika,



Mary Stephens, Erik Erlandsson 
i/with Exelsjor 1963 (Aquinor - Eleonora po Witraż)

handlowali zwierzętami hodowlanymi 
i rzeźnymi, końmi roboczymi i pod 
siodło. Na początku lat 60. Erik miał 
kilka klaczy-kuców i trzeba trafu, że 
wybrał się z nimi do krycia do stadni
ny Tome na północy Szwecji. Na miej
sce przyjechał wieczorem i gdy czekał 
na rozładunek swych klaczy, przyglą
dał się, jak z pastwiska wracało stado 
koni gospodarzy, spędzane na noc 
do stajni. Wśród tych koni, zbiegają
cych galopem po zboczu, zauważył 
dwie klacze, które zrobiły na nim 
ogromne wrażenie. Jak potem się 
okazało, były to klacze arabskie: Elwi- 
rena 1954 (Wielki Szlem - Eleonora), 
hod. SK Nowy Dwór i Salwa 1945 (Ku- 
hailan Abu Urkub - Sabda), wyhodo
wana w Opłytnej. Erik wspomina, że 
tak pięknych klaczy nie widział nigdy 
w życiu - wtedy to właśnie złapał 
„arabskiego bakcyla”. Jasne, że swoje 
klacze-kuce zdecydował się pokryć 
nie innym ogierem, tylko arabskim - 
byl to Jager, własności Mary Ste
phens, wyhodowany w stadninie pań
stwowej Marbach - chociaż cena jego 
stanówki była trzy razy wyższa niż 
ogiera-kuca. Na tym się jednak nie 
skończyło, wręcz przeciwnie - wszyst
ko dopiero się zaczęło!

To pierwsze zauroczenie arabami 
dało początek życiowej pasji Erika. 
Od Mary Stephens, właścicielki stad
niny Tome, dowiedział się, że swoje 
klacze arabskie nabyła od dr. Aaby- 
-Erikssona, który wtedy pełnił funkcję 
dyrektora państwowej stadniny we 
Flyinge, hodującej głównie konie 
szwedzkiej rasy gorącokrwistej, kiedyś 
używane jako konie remontowe dla ka
walerii. Dr Aaby-Eriksson wymieniał 
takie konie z Polską na araby, które na
stępnie sprzedawał.

Po powrocie do Tomelilla Erik na
dal nie mógł zapomnieć o koniach, 
które widział w Tome. Zainteresował 
się więc rasą czystej krwi arabskiej 
i zaczął się jej uczyć. Od Mary Ste
phens dowiedział się, że Elwirena 
i Salwa zostały nabyte przez dr. Aaby- 
-Erikssona w Polsce i pochodzą ze 
stadniny Nowy Dwór. Nawiązał więc 
kontakt z dr. Aaby-Erikssonem i zade
klarował się jako potencjalny nabyw
ca następnej partii importowanych 
przez niego koni.

W kolejnej dostawie, sprowadzonej 
do Szwecji pod koniec roku 1962, zna
lazły się klacze: Sakla 1953 (Amurath 
Sahib - Saga), pełna siostra Estokady, 
wyhodowana w Klemensowie; Bint

Knowledge, 
curiosity, passion

Sweden does not, like Poland, have 
a long history of Arabian horse breeding, 
throughout history oriental horses have 
been sporadically imported to improve 
other breeds, notably native breeds. In 
fiction there is even a suggestion that du
ring the middle ages noblemen returning 
home from the crusades brought orien
tal horses back to Sweden.
Serious arabhorse breeding started in 
the late 1950’s and really got going in the 
60’s. Although the first imports came 
from Great Britain, Poland became the 
chief source of imports, it was natural for 
breeders to travel to Poland, a compara
tively short distance across the Baltic 
Sea, for foundation stock, it was close 
and had a long tradition of breeding high 
quality horses.
Two pioneers stand out - Erik Erlands
son and Erik Phillip Soerensson, the fo
under and owner of the Blommeród 
Stud until his death in 2001 but now in 
the capable hands of daughter Vicke.
Two great and influential „Polish” sires 
Probat and Aladdin are bom and bred in 
Sweden. It is difficult to find a champion 
in the USA who doesn’t have Aladdin at 
least once in his or her pedigree, his posi
tive influence in both the show ring and 
in performance was immense and far re
aching. Aladdin himself was national 
champion in the USA as well as siring se
veral national champions.
Probat hardly needs a presentation, his 
influence in Poland is well known, he did 
it all, sired great stallions (3 national 
champions) superlative broodmares and 
even great racehorses, sometimes in one 
and the same horse!
It is a fact that high class horses do not 
emerge from a vacuum, the best horses 
of today are the result of the generations 
of quality and selection which have gone 
before. The horse in front of you is the 
sum of previous generations, its no acci
dent, but the result of many breeders 
knowledge and commitment. It is also 
true that behind every great horse there 
is a story, a devoted breeder with faith, 
conviction and a passion for the breed, 
and occasionally a chance happening 
which leads to a whole chain of events.
So it was with Aladdin, a story which 
started in a small village, Tomelilla, in so
uthern Sweden, in the 1960’s the home of 
Aladinn’s breeder Erik Erlandsson.
As far back as Erik remembers horses 
have always been a part of life, both his 
father and grandfather bought and sold 
livestock, meat production as well as 
horses for farm work and for riding.
At the beginning of the 60’s Eric owned 
several ponies which he bred every year, 
this particular year Eric travelled north 
to the Tome Stud with his ponies. He ar
rived towards evening and was waiting 
to unload his horses when a herd of hor
ses came sweeping down the slope to the 
stable, it was time to go in for the night, 
in that herd were 2 arabian mares Elwt- 
rena 1954 (Wielki Szlem - Eleonora) No
wy Dwór and Salwa 1945 (Kuhailan-
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Abu-Urkub - Sabda) Opiytna. Eric rela
tes that he was dumfounded, he had ne
ver seen any horses as beautiful as these 
2 mares, he was hooked for life! Needless 
to say he chose Mary Stevens Arabian 
stallion Jager (bred by Marbach) for his 
pony mares even though he cost 3 times 
as much as a pony stallion. But that 
wasn’t the end of it, on the contrary it 
was just the beginning, the spark which 
developed into a passion for Arabian 
horses which has lasted a whole lifetime. 
A passion which with time influenced the 
breeding of quality Arabians around the 
world. Mary Stephens, owner of Tome 
Stud had purchased her Arabian mares 
from Dr. Aaby-Eriksson, then the direc
tor of the Swedish state stud at Flyinge 
which concentrated on breeding the 
Swedish warmblood horse, a horses ori
ginally bred for the remount. Aaby- 
-Eriksson had sent Swedish warmblood 
horses to Poland and in exchange has ta
ken purebred Arabians to Sweden and 
then sold them.
Erik returned home to Tomelilla but he 
couldn’t forget what he had seen and 
started to investigate the Arabian horse 
breed. From Mary Stephens he learned 
that Elwirena and Salwa originated in 
Poland at the Nowy Dwór Stud and had 
been imported by Dr. Aaby Eriksson and 
then sold. Erik’s interest had wakened, 
he contacted Aaby-Eriksson as a pre
sumptive customer for the next delivery 
of Arabian horses from Poland. At the 
end of 1962 Sakla 1953 (Amurath Sahib - 
Saga) Klemensów, the full sister of Esto- 
kada, Bint Munira 1948 (Wielki Szlem - 
Munira) Nowy Dwór (in foal to Nega- 
tiw), Canaria 1942 (Trypolis - Saga) Ja
nów Podlaski (in foal to Litaur) came to 
Sweden. But Erik wasn’t the only buyer 
for these horses, there was a queue! Sa
kla went to Mary Stephens, Bint Munira 
to Carl Gustav Engstóm, Canaria’s filly 
foal Cantata by Litaur went to Penelope 
Lewenhaupt and Erik purchased 21 year 
old Canaria, but never managed to get 
her in foal again. Erik was getting nowhe
re in his quest of the Arabian horse, he 
decided to make the trip to Poland and 
make his own purchases. In 1962 after 
selling the livestock he owned he made 
the first of many journeys to Poland to 
purchase horses. At his time there was 
no auction, the first auction was held in 
1969, if one was interested in buying then 
the horses that were for sale were pre
sented quite informally in the stable at 
Janów with buyers seated on bales of 
straw. It was here at Janów seated on 
a bale of straw that Eriks lifelong com
mitment to the Polish Arabian horse 
started. Together with Olle Kjellander, 
a member of the very demanding Swe
dish stallion licensing committee, they 
travelled first to Michałów, the lists of 
horses selected for customers from USA 
had already been made and the rema
ining horses still available for sale did not 
meet Eriks and Olle requirements. Olle 
didn’t see any point in making the long 
journey to Janów Podlaski but Erik felt 
he couldn’t return to Sweden „horseless” 
and insisted. They travelled to Janów 
and even though the list for USA had al-

Erik Erlandsson i/with Exelsjor przed swoim domem 
/in front ofhis house w/at Tommelilla

Munira 1948 (Wielki Szlem - Munira), 
hod. SK Nowy Dwór, żrebna Negati- 
wem\ oraz Canaria 1942 (Trypolis - 
Saga), hod. SK Janów Podlaski, źreb- 
na og. Litaur. Okazało się jednak, że 
Erik nie byl jedynym chętnym na te ko
nie. Saklę zakupiła Mary Stephens, 
Bint Munirę - Carl Gustav Engstrom. 
Importowana w łonie matki klaczka 
Cantata (Litaur - Canaria) trafiła 
do Penelope Lewenhaupt. więc Erik 
musiai się zadowolić 21-letnią Cana- 
rią, której nie udało mu się już ponow
nie zaźrebić. Doszedł więc do wniosku, 
że w ten sposób niczego nie osiągnie 
i postanowił sam wybrać się do Polski.

W1962 r. wyprzedał posiadany inwen
tarz i przedsięwziął swój pierwszy wy
jazd do Polski w poszukiwaniu koni 
arabskich. Przed rokiem 1969 w Polsce 
nie urządzano jeszcze aukcji, a konie 
przeznaczone do sprzedaży były prezen
towane potencjalnym kupcom w stajni. 
Goście oglądali je, siedząc na belach sło
my. W takich prymitywnych warunkach 
zrodziło się dożywotnie zauroczenie Eri
ka polskimi arabami.

Następny wyjazd zorganizował już 
wspólnie z Olle Kjellanderem - człon

kiem szwedzkiej komisji licencyjnej dla 
ogierów, znanej z ostrej selekcji. Tym 
razem najpierw zajechali do Michało
wa, ale tam sporządzona już została li
sta koni przeznaczonych dla klientów 
z USA. Te konie, które jeszcze były do
stępne, nie spełniały oczekiwań ani 
Erika, ani Ollego. Olle nie byl zachwy
cony perspektywą długiej drogi do Ja
nowa, ale Erik jakoś go przekonał, 
gdyż nie chciał wracać do kraju z pu
stymi rękami. Wprawdzie w Janowie 
też wytypowano już konie przeznaczo
ne na sprzedaż do USA, ale dyrektor 
Andrzej Krzysztaiowicz zaoferował nie 
mniej wartościowe klacze. Erik do dziś 
wspomina, że już na wstępie nawiązał 
dobry kontakt z dyr. Krzysztaiowi- 
czem, który nie targował się drobia
zgowo o ceny, gdyż za ważniejsze uwa
żał pozostawanie w dobrych stosun
kach z kontrahentem.

Tym razem Erik zdecydował się 
na kupno klaczy: Diara Mokka 1950 
(Wielki Szlem - Mokdiara), wyhodo
wanej w Klemensowie i jej córki Dia
spory (po Negatiw); Worskla 1956 
(Laur - Wilga) hodowli Albigowej i jej 
córki Workuty (po Aguinory, Mimon- 
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]ca 1945 (My Kismet - Imatra), hod. 
Nowy Dwór i jej córki Mimozy (po Ne- 
gatiw(. Przy okazji zapyta! dyrektora, 
czy nie mógłby zobaczyć młodzieży. 
Dyr. Krzysztaiowicz zgodził się, za
strzegając jednak, że młode konie nie 
są na sprzedaż. Erik zadeklarował, że 
chce je tylko obejrzeć, ale od razu 
wpadi mu w oko roczny ogierek Eiel- 
sjor 1963 (po Aquinor), urodzony 
w Janowie, a jeszcze bardziej - jego 
20-letnia matka Eleonora. Nawet 
po upływie 45 lat wspominał, jakie 
wrażenie zrobił na nim jej typ i ogrom
ne czarne oczy.

Erik przywiózł do Szwecji nowo na
byte klacze i rozpoczął poszukiwanie 
odpowiedniego reproduktora, ale 
Exelsjor i Eleonora wciąż nie dawały 
mu spokoju. Zastosował więc swoisty 
szantaż wobec polskich władz hodow
lanych: powiadomił, że planuje pokry
cie importowanych przez siebie klaczy 
ogierem z Anglii. Nie minęły dwa dni, 
a już otrzymał z Polski telefoniczną in
formację, że będzie mógł nabyć Exel- 
sjora. Jeszcze po latach Andrzej 
Krzysztaiowicz, pytany przez dzienni
karza, czy żałuje sprzedaży któregoś 
z koni, tego właśnie ogiera wymienił ja
ko jedynego!

Erik nadal nie ustawał w poszukiwa
niu polskich arabów - uczynił sobie 
z tego życiową misję! W1969 r. odnalazł 
w cyrku Trolle Rhodin, w pobliżu 
Malmó. ogiera Mustafar (Comet - Mu- 
sailima), urodzonego w 1961 r. w Kur- 
dwanowie. Koń nie był wpisany do pol
skiej księgi stadnej, toteż jego zakup 
poprzedziła intensywna wymiana ko
respondencji z redakcją PASB, która 
zaowocowała wpisem ogiera do ksiąg. 
W 1970 Mustafar zdobył Narodowy 
Czempionat Szwecji, po czym został 
eksportowany do USA.

Korzystając z tego, że już nawiązał 
kontakt z cyrkami, Erik odwiedził Cyrk 
Benneweis w Kopenhadze, gdzie zna
lazł skarogniadego ogiera Fortel 1955 
(Como - Forta). Niestety, właściciele 
cyrku godzili się tylko na wymianę 
ogiera za innego konia i mało tego - in
teresował ich koń rasy knabstrup, o ja
kie wtedy nie było łatwo. Erik przeje
chał całą Danię wzdłuż i wszerz, zanim 
2 pomocą córki dr. Aaby-Erikssona, 

ready been selected, Director Andrzej 
Krzysztaiowicz presented quality mares 
for sale. Erik relates that right from the 
outset he had good contact with Direc
tor Krzyszalowicz, that he never quib
bled over prices, establishing good rela
tions was much more important.
Erik decided to purchase Diara-Mokka 
1950 (Wielki Szlem -Mokdiara) Klemen
sów and her filly foal Diaspora by Nega- 
tiw, Worksla 1956 (Laur - Wilga) Albigo
wo and her filly foal Workuta by Aquinor, 
Mimonka 1945 (My Kismet - Imatra) No
wy Dwór and her filly foal Mimoza by Ne- 
gatiw. Erik asked if he could see some 
young horses, director Krzysztaiowicz he 
was welcome to look but that they were 
not for sale! That was OK - he just wan
ted to look! Erik was very impressed by 
the yearling colt Exelsjor 1963 (by Aqu
inor) bred by Janów Podlaski Stud and 
even more by his 20 year old dam Eleono
ra, 45 years later he says she was one of 
the most impressive mares he has seen, 
so much type and enormous, dark eyes. 
Erik’s Polish mares came to Sweden and 
the search began to find a suitable stal
lion but Exelsjor, and Eleonora had ma
de such an impression, Erik could not 
forget them. He contacted Poland and 
said that he was looking in England for 
a suitable stallion to cover his imported 
mares. A couple of days later he had 
a phone call from Poland, apparently the 
prospect of covering the Polish mares 
with an English stallion was too much, 
they were willing to let Exelsjor go! Many 
years later in an interview Andrzej 
Krzysztaiowicz was asked if he regretted 
selling any horses, only one he replied - 
Exelsjor)
Erik was constantly on the lookout for 
Arabian horses, it had become his mis
sion in life! In 1969 at the Trolle Rhodin 
circus in Malmfi he found the stallion 
Mustafar 1961 (Comet - Musailima) Kur- 
dwanów. Mustafar was not registered in 

Erik Erlandsson z klaczamilwith mares: 
z prawej Iright - Diara Mokka 1950 (Wielki Szlem - Mokdiara i, 

z lewej/left - jej córka/her daughter Diaspora po/by Nega iv

PASB so the exchange between Erik and 
the Polish registry was lively but eventu
ally resulted in a registration certificate! 
Mustafar was Swedish national cham
pion in 1970 and eventually exported to 
the USA. Through his circus contacts 
Erik visited the Circus Benneweis in Co
penhagen and there he found the 
black/bay stallion Fortel 1955 (Como - 
Forta) Michałów. Erik relates that the 
circus owners would only let Fortel go if 
they were given a substitute horse, and 
they wanted ak „knabstrub”, which were 
not easy to find at that time. Erik travel
led all over Denmark in his search and 
eventually with the help of Dr. Aaby 
Erikssons daughter who lived in Den
mark he located a horse! Fortel was 
exported to the USA where he sired TW 
Forteyna, the foundation mare in a well 
known family of show producers. At the 
Benneweis Circus, the dressage rider 
Diane Benneweis recommended the Cir
cus Knie in Switzerland as a possible so
urce of Arabian horses, she wrote a per
sonal introduction on visiting card 
(which Erik still has!) and Erik was off to 
Switzerland. At the Circus Knie Erik fo
und a group of aged Polish stallions still 
performing in the circus ring. The entire 
group consisted of approx 20 horses but 
many were either partbred or so old that 
they could not be considered for bre
eding. But it was the whole group or no
thing! Erik just hoped they were still fer
tile! The horses were released peu-om- 
-peu which resulted in many trips to 
Switzerland to collect horses and to deli
ver substitute horses for the circus. The 
stallions imported to Sweden and either 
used in Sweden or exported were: 
ArHaifi 1953 (El Haifi - Arwila) Albigo- 
wa,
Emir Said 1952 (Ali Said - Eleonora) 
Nowy Dwór,
Ordynek 1953 (Rozmaryn - Orda) Mi
chałów,
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mieszkającej w Danii, odszukał odpo
wiedniego konia. Fortel ostatecznie 
wylądował w USA, gdzie pozostawił 
m.in. klacz TW Forteyna - założycielkę 
„dynastii”, która wydala wielu zwycięz
ców amerykańskich pokazów.

Ojciec z cyrku, 
matka z Anglii

Podczas pobytu w Danii tamtejsza 
zawodniczka konkurencji ujeżdżenia, 
Dianę Benneweis, poleciła Erikowi 
Cyrk Knie w Szwajcarii jako potencjal
ne źródło koni arabskich. Napisała mu 
nawet liścik polecający na swojej wizy
tówce, którą Erik przechowuje do dziś. 
Rzeczywiście, w Cyrku Knie Erik za
stał grupę polskich, już zaawansowa
nych wiekowo ogierów, które nadal wy
stępowały na arenie. Wchodziły one 
w skład zespołu około 20 różnych koni, 
także półkrwi lub tak starych, że nie 
nadawały się już do hodowli. Właścicie
le cyrku postawili jednak warunek, że 
sprzedadzą albo wszystkie, albo żad
nego! Erik nie miał wyjścia - mógł tyl
ko mieć nadzieję, że arabskie ogiery 
przynajmniej będą płodne. Transakcja 

również miała charakter wymienny, 
musiał więc odbyć wiele podróży 
do Szwajcarii. W rezultacie w Szwecji 
znalazły się następujące ogiery:
• Ar Haifi 1953 (El Haifi. - Arwila), Al- 
bigowa;
• Emir Said 1952 (Ali Said - Eleono
ra), Nowy Dwór;
• Ordynek 1953 (Rozmaryn - Orda), 
Michałów;
• Ery stawi 1955 (Witraż - Enorme), 
Albigowa;
• Algier 1953 (Wielki Szlem - Alga), 
Nowy Dwór;
• Enos 1954 (Witraż - Enorma), Albi
gowa;
• Ali Bek 1953 (Trypolis - Atszlemra), 
Albigowa;
• Barbakan 1954 (Witraż - Bint Cana- 
ria), Albigowa;
• Nureddin 1953 (Witraż-Norma), Al
bigowa.

Matka Aladdina - Lalage - została 
wyhodowana przez pionierkę hodowli 
polskich arabów w Anglii - Patricię 
Lindsay. To właśnie ona zapoczątko
wała w 1958 r. import polskich arabów, 
który następnie rozwiną! się lawinowo

- z tej pierwszej partii wsławiła się 
zwłaszcza wspaniała córka Witraża - 
Karramba. W 1959 r. Patricia importo
wała ogiera Gerwazy 1955 (Doktryner
- Gwara), hod. SK Michałów, a w 1961
- kl. Lafirynda 1954 (Miecznik - Lala), 
też z Michałowa. Z połączenia tej pary 
urodziła się Lalage, w wieku 2 lat 
sprzedana do Blommeród w roku 1965. 
Tam w następnym roku została pokry
ta należącym do Erika Erlandssona 
ogierem Erelsjor, a w 1967 nabyła ją 
Brita Bjoerkman. Owocem tej stanów
ki była kl. Scheherezade eksportowana 
do Niemiec, do stadniny pp. Hussma- 
nów. Jej córka (po wyhodowanym 
w Blommerod ogierze Saudi) dała z ja
nowskim derbistą, ogierem Pierrot, 
znanego ze swej dzielności wyścigowej 
ogiera Santhos. Tymczasem właściciel
ka Lalage, Brita Bjoerkman, zginęła 
śmiercią tragiczną, a Erik podjął się 
misji znalezienia nowych domów dla 
jej koni. Sam zdecydował się wziąć La
lage. Pamiętał, że nie była łatwa w ob
słudze, ponieważ wyskakiwała ze 
wszystkich wybiegów. Uspokajała się 
jedynie podczas ciąży, więc czym prę-

W stajni / at the stable: Ignacy Jaworowski, Erik Phillip Sorensen, Andrzej Krzysztatowicz
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Aladdin 1975 (Nureddin - Lalage), 
wybitny i zasłużony reproduktor / sire of significance and merit

Erystawi 1955 (Witraż - Enorme) Albigo
wa,
Algier 1953 (Wielki Szlem - Alga) Nowy 
Dwór,
Enos 1954 (Witraż - Enorme) Albigowa, 
Ali Bek 1953 (Trypolis - Altszlemra) Al
bigowa,
Barbakan 1954 (Witraż - Bint Canaria) 
Albigowa,
Nureddin 1953 (Witraż - Norma) Albigo
wa.

Aladdins dam Lalage was bred by ano
ther pioneer of Polish breeding, Patricia 
Lindsay. The horses that Patricia Lind
say imported in 1958 aroused interest in 
the Polish Arabian and started the stre
am of exports from Poland, notably the 
magnificent Witraż daughter Karramba, 
a horse that caused echos around the 
world. In 1959 Patricia imported the stal
lion Gerwazy 1955 (Dok try ner - Gwara) 
Michałów and in 1961 the mare Laftryn- 
da 1954 (Miecznik - Lala) Michałów. 
These two horses are Lalage’s parents. 
Lalage was sold as a 2 years old to Blom- 
merSd in 1965, when 3 she was covered 
with Erik Erlandsson stallion Exelsjor 
and sold to Brita B.jarkman in 1967. The 
result of this covering was the mare 
Scheherazade exported to Germany to 
the Hussman stud where her daughter 
(by the Blommeród stallion Saudi) even
tually foaled the well known race stallion 
Santhos by son of Janów Podlaski bred 
Pierrot. Meanwhile Lalage’s owner Brit
ta Bjarkman had died an early tragic de
ath, in the aftermath Erik undertook to 
disperse her horses and so became the 
owner of Lalage. Erik recalls that Lalage 
was not an easy horse and not easily 
sold, that no fence could contain her, she 
went through everything, but she was so
mewhat calmer when she was in foal so 
she was quickly covered by newly impor
ted 18 years old old Nureddin, and the 
result was Aladdin'.

Erik has a very special relationship to 
Aladdin, who he still calls „the best hor
se in the world” he clearly recalls the ni
ght he was bom, he was keeping watch 
but of course missed the actual birth but 
when he came out to the stable and saw 
Aladdin standing in the straw it was 
obvious right from the start that the foal 
was something extra, masculine, chari
smatic and self assured, a superstar!
In the meantime Erik’s colt Exelsjor had 
developed into a fine stallion, in 1966 he 
was the first Swedish national champion 
stallion, at the same show Diara Mokka 
was national champion mare. Erik al
ways trained, conditioned and showed 
his horses himself.
Exelsjor was an outstanding sire of bro
odmares, the list of his top producing 
daughters and their progeny is too long 
to give here. Exelsjor was leased to 
Blommerad and the mares he produced 
there guaranteed the future of the stud. 
Amongst the best known are Borexia, 
national champion and dam of Probat, 
Rucasja dam of national champion Ru- 
sacie, multi champion, incl. World cham
pion Rumak, and Prusja national cham
pion filly and national champion mare in 
Sweden, in Denmark, and Norway in the 
same year 1985. At home Erik covered 
Edessa (Pietuszok - Ellora) with Exel
sjor for the Wilkesbacka Stud, the result 
was a filly Edjora sold to the USA and 
grandam of Gazal al Shaqab.
Perhaps the point I want to make is that 
a good horse is not an accident, knowled
ge, a feeling for quality, an „eye” for a hor
se, never ending curiosity and passion 
are only a few of the essential ingredients 
necessary to be a successful breeder. 
A pretty pictue in a magazine or on the 
internet is not enough to breed a good 
horse and will never substitue the 
„hands on” qualities.
In the next instalment Blommerdd’s 
contribution together with other signifi
cant Swedish breeders will be discussed.

dzej pokrył ją osiemnastoletnim Nu- 
reddinem. Z tego skojarzenia urodził 
się Aladdinl

Erika łączyła szczególna więź z Ala- 
ddinem, którego nazywał „nąjlepszym 
koniem świata”. Do dziś pamięta noc 
jego narodzin. Oczywiście nie udało 
mu się dopilnować samego momentu 
porodu i kiedy przyszedł do stajni, 
ogierek stal już na nogach. Od razu by
ło widać, że ten źrebak ma w sobie to 
„coś” - nieuchwytne piękno, a przy 
tym męskość i pewność siebie. Uro
dzony gwiazdor!

Tymczasem Ezelsjor wyrósł na pięk
nego ogiera i w 1966 został pierwszym 
Narodowym Czempionem Szwecji. 
Na tym samym pokazie Diara Mokka 
zdobyła szwedzki narodowy czempio- 
nat klaczy. Erik zawsze sam treno
wał, przygotowywał i pokazywał swoje 
konie.

Exelsjor okazał się doskonałym oj
cem matek. Lista jego wybitnych có
rek i ich potomstwa jest zbyt długa, 
aby ją tu przytaczać. Wydzierżawiony 
do Blommeród, pozostawił tam klacze, 
które zagwarantowały przyszłość tej 
stadniny. Do najlepszych należały: Bo- 
rexia (Czempionka Szwecji i matka 
Probata), Rucasja (matka czempiona 
Rusazcie i multiczempiona - włączając 
w to Czempionat Świata - ogiera Ru
mak) oraz Prusja (Narodowa Czem
pionka Klaczy Młodszych i Starszych 
Szwecji, Danii i Norwegii w tym sa
mym roku 1985). Erik pokrył nim także 
ki. Edessa (Pietuszok - Ellora) ze stad
niny Wilkesbacka. Z połączenia tego 
urodziła się ki. Edjora, eksportowana 
do USA, której wnukiem jest og. Gazal 
Al Shaqab\

Pisząc to, chcialabym podkreślić, że 
dobry koń nie rodzi się z przypadku 
Na sukces hodowlany składa się wiele 
czynników, z czego wiedza fachowa, 
„oko” do koni, wyczucie ich jakości i nie
ustająca pasja badawcza to tylko nie
liczne z nich. Efektowne zdjęcie w barw
nym magazynie lub intemecie nigdy nie 
zastąpi empirycznego poznania.

W następnym odcinku postaram się 
omówić wpływ Blommeród na hodow
lę szwedzką w porównaniu z innymi 
znaczącymi szwedzkimi hodowlami, 
/tłum. K. Ch./
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Aladdin 1975 (Nureddin - Lalage), 
wybitny i zasłużony reproduktor / sire of significance and merit
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was the first Swedish national champion 
stallion, at the same show Diara Mokka 
was national champion mare. Erik al
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odmares, the list of his top producing 
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to give here. Exelsjor was leased to 
Blommerad and the mares he produced 
there guaranteed the future of the stud. 
Amongst the best known are Borexia, 
national champion and dam of Probat, 
Rucasja dam of national champion Ru- 
sacie, multi champion, incl. World cham
pion Rumak, and Prusja national cham
pion filly and national champion mare in 
Sweden, in Denmark, and Norway in the 
same year 1985. At home Erik covered 
Edessa (Pietuszok - Ellora) with Exel
sjor for the Wilkesbacka Stud, the result 
was a filly Edjora sold to the USA and 
grandam of Gazal al Shaqab.
Perhaps the point I want to make is that 
a good horse is not an accident, knowled
ge, a feeling for quality, an „eye” for a hor
se, never ending curiosity and passion 
are only a few of the essential ingredients 
necessary to be a successful breeder. 
A pretty pictue in a magazine or on the 
internet is not enough to breed a good 
horse and will never substitue the 
„hands on” qualities.
In the next instalment Blommerdd’s 
contribution together with other signifi
cant Swedish breeders will be discussed.
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Na tym samym pokazie Diara Mokka 
zdobyła szwedzki narodowy czempio- 
nat klaczy. Erik zawsze sam treno
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Exelsjor okazał się doskonałym oj
cem matek. Lista jego wybitnych có
rek i ich potomstwa jest zbyt długa, 
aby ją tu przytaczać. Wydzierżawiony 
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które zagwarantowały przyszłość tej 
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Rusazcie i multiczempiona - włączając 
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„oko” do koni, wyczucie ich jakości i nie
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DNI KONIA 
ARABSKIEGO
6-10 sierpnia 2010
6 sierpnia. Stadnina Koni Janów Podlaski
XXII NARODOWY POKAZ KONI ARABSKICH CZYSTEJ KRWI
17.30 - Klasy ogierów młodszych
19.30 - Pokaz koni z oferty Pride of Poland

7 Sierpnia, Stadnina Koni Janów Podlaski
XXII NARODOWY POKAZ KONI ARABSKICH CZYSTEJ KRWI
9.00-20.00 Klasy klaczy i ogierów starszych

8 sierpnia, Stadnina Koni Janów Podlaski
10.00-16.00 - Otwarte stajnie
10.00 - Otwarcie Selection Sale
10.00-12.00 XXII NARODOWY POKAZ KONI ARABSKICH CZYSTEJ KRWI 
Czempionaty Polski: Klaczy Młodszych, Ogierów Młodszych, Klaczy 
Starszych, Ogierów Starszych,
Nagrody specjalne
12.30 - Pokaz koni z oferty Pride of Poland
17.00 - 41. AUKCJA PRIDE OF POLAND
19.30 - Zamknięcie Selection Sale

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

10 sierpnia, Stadnina Koni Michałów
14.00 - Pokaz hodowlany w SK Michałów 
14.00-16.00 - Otwarte stajnie w SK Michałów



PRIDE OF POLAND 2010
41. Aukcja Koni Arabskich w Janowie Podlaskim

8 sierpnia 2010

Lot 1. EBLA, gniada, 2004 Gazal Al Shaqab - Eberia po Echo, SK Michałów

Lot 2. ARIADNĘ, siwa, 2001 Laheeb - Argentyna po Partner, SK Janów Podlaski

Lot 3. PRIMADONNA. kaszt., 2003 Padrons Psyche - Pelargonia po Alegro,
St. Redestowiez / T. Tarczyński

Lot 4. PUSTYNNA TĘCZA, siwa, 2003

Lot 5. AGUSTA, gniada, 2005

Lot 6. WILGA, siwa, 1999

Lot 7. EFUZJA, gniada, 2001

Lot 8. HERMIONA, siwa, 2005
Lot 9. PILAR, siwa, 1996

Lot 10. GALATEA, siwa, 2002

Lot 11. BAJGORS, siwa, 1998
Lot 12. SOTIKA. gniada, 2006

Lot 13. DĘBOWA GÓRA, siwa, 2000

Ekstern - Pustynna Tarcza po Pamir, SK Michałów

Piaf - Albigowa po Fawor, SK Janów Podlaski

Ekstern - Wenessa po Egon, SK Michałów

Emigrant - Elfina po Pamir, SK Janów Podlaski

Metropołis NA - Herca po Pesal, SO Białka

Fawor - Pipi po Banat, SK Janów Podlaski
Ang-or - Gehenna po Monogramm, SK Michałów

Pamir - Bajeczka po Bandos, SK Janów Podlaski

WH Justice - Słonka po Wojsław, Falborek Arabians
Laheeb - Dąbrowica po Endel, SK Michałów

Lot 14. PELGRIMA, siwa, 2003

Lot 15. ETYKA, siwa, 2005

Lot 16. DEMONA, kaszt., 1994

Lot 17. NATEA, siwa, 2003

Lot 18. ALTEA, gniada, 2001

Lot 19. PAMPA, siwa, 2004

Lot 20. BATAWIA, klaszt., 2006

Lot 21. GADNES, c. gniada, 2008

Lot 22. WYBORNA, kaszt., 1995

Lot 23. HEKLA, siwa, 1999

Lot 24. PERITA. gniada. 2004

Lot 25. ERMINA, kaszt., 2006

Lot 26. EMETYNA, siwa, 2002

Lot 27. PAPAYA, siwa, 2005

Lot 28. EMIGRA, siwa. 1996

Lot 29. CARUZA, siwa, 2002

Lot 30. ERREUZA, gniada, 2006

Lot 31. PALMERA, siwa. 2006

Lot 32. WISEŁKA, kaszt., 2002

Lot 33. PERCEPCJA, siwa, 2001

Lot 34. PETRARA. siwa, 2006

Lot 35. CYROLKA, siwa, 2002

Lot 36. EL HAZA, siwa, 2001

Emigrant - Perfuzja po Batyskaf, SO Białka 

Ekstern - Atalanta / Europejczyk, SK Janów Podlaski 

Monogramm - Dalida po Probat, SK Michałów 

Gazal Al Shaqab - Nutella po Pers, SO Białka 

Eukaliptus - Algora po Probat, SK Janów Podlaski

Gazal Al Shaqab - Palestyna po Monogramm, SK Michałów
Ekstern - Barka po Ararat, SK Janów Podlaski

Psytadel - Gracea po Etogram, J. Głowacki

Monogramm - Wybranka po Piechur, SK Michałów

Prim - Harpia po Ernal, SK Janów Podlaski

Ekstern - Perforacja po Ernal, SO Białka

Galba - Echidna po Ararat, Samko P U. H / M. Luft

Ekstern - Esina po Sinus, SK Michałów

Ekstern - Psyche po Eukaliptus. SK Janów Podlaski

Eukaliptus - Emigracja po Palas. SK Michałów

Wachlarz - Carina po Pesal, SO Białka

Galba - Errara po Monogramm, SK Michałów
Pesal - Pilica po Fawor, SK Janów Podlaski

Ganges - Wilnianka po Tallin, SK Michałów 

Laheeb - Perturbacja po Eukaliptus, SK Janów Podlaski
Poganin - Perga po Emigrant, SK Michałów 

Pesal - Cynika po Eukaliptus, SO Białka 

Ararat - Emigrantka po Eukaliptus, SK Michałów



AUKCJA

Karuzelaz arabami
Anna Stojanowska
fot. Stuart Vesty

P
amiętam, kiedy byłam dziec
kiem, czasami na rogu ulicy To
warowej w Warszawie rozbijało 

obóz wesołe miasteczko. Była tam ka
ruzela, której kolorowe ramiona utrzy
mywały ozdobione przeróżnymi fidry
gałkami koniki. Chwilami wisiala 
na tych konikach chmara dzieciaków, 
ale bywało, że szczęście uśmiechało się 
do mnie pełną buzią i mogłam dowol
nie wybierać ulubionego rumaka. Cóż 
to była za frajda, nawet większa niż sa
ma jazda! Piękne czasy.... Któż nie 
lubił wesołych miasteczek?

robienia.
dynego, jest nie do pod-

Lot 6. Wilga, 1999
(Ekstern - Wenessa po Egon), 
SK Michałów

Wspomnienia tamtych chwil przy
szły mi na myśl podczas przeglądania 
tegorocznej oferty aukcji Pride of Po- 
łand. Wprawdzie lata minęły, konie ży
we, jak najbardziej realne, karuzela 
metaforyczna, tylko wielobarwność 
i emocje zbliżone. Wydaje się, że poten
cjalni klienci wybierąjąc z boga
tej oferty konia swo

ich marzeń, muszą czuć się podobnie. 
Przyjemność nie tylko z posiadania, 
ale i wyłuskania spośród wielu tego je-



Lot 5. Agusia 2005 (Piaff- Albigowa po Fawor), SK Janów Podlaski

A organizatorzy aukcji, układając li
stę sprzedaży z 36 kapitalnych klaczy, 
uczynili te wybory niezwykle emocjo
nującymi Stadniny państwowe, jak co 
roku, wysupłały stawkę stanowiącą 
trzon aukcji, jej podstawę przyciąga
jącą hodowców z całego świata, jed
nocześnie próbując konsekwentnie 
utrzymać odpowiednie proporcje po
między tym, co musi zostać a tym, co 
można sprzedać. Wyjątkową ofertę wy
stawiła też hodowla prywatna, która 
okrasiła listę główną czterema znako
mitymi klaczami. Większość oferowa
nych koni jest młoda, poniżej dziesią
tego roku życia, a więc w wieku gwa
rantującym pełen wachlarz możliwo
ści. Poszukiwacze matek stadnych 
o sprawdzonych polskich rodowodach 
będą równie usatysfakcjonowani co 
amatorzy kombinacji z egipską krwią.

Listę otwiera solidna, zamaszysta, 
sześcioletnia Ebla (Gazal Al Shaqab - 
Eberta po Ecaho), wyhodowana w SK 
Michałów. Zadanie ma niełatwe - musi 
rozpocząć aukcję tak, aby toczyła się 

równym, nieprzerwanym rytmem. Za
wsze najtrudniejszy jest wybór pierw
szego konia aukcyjnego, który powi
nien być na tyle dobry, żeby zachęcić 
klientów do pozostania, a jednocześnie 
rozgrzać atmosferę dla nadchodzą
cych gwiazd. Ebla jest w tym roku 
źrebna Gangesem, co z pewnością bę
dzie stanowiło jej dodatkowy atut.

W pierwszej piątce znalazły się też: 
bardzo urodziwa Ariadne (Laheeb - 
Argentyna po Partner) - żelazna „Top 
Five” wielu pokazów, sprawdzona 
matka, źrebna ogierem Equifor, zwy
ciężczyni klasy klaczy rocznych w 2006 
roku w Bialce oraz stylowa, niezwykle 
„polska” w wyrazie Agusta (Piaff - Al
bigowo po Fawor). Obydwie klacze 
pochodzą ze stadniny w Janowie Pod
laskim, a okraszone zostały utytuło
waną, w dużych ramach, świetnie się 
ruszającą Primadonną (Padrons Psy
che - Pelargonia po Alegro) Tomasza 
Tarczyńskiego - Międzynarodową 
Czempionką Klaczy Starszych i Nąj- 
lepszym Koniem Pokazu w Drammen

A merry-go-round...
I remember that when I was I child, so
metimes on the comer of one of War
saw’s streets an amusement park would 
set itself up. They had a merry-go-round, 
whose colorful framework supported 
horse figures adorned with various trin
kets. At times a whole bunch of kids wo
uld literally hang off these horses, but so
metimes lady luck would smile at me wi
dely and I could freely choose a favorite 
steed. What a joy that was, even greater 
than the ride itself. Wonderful times... 
Who doesn’t like amusement parks?
The memories of those times came to my 
mind after looking at this year’s Pride of 
Poland sale offer. Although the years ha
ve gone by, the horses are now of „flesh 
and blood”, the merry-go-round only me
taphorical, yet the colorful diversity and 
emotions remain very much alike. I think 
that the potential buyers must feel very 
similar when choosing the horse of their 
dreams from the extensive offer. The joy 
of not just owning, but picking out that 
one and only among many others, is ini
mitable.
And the sale’s organizers, constructing 
the sale offer with 36 superb mares, ma
de these choices extremely exciting. The 
State Studs have dug out, as every year, 
a group making up the core of the sale 
which draws breeders from all over the 
world like a magnet, at the same time 
consistently maintaining the appropria
te proportions between what must stay 
and what can be sold. A remarkable offer 
was also presented by the private bre
eders, who spiced up the main sale list 
with four splendid mares. The mąjority 
of the offered horses is young, under ten 
years old, and so at an age guaranteeing 
a vast range of possibilities. Hunters of 
broodmares with proven Polish pedigre
es will be just as satisfied as aficionados 
of crosses with Egyptian bloodlines. The 
list opens with the reliable, vigorous 6- 
year-old Ebla (Gazal Al Shaqab - Ebe- 
ria/Ecaho), bred by Michałów Stud. Her 
task is not an easy one, as she must be
gin the auction so that it will continue to 
run with a steady, unbroken rhythm. 
Choosing the first horse of the sale is al
ways the hardest - it should be a good 
one to encourage the clients to stay and 
at the same time heat up the atmosphe
re for the upcoming stars. This year Ebla 
is in foal to Ganges, which will definitely 
be her additional asset. The first five lots 
also include the lovely Ariadne (Laheeb - 
Argentyna/Partner), the dauntless Top 
Five holder from numerous shows, a pro
ven producer, in foal to Equifor. The 
yearling class winner from Białka 2006, 
the stylish, extremely „Polish” in appe
arance Agusta (Piaff - Albigowo!Fawor). 
Both mares originate from Janów Podla
ski Stud. They are further spiced up with 
the very titled, large-frame, well-moving 
Primadonna (Padrons Psyche - Pelargo
nia! Alegro) of Tomasz Tarczyński, Inter
national Senior Champion Mare & Best 
in Show from Drammen (Norway) and 
International Top Five Senior Mare from 
Vilhelmsborg (Denmark) in 2007, as well

33



as International Casino Cup Senior Re
serve Champion Mare from Baden (Au
stria) in 2008.
A hint of the orient will be delivered by 
Pustynna Tęcza (Desert Rainbow) from 
Michałów, out of Pustynna Tarcza by Pa
mir, one of seven Ekstern daughters sin
gled out for this year’s sale. Extremely ty- 
pey, with a beautiful eye and short, dry 
head, in foal to Poganin.
And later, as in Hitchcock’s films, the 
plot begins to thicken...
Most of the mares listed with further lot 
numbers are known to everybody - from 
the most prestigious shows, exhibitions 
and presentations. Some of their proge
ny have followed their dam’s footsteps, 
winning classes and championships.
The fantastic, 11-year-old Wilga (Ekstern
- WemessatEgon), Junior Spring Show 
Reserve Champion Filly from Białka in 
2001 among others, the dam of many go
od foals, will surely contribute to another 
stud in the following season, gifting her 
new owner with a produce by QR Marc. 
Whereas Pilar...
When Ali Sharaawi, the Egyptian judge 
at this year’s Junior Spring Show at Biał
ka, saw Pilar several days later during 
the inspection at Janów Podlaski, he co
uldn’t stop talking about her. He decided 
to change his vacation plans so that he 
would be able to come in August to Po
land and see the sale. „If I had a mare li
ke that”, he said „I wouldn’t leave her 
stall”. While Pilar herself (Fawor - Pi- 
pi/Banat), in her beautiful flea-bitten 
grey coat color, totally oblivious to the 
overall admiration, focused on driving 
away mosquitoes and black flies. Besi
des, does she have anything more to pro
ve? She has succeeded as both a show 
and broodmare. Her superb produce inc
ludes:
2001 - filly Panonia (Eukaliptus) - a bro
odmare at Janów Podlaski Stud;
2002 - filly Piana (Eldon) - sold to Fran
ce in 2008;
2003 - filly Pieta (Gazal Al Shaqab) - In
ternational Vilhelmsborg Senior Reserve 
Champion Mare (Denmark); the hi
ghest-sold horse of the 2007 Pride of Po
land sale, exported to the UK;
2004 - Pinga (Gazal Al Shaqab) - Junior 
Champion Mare & Best in Show - Falbo- 
rek and Bełżyce 2005; Polish National Ju
nior Champion Mare & Best in Show - 
Janów Podlaski 2005; Polish National Se
nior Top Five Mare and Best Mover of 
the show - Janów Podlaski 2008; leased 
to USA: Region I Senior Champion Mare
- Del Mar (California) 2009; Arabian Hor
se Association San Fernando Valley Se
nior Champion Mare - Santa Barbara 
(California) 2009; US National Top Ten 
Junior Mare - Tulsa (Oklahoma); Inter
national Senior Reserve Champion Mare
- Scottsdale (Arizona) 2010; Arabian 
Breeders World Cup Top Ten Senior Ma
re - Las Vegas (Nevada) 2010;
2005 - filly Pinta (Ekstern) - yearling 
class winner at the Polish National Show
- Janów Podlaski 2006; Polish National 
Junior Reserve Champion Filly - Janów 
Podlaski 2007; highest-sold horse of the 
2009 Pride of Poland sale, exported to 
the UK;

▲ Lot 8. Hermiona 2005 (Metropolis NA - Herca po Pesal), 
SO Białka

Lot 21. Gadnes 2008 (Psytadel - Graceapo Etogram), 
Jan Głowacki ▼
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(Norwegia), „Top Five” Międzynaro
dowego Czempionatu Klaczy Star
szych, Vilhelmsborg (Dania) 2007, jak 
również Międzynarodową Wiceczem- 
pionką Klaczy Starszych Casino Cup, 
Baden (Austria) 2008. Powiewu orien
tu zaś dostarczy Pustynna Tęcza (De
sert Rainbow) z Michałowa (od Pu
stynnej Tarczy po Pamir) - jedna 
z siedmiu wybranych na aukcję córek 
ogiera Ekstern, szalenie typowa, 
o pięknym oku i krótkiej, suchej gło
wie, źrebna ogierem Poganin.

Lot 3. Primadonna 2003 (Padrons Psyche - Pelargonia po Alegro), Tomasz Tarczyński

A potem, jak w filmach Hitchcocka, 
napięcie zaczyna rosnąć... Większość 
z oznaczonych kolejnymi numerami 
klaczy, znają wszyscy. Z najwyższej 
rangi pokazów, wystaw, prezentacji. 
Potomstwo niektórych z nich poszło 
w ślady matek, wygrywając klasy 
i czempionaty.

Kapitalna jedenastoletnia Wilga 
(Ekstern - Wenessa po Egon) m.in. Wi- 
ceczempionka Klaczy Młodszych Wio
sennego Pokazu w Białce (2001), mat
ka wielu dobrych źrebiąt, zasili zapew

ne od przyszłego sezonu inną hodowlę 
i przyniesie jeszcze w darze przychó
wek po og. QR Marc.

A Pilar... Kiedy sędziujący Młodzie
żowy pokaz w Białce Ali Sharaawi 
z Egiptu zobaczył klika dni później Pi
lar na przeglądzie w Janowie Podla
skim, nie mógł przestać o niej mówić. 
Postanowił przeorganizować swoje 
plany wakacyjne tak, aby mógł przyje
chać w sierpniu do Polski i zobaczyć 
aukcję. - Gdybym ja miał taką klacz - 
powiedział - nie wychodziłbym od niej
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▲ Lot 4. Pustynna Tęcza 2003 
(Ekstern - Pustynna Tarcza 
po Pamir), SK Michałów

< Lot 9. Pilar 1996 (Fawor - Pipi 
po Banat), SK Janów Podlaski 

z boksu. A sama Pilar (Fawor - Pipi 
po Banat) w cudownej brązowej hrecz- 
ce, zupełnie obojętna na otaczające ją 
zachwyty, koncentrowała się na opę
dzaniu od komarów i meszek. Zresztą, 
czy cokolwiek jeszcze musi udowad
niać? Sprawdziła się jako klacz poka
zowa i jako matka. Jej znakomity przy
chówek to:

2001 - Panonia (po Eukaliptus) - 
klacz hodowlana w macierzystej stad
ninie;

2002 - Piana (po Eldon) - sprzedana 
do Francji w 2008;
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Padrons Psyche 
(Padrón x Kilika) 

QR MARC 
(Manean Al Shaqab x Sieete Dreams) 

ABHA QATAR 
(Manean Al Shaqab x ZT Ludjkalba) 

Shael Dream desert 
(Ansata Shaanus x Elettra) 

Shanghai E.A. 
(IVH Justice x Salyinah E.A.) 

JAMIL AL RAYYAN 
(Ansata Hejazi x Dana Al Rayyan) 

MYSTIC DREAM J 
(Extreme x Mysterious Lady I)

WERTER 
(Eukaliptus x Walkiria) 

GILLY J 
( Ekstern x Georgia) 

EXTREME 
(Ararat x Elcgantkah) 

EKSTERN 
(Monogramni x Ernestyna) 

BORSALINO K 
(Encore Ah x Keepsake V)
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2006 - colt Pizarro (Gazal Al Shaqab) - 
Junior Spring Show Reserve Champion 
Colt - Biaika 2007;
2007 - filly Piraneza (Ecaho) -in race tra
ining;
2008 - filly Pilarosa (Al Adeed Al Sha
qab) - Junior Spring Show Top Five Filly 
and 2yo class winner - Biaika 2010;
2009 - filly Piba (Gazal Al Shaqab) - at 
the Stud;
2010 - colt Pomian (Gazal Al Shaqab) - 
at the Stud;
Then there is the young, very elegant 
Biaika-bred Hermiona (Metropolis NA - 
HercalPesal), shown as a junior, who to
ok up the duties of broodmare two years 
ago, in foal to Esparto.
There are two daughters of one of the 
most fashionable and popular over the 
last years in the world sires: by WH Justi
ce - the bay, bearing a beautiful, long 
neck Sotika (out of Slonka/Wojstaw), 
bred by Falborek Arabians; and by Psy- 
tadel - the just 2 year old but already ve
ry titled Gadnes (out of Gracea/Eto- 
gram), bred by Jan Głowacki. This filly 
has up to now gained the titles of Junior 
Champion Filly at the Autumn Show at 
Janów Podlaski and a class Top Five 
among the yearling fillies at the Junior 
Spring Show at Biaika in 2009.
Several older mares included in the offer 
are true matrons of Polish breeding. The 
always delightful „Monogramms” - the 
well-conformed Demona (out of Dali- 
da/Probat) and the elegant Wyborna 
(out of Wybranka/Piechur) are a remin
der that the times have not changed so 
much and that what’s good will always 
remain that way. It can only change its 
location.
Stepping out on the show scene is the 4- 
year-old crop by Galba: Michaiow’s Er- 
reuza (out of Errara/Monogramm) and 
the typey, dark-eyed Ermina (out of 
Echidna/Ararat) of Monika Luft. Galba 
himself has left the show arenas some ti
me ago, but for his progeny the world 
stands wide open.
As each year the main sale offer is sup
ported by the group of horses from the 
Selection Sale list. A total of 33 mares 
and 8 stallions. Boredom is out of the qu
estion.
And only when the lights begin to fade in 
the Janów arena after the finished sale, 
the comparisons to the merry-go-round 
come to mind again. On one hand the eu
phoria and the still present buzz in our 
heads, on the other - sadness that the ri
de is over. After the auction also comes 
the anxiety whether the sold horses will 
go to good homes, whether their further 
life will be just as happy as the one spent 
so far at home, whether the new owner 
will see live beings in them and not just 
an investment of capital and a source of 
splendor.
Luckily we will definitely hear about 
most of them.
/transl. J. KJ

2003 - Pieta (po Gazal Al Shaqab) - 
Międzynarodowa Wiceczempionka Kla
czy Starszych z Vilhelmsborga, naj
droższy koń aukcji Pride of Poland 
2007 - sprzedana do Wielkiej Brytanii;

2004 - Pinga (po Gazal Al Shaqab)
- Czempionka Klaczy Młodszych 
i zdobywczyni tytułu „Best in Show” 
w Bełżycach i Falborku (2005), Czem
pionka Polski Klaczy Młodszych oraz 
Najlepszy Koń Pokazu Narodowego 
w Janowie Podlaskim (2005), „Top Five” 
Czempionatu Polski Klaczy Starszych 
oraz zdobywczyni nagrody specjalnej 
za najlepszy ruch na Pokazie Narodo
wym w Janowie (2008); podczas dzier
żawy do USA - Czempionka Klaczy 
Starszych Regionu I w Del Mar (Kali
fornia) 2009, Czempionka Klaczy 
Starszych Pokazu Arabian Horse 
Association San Fernando Valley 
w Santa Barbara (Kalifornia) 2009, 
„Top Ten” Czempionatu Narodowe
go USA Klaczy Młodszych w Tulsa 
(Oklahoma), Międzynarodowa Wice
czempionka Klaczy Starszych w Scot
tsdale (Arizona) 2010, „Top Ten” 
Czempionatu Arabian Breeders World 
Cup Klaczy Starszych w Las Vegas 
(Nevada) 2010;

2005 - Pinta (po Ekstern) - pierwsze 
miejsce w klasie klaczek rocznych 
na Pokazie Narodowym w Janowie 
Podlaskim w 2006 r. i Wiceczempionka 
Polski Klaczy Młodszych w 2007 r., naj
droższy koń aukcji Pride of Poland 
2009 - sprzedana do Wielkiej Brytanii;

2006 - Pizarro (po Gazal Al Shaqab)
- Wiceczempion Ogierów Młodszych 
na Wiosennym Pokazie Młodzieży, 
Białka 2007,

2007 - Piraneza (po Ecaho) - w tre
ningu wyścigowym;

2008 - Pilarosa (po Al Adeed Al Sha
qab) - „Top Five” Czempionatu Klaczy 
i I miejsce w klasie klaczy dwuletnich 
na Wiosennym Pokazie Młodzieży, 
Białka 2010;

2009 - klaczka Piba (po Gazal Al 
Shaqab) - w stadninie;

2010 - ogierek Pomian (po Gazal Al 
Shaqab) - w stadninie.

Jest jeszcze młoda, bardzo eleganc
ka, biaiecka Hermiona (Metropolis NA
- Herca po Pesal), pokazywana jako ju
niorka, od dwóch lat matka stadna, 

żrebna ogierem Esparto. Są dwie córki 
jednych z najmodniejszych i najpo
pularniejszych w ostatnich latach 
na świecie reproduktorów: ogiera WH Ju
stice - gniada, o przepięknej, długiej 
szyi Sotika (od Stonka po Wojsław), 
hodowli Stadniny Koni Falborek Ara
bians, oraz ogiera Psytadel - zaledwie 
dwuletnia, ale już bardzo utytułowana 
Gadnes (od Gracea po Etogram), ho
dowli Jana Głowackiego. Klacz ta 
w dotychczasowej karierze zdobyła 
w 2009 roku tytuły: Czempionki Klaczy 
Młodszych podczas Jesiennego Poka
zu w Janowie Podlaskim i „Top Five” 
w klasie klaczy rocznych na Wiosen
nym Młodzieżowym Pokazie w Biaice.

Kilka starszych klaczy tworzących 
ofertę to prawdziwe matrony polskiej 
hodowli. Zawsze zachwycające „Mono- 
grammki” - ramiasta Demona (od Da- 
lidy po Probat) i elegancka Wyborna 
(od Wybranki po Piechur) - przypomi
nają, że czasy się jednak aż tak bardzo 
nie zmieniają, a to, co dobre, zawsze 
takim pozostanie. Może tylko zmienić 
lokalizację.

Na salony weszło pokolenie cztero
latek po ogierze Galba: michalowska 
Erreuza (od Errary po Monogramm) 
i typowa, o pięknym, ciemnym oku Er
mina (od Echidny po Ararat) włas
ności Moniki Luft. Sam Galba jakiś 
czas temu opuścił ringi pokazowe, ale 
przed jego potomstwem świat stoi 
otworem.

Jak każdego roku ofertę aukcji głów
nej wzbogaca stawka koni z listy Selec
tion Sale. Łącznie 33 klacze i 8 ogierów. 
O nudzie nie może być więc mowy.

I tylko kiedy zaczynają gasnąć świa
tła w janowskiej hali po zakończonej li
cytacji, ponownie przychodzą do gło
wy porównania z tą karuzelą. Z jednej 
strony - euforia i nieprzebrzmiały jesz
cze szum w głowie, z drugiej - żal, że 
jazda się skończyła. Po aukcji dochodzi 
jeszcze niepokój, czy sprzedane konie 
trafią w dobre ręce, czy ich dalsze życie 
będzie równie szczęśliwe, jak to spę
dzone dotychczas w domu, czy nowy 
właściciel będzie dostrzegał w nich ży
we istoty, a nie tylko lokatę kapitału 
i źródło splendorów.

Na szczęście o większości z nich 
słuch nie ginie. •
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Życiowa
praUMUL
Jerzy „George“ Zbyszewski

„Osobiście, chcę wypracować

F
rank Hennessey. Indywidual
ność w świecie koni arabskich. 
W ciągu ostatnich kilku lat nikt 
w Stanach Zjednoczonych nie wkroczy! 

w biznes arabów z takim impetem jak 
on. Kupuje, sprzedaje, dzierżawi... ale 
jego marzeniem i pasją jest hodowla. 

program hodowlany, który 
łączyłby arabską urodę 

z cechami użytkowymi...
a wiec atletyzm z pięknem!!!"

Frank Hennessey jest moim szefem 
i, mimo najszczerszych starań, wywiad 
ten będzie postrzegany jako subiek
tywny. Najistotniejsze jest jednak przy
bliżenie czytelnikom tego, w co Frank 
Hennessey wierzy i do czego dąży...
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a jest to rzecz jak nąjbardziej obiek
tywna.

Spotkaliśmy się w 2005 w Scottsdale 
w Arizonie podczas lutowego Scotts
dale Show. Byłem wówczas konsultan
tem spółki inwestorów, do których na
leżał Frank. Prawdę mówiąc, nic mię
dzy nami nie „zaiskrzyło”, ja byłem dla 
niego konsultantem, on był dla mnie 
klientem. Inwestorów było wielu, ale 
ze wszystkich zaangażowanych, jedy
nie Frank zdecydował się na kupno far
my i rozpoczęcie własnego programu 
hodowlanego. Jak później wyznał, za
wsze chciai mieć „swoje konie”.

W grudniu 2006, na życzenie Franka, 
odwiedziłem Florydę w celu obejrzenia 
stadniny, którą zamierzał kupić. Rów
nież na jego prośbę opracowałem plan 
rozwoju farmy, który spotkał się 
z aprobatą. Tak zaczęła się nasza 
wspólna przygoda z końmi.

ded to buy. I also drew up a plan of the 
farm’s development and this plan met 
with Frank’s approval. That’s how our 
mutual adventure with horses began.
Frank Hennessey is a phenomenon in 
the business sector. Reading my inte
rview with him you will see the incredi
ble scope of interests that absorb his 
mind...
To begin with I asked for his short bio
graphy, which resulted in a long story. 
I will summarize Frank Hennessey’s pro
fessional life, mentioning the most signi
ficant events...
Frank Hennessey was bom in the small 
town of Lynn, Massachusetts. His father 
was Irish and his mother Italian, hence 
surely his great appreciation of Italian 
cuisine. In 1955 after graduating from 
high school Frank spent 4 years in the 
US Navy as a member of a submarine 
crew. After four years he began college at 
North East University of Boston, gradu
ating in 1964.
After college he made his debut at Price
waterhousecoopers, a public accounting 
firm. From that moment on his career 
gained haste. From being the chairman 
of Handleman Group, distributors of al
bums of such stars as Michael and Janet 
Jackson to being CEO of MASCOTECH 
- a manufacturer of automobile parts. 
Frank fathomed out almost every aspect 
of the American business world.
In 2003 Frank decided to retire. For 
a person so engaged in his work retire
ment is a strange notion. And so „pen
sioner” Frank set up Hennessey Capital, 
the First Michigan Bank, Hennessey En
terprises and... Hennessey Arabian, 
LLC. His day starts at 6:00 am when he 
checks his computer, around 7:30 he go
es to the stable to see his horses and

■ •

Frank Hennessey jest fenomenem 
w sferze biznesu. Czytając mój z nim 
wywiad dowiedzą się Państwo, jak sze
roki wachlarz zainteresowań absorbu
je jego umysł.

Na wstępie zapytałem go o krótką 
biografię, co przerodziło się w całą opo
wieść. Spróbuję więc streścić zawodowe 
życie Franka Hennessey, wspominając 
najważniejsze wydarzenia.

Frank Hennessey urodził się w malej 
miejscowości Lynn w stanie Massa
chussets. Jego ojciec był Irlandczy
kiem, a matka Włoszką, stąd zapewne 
jego wielka miłość do kuchni włoskiej. 
W 1955 r. po skończeniu szkoły śred
niej, Frank spędził 4 lata w służbie Ma
rynarki Wojennej USA, gdzie był człon
kiem załogi lodzi podwodnej. Po czte
rech latach, rozpoczął studia uniwer
syteckie w North East University of 
Boston, które ukończył w 1964 r.

The truth about life...
Frank Hennessey. A personality in the 
world of Arabian horses. No one entered 
the Arabian business in the last couple 
of years with such impetus like him. He 
buys, sells, leases... but his dream and 
passion is breeding.
Frank Hennessey is my boss and despite 
my best efforts this interview will be 
considered subjective. However the im
portant thing is to acquaint the readers 
with what Frank Hennessey believes in 
and what he aims for... and those things 
are very much objective.
We met in 2005 in Scottsdale, Arizo
na during the February Scottsdale 
Show. At the time I was a consultant to 
a company of investors to which Frank 
belonged. To be honest, there was no 
„chemistry” between us - to him I was 
a consultant, and to me he was a client. 
There were many investors, but among 
all those involved only Frank decided on 
purchasing a farm and starting his own 
breeding program. As he later revealed, 
he always wanted to have his own hor
ses.
In 2006 at Frank’s request I visited Flori
da in order to inspect the stud he inten-



puts them out to pasture. For this ple
asure Frank is ready to sacrifice the 
most important telephone conference. 
Horses are a definite priority!
And this is what I heard from Frank 
after the Biaika show during the flight 
from Warsaw to Paris:
JGZ: Why did you choose horses and not 
other animals... or plants?
FH: Several years ago I was presented 
with an option to invest in Arabian hor
ses as an opportunity for investing capi
tal. I didn’t have the faintest idea about 
them, but when I saw them I was won 
over... I fell in love. Later I travelled all 
over the world observing and learning 
and at the beginning of 20071 purchased 
a farm in Florida, because I wanted to be 
closer to my horses.
JGZ: Why Arabians and not a different 
breed?
FH: Because Arabians are wonderful, 
magnificent, unique and are my life’s 
passion. They’re horses who change fi
fes.
JGZ: Why did you bind yourself on such 
a large scale to Arabians from Poland 
from the very beginning?
FH: My first encounter with Polish Ara
bians took place when one of the part
nerships in which I was involved bought 
the son of the Michaiów-leased Egzone- 
ra and Gazal Al Shaqab, the bay colt Er
ie JCA. In 2005 I flew to Janów... and 
that's how it started. In my opinion Po
lish horses are athletic, great movers, ve
ry correct... they have this strength wi
thin them. The best example of this is 
Elandra by Monogramm, bred by Mi
chałów Stud. Purchased by the Pride of 
Poland USA partnership at the Janów 
Podlaski auction for 300 thousand Euro 
this mare not only participated in races 
in Poland but also won the prestigious 
Scottsdale Arabian Horse Show in Ari
zona, as the oldest in the history of the 
show, in great style. I have bought or le
ased, either as a partnership sharehol
der or as an individual, as many as 15 Po
lish horses during the last 5 years. Perso
nally I most cherish the American suc
cesses of such stars as Emandoria, Pia
nissimo., Piaff and most recently Embra 
and Pinga.
JGZ: What are your plans for the future? 
FH: First of all, in order to succeed in 
any kind of business you need to have 
people whom you trust and who are 
experts. Without them nothing will ever 
happen. Personally I want to develop 
a breeding program which would com
bine Arabian beauty with performance 
qualities... simply „beauty and stamina” 
in one! For that reason I don’t have just 
Polish horses at my stud. I also have 
horses from other lines. Learning the 
qualities of those other lines and combi
ning them with what’s best in Polish 
breeding I hope to create the horse of 
my dreams. I’m quite aware that what 
I’m saying is a pure cliche... but I’m su
re that I will achieve what I have set out 
to do.

“Wielka Trójka" I „The Great Threesome“ - Jerzy „George“ Zbyszewski. 
Frank Hennessey, Marek Treia
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Po studiach zadebiutował w firmie 
Princewaterhousecoopers. Od tej chwili 
jego kariera nabrała tempa. Od prezy
dentury w Handleman Group, rozpro
wadzającej płyty takich gwiazd, jak Mi
chel Jackson i Janet Jackson, po stanowi
sko prezesa (CEO) w firmie MASCO Co. 
Frank zgłębił w zasadzie każdy aspekt 
amerykańskiego świata biznesu.

W 2003 r. Frank zdecydował się 
przejść na emeryturę. Dla człowieka 
tak zaangażowanego w pracę przejście 
na emeryturę jest pojęciem obcym. 
Tak więc jako „emeryt” Frank założył 
Hennessey Capital, First Michigan 
Bank, Hennessey Enterprises i... Hen

nessey Arabian, LLC. Jego dzień za
czyna się o 6 rano, kiedy to siada 
do komputera, około 7:30 idzie do staj
ni, by zobaczyć swoje konie i wyprowa
dzić je na pastwisko. Dla tej przyjem
ności Frank gotów jest poświęcić naj
ważniejszą konferencję telefoniczną. 
Konie mają zdecydowany priorytet!

A oto, co usłyszałem od Franka 
po pokazie w Biaice, podczas lotu 
z Warszawy do Paryża.

JGZ: Dlaczego wybrałeś konie, a nie 
inne zwierzęta... lub np. rośliny?
FH: Kilka lat temu, jako możliwość in
westycyjną, przedstawiono mi opcję
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inwestowania w konie arabskie. Nie 
miałem o nich bladego pojęcia, ale gdy 
je zobaczyłem, sprawa została przesą
dzona. zakochałem się. Potem jeździ
łem po całym świecie obserwując 
i ucząc się, a na początku 2007 roku ku
piłem farmę na Florydzie, gdyż chcia- 
iem być bliżej moich koni.
JGZ: Czemu araby, a nie inna rasa?
FH: Bo araby są najwspanialsze, cu
downe, niepowtarzalne i są pasją moje
go życia. To konie, które zmieniają ży
cie człowieka.
JGZ: Dlaczego od początku związałeś 
się w dużym stopniu z arabami z Polski? 
FH: Moje pierwsze zetknięcie z polski
mi arabami nastąpiło, gdy jedna ze 
spółek partnerskich, w których byłem 
zaangażowany, kupiła syna dzierża
wionej z Michałowa klaczy Egzonera 
i ogiera Gazal Al Shaąab - gniadego 
ogierka Erte JCA. W 2005 roku polecia
łem do Janowa... no i tak się zaczęło. 
Moim zdaniem polskie konie są atle
tyczne, świetnie się ruszają, są po
prawne maja w sobie moc. Najlep
szym tego przykładem jest Elandra 
po Monogramm, hodowli SK Micha
łów, zakupiona przez spółkę Pride of
Poland USA na aukcji w Janowie Pod
laskim za 300 tys. euro. Klacz ta nie 
tylko biegała na wyścigach w Polsce, 
ale również we wspaniałym stylu, jako 
nąjstarsza w historii pokazu, wygrała 
prestiżowe Scottsdale Arabian Horse 
Show w Arizonie.

Będąc udziałowcem spółek partner
skich, lub działając indywidualnie, ku
piłem lub dzierżawiłem w ciągu ostat
nich 5 lat aż 15 polskich koni. Osobi
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ście najbardziej cenię triumfy na ame
rykańskich arenach takich gwiazd, jak: 
Emandoria, Pianissima, Piaff, czy też 
ostatnio Embra i Pinga.
JGZ: Jakie są twoje plany na przy
szłość?
FH: Po pierwsze, żeby odnieść jakikol
wiek sukces w jakimkolwiek biznesie 
trzeba mieć ludzi, którym się wierzy 
i którzy są ekspertami. Bez tego nic ni
gdy się nie stanie.

Osobiście, chcę wypracować pro
gram hodowlany, który łączyłby arab
ską urodę z cechami użytkowymi... 
a wiec atletyzm z pięknem!!! Dlatego 
też w mojej stadninie nie mam wyłącz
nie polskich koni. Mam też konie z in
nych linii. Poznając cechy tych innych 
linii, łącząc je z tym, co najlepsze w pol
skiej hodowli, mam nadzieję stworzyć 
konia moich marzeń. Zdaję sobie spra
wę z tego, że to co mówię, to po prostu 
truizm... Ale jestem przekonany, że 
osiągnę to, co zaplanowałem.

Obecnie mam 93-akrową posiadłość 
w miejscowości Ocala na Florydzie. 
Z tego około 50 akrów to pastwiska dla 
ponad 70 koni. Mamy aktualnie 3 staj
nie o ogólnej liczbie 29 boksów, ale 
w najbliższej przyszłości stanie nowa 
stajnia na 24 boksy. Pomysł architekto
niczny tej stajni jest oparty na polskim 
rozwiązaniu stąjen boksowych dla kla
czy ze źrebiętami. Wnętrze nowej staj
ni będzie bardzo przestronne. Konie 
będą się mogły nie tylko widzieć, ale 
i dotykać. Nie możemy zapominać, że 
koń jest zwierzęciem stadnym i pozba
wianie go kontaktu z innymi końmi 
jest wbrew naturze.

I currently own a 93 acre property in 
Ocala, Florida. This includes about 50 
acres of pastures for more than 70 hor
ses. At the moment we have 3 stables 
with a total of 29 stalls, but in the near 
future we will be building a new stable 
with 24 stalls. The architectural concept 
of this stable is based on the Polish solu
tion of large stalls for mares with foals. 
The interior of the new stable will be ve
ry spacious. The horses win be able to 
not only see each other but also touch. 
We cannot forget that the horse is a herd 
animal and depriving it of contact with 
other horses is against its nature.
When the new stable is built we win also 
mark out additional pastures. I think 
that I win have about 15 to 20 foals bom 
each year. Of course the number of bro
odmares win be closely connected to the 
marketing program. So far I cannot 
complain. Hennessey Arabian is a very 
young stud and we have already sold 
horses within the US, to the Middle East 
and to South America.
JGZ: How do you assess the current si
tuation of the Arabian horse market?
FH: Just as with every business, every
thing that happens on the Arabian hor
se market is connected to the economi
cal situation, which is not doing so well 
at the moment. I do not expect an 
upturn in the economy for Arabian hor
ses in the near future, but... thinking 
long-term I believe that the situation 
will change for the better. With time the 
demand for Arabian horses will increase. 
By taking active part in shows I want to 
prove that I breed horses of excellent 
quality, which can satisfy even the most 
discriminating tastes.
I’m convinced that the promotion of 
Arabian horses outside the „show" circ
le is a priority. We have to step outside of 
this territory. For example the market of 
equine rehabilitation is not very well 
known. We should also devote more at
tention to endurance races, as well as to 
regular family recreational riding. The 
Arabian horse is more than suitable for 
that.
JGZ: What do you think, what is the pro
gnosis for the future?
FH: Of course horses need to be shown 
because this is an obvious measure of 
progress in breeding. That’s why I’m so 
pleased that in such a short time we ce
lebrated the titles of US National Senior 
Champion Mares: Pianissima, Emando
ria and the Reserve Elandra. We should 
also open up to a wider public. Presenta
tions and open days encourage people 
to get to know Arabian horses a bit bet
ter. This should definitely be a matter 
that we should work on and further de
velop. I also try to be an ambassador of 
Arabian horses in various circles. We ha
ve to let everyone know that the Arabian 
horse is something extraordinary, but at 
the same time available to anyone.
When the list of professional questions 
was spent, I took a deep breath and we 
started talking about less equine things.
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I asked Frank whether there is some
thing that he values in Poles more than 
in other nations of breeders. The answer 
was swift: „I value Poles mainly for the 
fact that nowhere else have I met such 
a huge breeding passion, with such a fla
ir for experimenting in breeding, intro
ducing and testing new bloodlines. Ad
ditionally, Poland truly utilizes Arabian 
horses. They participate in races, endu
rance, equine sports, give lots of pleasu
re to fans of recreational riding... in other 
words they are more than just a pretty 
face in the pasture”. From speaking abo
ut what he likes in Polish breeding 
Frank smoothly makes a transition onto 
the subject of cooking. He loves „gołąb
ki” (stuffed cabbage). When he is at Mi
chałów this favorite dish of Frank’s is 
prepared for him by the invaluable Mrs. 
Hela or Marzena Liśkiewicz. Usually this 
delicacy appears on the table also at 
breakfast time, which Frank welcomes 
with great enthusiasm.
When at the end of our conversation 
I asked him about the people who hel
ped him achieve his life success, Frank 
looked at me seriously and said: „Behind 
the success of every man stands a wo
man and in my case it is my wife Carol. 
Without her I wouldn’t be able to achie
ve all that I did”.
Right after this confession we come 
back down to earth, with Frank reve
aling some truly cuisine-like confessions: 
„I love pizza, Polish vodka... stuffed cab
bage is simply a delight for the palate... 
all this is simply extremely tasty!!!”
If someone would’ve asked me what 
I have learned from this great business
man then without hesitation I would qu
ote the life motto of Frank Hennessey: 
„There is never a good enough reason to 
do a bad thing”
Let’s stop a moment to think about 
that, because it is a truth about life, 
/transl. J. K./

Frank Hand Carol Hennessey 
z przyjacielem / with friend

Gdy powstanie nowa stajnia, będą 
również wygrodzone dodatkowe pa
stwiska. Sadzę, że rocznie będzie się 
u mnie rodzić około 15 do 20 źrebiąt. 
Oczywiście liczba pokrytych klaczy 
wiązać się będzie ściśle z programem 
marketingowym. Jak do tej pory nie 
mogę narzekać. Hennessey Arabian 
jest bardzo młodą stadniną, a już 
sprzedaliśmy konie zarówno w Sta
nach, jak i na Bliski Wschód oraz 
do Ameryki Południowej.
JGZ: Jak oceniasz obecną sytuację 
na rynku koni arabskich?
FH: Podobnie jak każdy biznes, wszyst
ko, co dzieje się na rynku koni arab
skich, podlega zmianom sytuacji ekono
micznej. Jak wiemy, ta ostatnia nie ma 
się w chwili obecnej najlepiej. Nie przewi
duję więc poprawy koniunktury na ko
nie arabskie w najbliższym czasie, ale... 
myśląc długoterminowo wierzę, że sytu
acja ta zmieni się na lepsze. Z czasem 
zapotrzebowanie na konie arabskie 
wzrośnie. Biorąc aktywny udział w po
kazach chcę udowodnić, że hoduję ko
nie w doskonałym gatunku, które mogą 
zaspokoić nawet najwybredniejszy gust.

Jestem przekonany, ze priorytetem 
powinno być propagowanie koni arab
skich poza środowiskiem „pokazowym”. 
Musimy wyjść poza ten teren. I tak np. 
stosunkowo słabo poznany jest rynek 
rehabilitacji konnej. Większą uwagę po
winniśmy poświęcić rajdom, jak również 
zwykłej, rodzinnej rekreacji Koń arab
ski świetnie się do tego nadaje.
JGZ: Jak myślisz, jakie są prognozy 
na przyszłość?
FH: Oczywiście, że trzeba pokazywać 
konie, gdyż jest to oczywistym mierni
kiem postępu w hodowli. Dlatego też 
cieszę się, że w tak krótkim czasie 
świętowaliśmy tytuły Narodowych 
Czempionek Klaczy USA: Pianissimy, 
Emandorii i Wiceczempionki Elandry. 
Należy również otworzyć się dla szero
kiej publiczności. Prezentacje i dni 
otwarte zachęcąją ludzi do bliższego 
poznania koni arabskich. To trzeba 
zdecydowanie rozwijać.

Staram się być również ambasado
rem koni arabskich w przeróżnych śro
dowiskach. Trzeba dać wszystkim 
znać, że koń arabski jest czymś nie
zwykłym, lecz dostępnym dla każdego.

Gdy wyczerpałem zasób pytań za
wodowych, zaczerpnąłem powietrza 
i zaczęliśmy rozmawiać o sprawach 
mniej końskich. Spytałem Franka, czy 
jest coś, za co ceni Polaków bardziej 
niż inne nacje hodowców. Odpowiedź 
była błyskawiczna: - Polaków cenię 
głównie dlatego, ze nigdzie indziej nie 
spotkałem się z tak wielką pasją ho
dowlaną, z takim zacięciem do ekspe
rymentowania hodowlanego, wprowa
dzaniem i testowaniem nowych linii 
krwi. Poza tym Polska prawdziwie 
użytkuje konie arabskie. Biegają one 
na wyścigach, uczestniczą w rajdach 
długodystansowych i zawodach spor
towych, dostarczają przyjemności mi
łośnikom jazdy w terenie... jednym sło
wem są więcej niż ślicznym ornamen
tem na pastwisku.

Od opowieści o tym, co najbardziej 
lubi w polskiej hodowli, Frank prze
chodzi gładko do tematu kulinarnego. 
Uwielbia gołąbki. Gdy jest w Michało
wie, to nieoceniona pani Hela lub Ma
rzena Liśkiewicz przygotowują dla 
Franka to ulubione danie. Z reguły go
łąbki pojawiają się na stole również 
w porze śniadania, co Frank wita z en
tuzjazmem.

Gdy pod koniec naszej rozmowy za
pytałem go o ludzi, którzy przyczynili 
się do jego życiowego sukcesu, Frank 
spojrzał na mnie z wielką powagą i po
wiedział: - Za sukcesem każdego męż
czyzny stoi kobieta i w moim przypad
ku jest to moja żona Carol. Bez niej nie 
byłbym w stanie osiągnąć tego, co 
osiągnąłem.

Zaraz za tym wyznaniem schodzimy 
już zupełnie „na ziemię” i sypią się wy
znania iście kulinarne: - Uwielbiam 
pizzę, kocham polską wódkę... Gołąbki 
to nieprzytomna przyjemność dla pod
niebienia.... to wszystko jest po prostu 
bardzo dobre!!!

Jeśli ktoś zapytałby mnie, czego na 
uczyłem się od tego wielkiego biznes
mena, to bez wahania przytoczyłbym 
motto życiowe Franka Hennessey:

There is never a good enough reason 
to do a bad thing (Nigdy nie ma wy 
starczająco dobrego powodu, by zro 
bić złą rzecz).

Zastanówmy się nad tym, bo jest to 
życiowa prawda. •
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ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Rodzina Farrellów z klaczą Parada
/The Farrell’s Family with their Champion mare Parada, 

od lewej/from the left: GJ (Gregory), Julie, Greg and Katherine (Kate)
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Ńa drugiej półkuli leży prawdziwy raj ziemski, bogaty w porywające 
Krajobrazy, oryginalne gatunki roślin i żwierząt-^kraina' -
nieograniczonych możliwości i wspaniałych koni arabskich.' 
Najcenniejsze z nich można znaleźć w Mulawa Arabian Stud • 
- stadninie mającej"wysoko cenione w całej"Australii ' 
programy hodowlane, treningowe i pokazowe'. ~j



W
chodząc w czwarte dziesięcio
lecie działalności, Mulawa mo
że się poszczycić wyhodowa
niem siedmiu pokoleń koni realizujących 

2 powodzeniem wizje właścicieli.
Historia stadniny, nacechowana kon

sekwentnym zmierzaniem do celu, ambi
cją, pasj4 i oddaniem, zaczęła się, kiedy 
Greg arrell Jr - miody człowiek owład
nięty pragnieniem posiadania konia 
arabskiego, przedsiębrał w tym celu po
dróże po całej Australii, a także do Euro
py, Ameryki Północnej i na Bliski 
Wschód. Wysiłki te zostały uwieńczone 
sukcesem w roku 1975, kiedy to w poszu
kiwaniu ogiera czołowego zawędrował 
do Lasma Arabians w Scottsdale i odna- 
lazi tam młodego syna Baska. Siwy 

dzona w Janowie Podlaskim klacz Euniw hreczce ogier Ambition (od Bint Am- 
bara po Cornet) łączył w sobie dzielność 
i szlachetność, typową dla polskich ara-
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bów. Farrell razem z nim kupił także 
klacz Dżina (Buszmen - Dzisna po Na
bór), hod. SK Michałów. Ta historycz
na transakcja miała dalekosiężne skutki, 
gdyż Ambition okazał się pierwszym 
w historii synem Baska, który został 
sprowadzony na południową półkulę. Je
go potomstwo odziedziczyło i przekazało 
następnym pokoleniom ustalony typ, 
dzięki któremu araby pochodzące z Mu- 
lawy były rozpoznawalne i wywarły trwa
ły wpływ na hodowlę tej rasy w Australii 
na cale nadchodzące dziesięciolecia.

Tak wspaniały ogier potrzebował kla
czy odpowiedniej jakości, toteż rozpo
częto dalsze poszukiwania. W Niem
czech, w stadninie Katarinenhof należą
cej do dr. Nagła, przebywała wtedy uro

A paradise (partl)
On the other side of the world is a para
dise - a bountiful, beautiful land full of 
strange and wondrous flora and fauna - 
an arresting natural landscape aboun
ding in ancient mysteries, limitless op
portunity and some of the very best Ara
bian horses in the world. One of the very 
best sources of Arabians „Down Under” 
is Mulawa Arabian Stud. Universally 
acknowledged as a leader and innovator 
within the Australian domestic industry, 
Mulawa is one of the most respected, en
during and accomplished breeding, tra
ining, show and performance programs 
in Australia. Now embarking on four de
cades of dedication to the Arabian horse, 
Mulawa Arabian Stud can proudly count 
amongst its long list of accomplishments 
the celebration of seven successive gene
rations of vision, achievement & results. 
The story of Mulawa (pronounced muh”- 
lah-wah) is one of passion and vision, of 
purpose and ambition, of authenticity 
and integrity - a story that began with 
a young man - Greg Farrell, Jr. - and a fe
rvent desire to own an Arabian horse. 
The passion for the Arabian breed evo
lved into the makeshift beginnings of 
a breeding farm. Travels were made in 
search of suitable breeding stock thro
ughout Australia, Europe, the Middle 
East and North America. The turning 
point came in 1975 whilst concluding 
a worldwide search for a herd sire when 
the young Bask son Ambition was found 
at Lasma Arabians in Scottsdale. Athle
tic & aristocratic, the flea-bitten Ambi
tion (out of the Comet daughter Bint 
Ambara) embodied the excellence of his 
admired Polish heritage. Together with 
the Buszmen daughter Dzina (out of the 
Michalow-bred Dzisna by Naborr), Am
bition was purchased from the Lacroix 
family. This historic transaction proved 
to have profound consequences. Ambi
tion became the first ever Bask son im
ported to the Southern Hemisphere. His 
subsequent get would establish and defi
ne not only the distinct look of the Mula
wa Arabian horse, but positively influen
ce the future of the Arabian breed in Au
stralia for decades to come.
With Ambitionb at the center of the Mu
lawa universe, another purposeful inter
national quest was initiated in search of 
superlative brood mares that would 
complement the new chief sire. One of 
the most significant early finds was the 
Janow Podlaski-bred Euni (Bandos - Eu
nice by Comet) - full sister to Polish le
gends Eukaliptus, Euben and Europa - 
who was then residing at Dr. Nagel’s Ka
tarinenhof Stud in Germany. Greg Fhr- 
rell, Sr., purchased the young mare in fo
al to the Straight Egyptian sire Jamil. In 
the following spring of 1980, Euni foaled 
in Britain while in quarantine - a stun
ning dark chestnut that combined the 
structure and athleticism of his dam 
with exceptional type, elegance and qu
ality of his sire. Greg Jr., who was seeing 
both horses for the first time, was on 
hand to meet the eagerly anticipated pa
ir when they arrived into Sydney just
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Założycielka stadniny i dynastii Mulawa 
/The foundation marę and the dam 

of Mulawa dynasty - Euni 1973 
(Bandos - Eunice/Comet), Janów Podlaski

a few months later. In trademark Greg 
Farrell, Jr. style, his response to his father 
was heartfelt and direct: - The mare is 
beautiful - and the colt is mine!
That colt would come to be known as Vi
sion - and a vision he was, as both an in
dividual of superior phenotype and as 
a driving force of quality and excellence 
throughout the Mulawa program. Vi
sion’s exotic desert appeal was the per
fect complement to the bold substantial 
masculinity of Ambition. Crossed upon 
the original foundation mares and even
tually upon the daughters of each other 
respectively, Vision and Ambition defi
ned the achievements and the decidedly 
„Polish style” direction of Mulawa during 
the critical early evolution of the stud. 
The accomplishments of Vision aside, 
Euni proved to be an extraordinary cross 
with Ambition, the stallion for whom she 
had intentionally been purchased. Suc
cess was realized from the initial matings 
in the aptly named Arrival - a comman
ding flea bitten grey stallion who exem
plified his intense Comet heritage. The 
Ambition-Euni cross also produced the 
beloved Mulawa Eunique - one the first 
Mulawa-bred Australian Champion ma
res (equivalent to National Champion). 
Mulawa Eunique was later exported to 
the USA, was successfully sold through 
the Lasma sales, and became a brood
mare of significance in North America. 
Just as Ambition was hitting his stride as 

(Bandos - Eunice po Comet), pełna sio
stra takich polskich znakomitości, jak 
Eukaliptus, Euben i Europa. Greg Far
rell senior nabył ją, kiedy była źreb- 
na egipskim ogierem Jamil. Wyżrebila się 
na wiosnę 1980, jeszcze podczas kwaran
tanny w Wielkiej Brytanii. Na świat przy
szedł ciemnokasztanowaty ogierek, łą
czący poprawny pokrój i mocną budowę 
matki z typem i elegancją ojca. Kiedy 
po kilku miesiącach Greg Farrel junior 
z niecierpliwością oczekiwał w Sydney 
koni, które miał zobaczyć po raz pierw
szy, z charakterystyczną dla siebie otwar
tością oświadczył ojcu prosto z mostu: 
- Klacz jest piękna, a ogierek będzie mój!

Ogierek otrzymał imię Vision i rzeczy
wiście, uosabiał przyszłą wizję hodowla
ną stadniny Mulawa. Jego egzotyczny, 
pustynny bukiet dobrze uzupełnia! moc
ną, samczą urodę ogiera Ambition. Po
kryto nimi klacze-założycielki, a potem 

Pierwszy przychówek /first crop
- ogier / stallion Vision (Jamil - Euni/Bandos)

przemiennie jeden kryl córki drugiego 
i na odwrót. W ten sposób Vision i Ambi
tion nadały programowi hodowlanemu 
Mulawy w początkowych stadiach jej 
rozwoju zdecydowanie polski kierunek.

Niezależnie od sukcesów ogierka Vi
sion, okazało się, że Euni doskonale łą
czy się z og. Ambition, pod którego 
w gruncie rzeczy została sprowadzona. 
Pierwszym, bardzo udanym przychów
kiem z tego połączenia był ogierek Arri
val, zinbredowany na Cometa i tak jak 
on - siwy w hreczce. Z takiego samego 
połączenia urodziła się Mulawa Euni
que, ulubienica właściciela i jed
na z pierwszych klaczy jego hodowli, 
która zdobyła Narodowy Czempionat 
Australii. Eksportowana do USA, na au
kcji urządzanej przez Lasma Arabians 
osiągnęła imponującą cenę i zasłużyła 
się na kontynencie północnoamerykań
skim jako matka stadna.
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a sire, he was tragically lost in 1985 after 
failing to recover from colic surgery. This 
unexpected loss was a serious blow to 
the Mulawa program. To fill the void left 
by Ambition, the decision was made to 
identify another significant stallion. This 
search led back to Lasma, where Greg 
was reintroduced to the young Aladdin 
son Warranty. Ever mindful of the con
tribution of Triple Crown winner and le
gendary sire Aladdin, it was the incom
parable superiority of Warranty’s dam 
Wizja that made the young stallion so 
appealing to Greg Jr. An unforgettable 
US National Champion Mare, the Micha- 
low-bred Wizja embodied elegance, femi
ninity, structure, quality, refinement and 
regal presence. A lease arrangement for 
a three-year period was arranged and 
Warranty found himself bound for Au
stralia.
Under Mulawa colours, Warranty achie
ved unprecedented success in the Au
stralian Show ring. Warranty was unri
valled as a show horse. The dynamic te-

Niepobity na ringach, Czempion Australii I Unbeaten at the show rings, 
Australian National Champion - Warranty (Aladdin - Wizja/El Paso), 

Lasma Arabians

U szczytu swojej kariery stadnej Am- 
bition niespodziewanie padi, gdyż nie 
przeżyi operacji kolki. Jego strata stano
wiła poważny cios dla programu hodow
lanego Mulawy, ale ponieważ natura nie 
cierpi próżni - z miejsca podjęto decyzję 
o sprowadzeniu innego wybitnego ogie
ra, również z Lasma Arabians. Tym ra
zem wybór padl na młodego syna legen
darnego Aladdina - og. Warranty, 
od michaiowskiej klaczy Wizja, niezapo
mnianej Czempionki USA. To właśnie jej 
elegancja, żeńskość, typ i królewska po
stawa wpłynęły na preferencje Grega 
bardziej niż „trzy korony” pokazowe 
Aladdina. Kontrakt dzierżawny został 
podpisany na trzy lata i Warranty zna
lazł się w Australii.

W barwach Mulawa Arabians Warran
ty odniósł bezprecedensowe sukcesy po
kazowe - prezentowany przez Grega był 
niepobity na ringach, zdobywając zarów
no tytuł Czempiona National Stud 
Show, jak i Czempiona Australii. Po po
wrocie do USA w 1990 r. rozpoczął starty 
w konkurencjach pod siodłem i już w na
stępnym roku zdobył Wiceczempionat 
Kanady w klasie English Pleasure, dosia
dany przez Gordona Pottsa.

W początkowym okresie działalności 
Mulawy dwa wspomniane ogiery znajdo
wały się w centrum uwagi. W tym czasie 
Greg doskonalił swoje umiejętności jeź

dzieckie. Okazało się, że jest urodzonym 
jeźdźcem i ma wspaniale podejście 
do koni, dla których zawsze znajdował 
czas, mimo licznych obowiązków na sta
nowisku dyrektora Grupy Federalnej - 
jednego z najstarszych przedsiębiorstw 
hotelarskich na świecie. Nie przestawał 
więc angażować się osobiście w trening 
i prezentację wyhodowanych przez sie
bie koni.

Takie samo zaangażowanie i poświę
cenie cechowało jego żonę Julię. 
Wprawdzie urodziła się w Anglii, 
a na kontynent australijski przybyła 
w wieku lat 12, ale od tamtych czasów aż 
do dziś nie opuściła jej pasja do koni. 
Grega poznała w latach 80. kiedy szuka
ła dla siebie wałacha pod wierzch. 
W tym czasie dawała dowody swojej 
przedsiębiorczości, pracując jako pro
jektantka i nauczając projektowania.

Prawie jednocześnie z przyjęciem Ju
lii do rodziny, w działalność hodowlaną 
włączyła się także najmłodsza siostra 
Grega, Jane. To wzmocnienie szeregów 
wpłynęło pozytywnie na ukształtowa
nie się programu hodowlanego Mulawy, 
inicjując nową erę sukcesów. Im więk
szego przyspieszenia nabierała stadni
na, tym bardziej umacniały się podsta
wy pewnej filozofii, która przez prawie 
czterdzieści lat opierała się na ustalo
nych zasadach:

Ojciec stadniny I The foundation and chief 
sire of Mulawa Stud - Ambition 

(Bask. - Bint Ambara/Comet), Lasma Arabians

am of Greg and Warranty captivated au
diences across the country, while captu
ring the titles of National Stud Show 
Champion & Australian (National) 
Champion. Like his cherished dam befo
re him, Warranty became the definitive 
show horse of a generation. Warranty 
was purchased outright from Lasma in 
1988, only to return to the US in 1990 to 
compete with Gordon Potts under sad
dle. The following year, Warranty achie
ved success throughout North America
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as an English Pleasure horse, culmina
ting in the Canadian National Reserve 
Country English Pleasure Champion
ship.
During this early period of development, 
the activities and achievements of Mula
wa revolved principally around the lives 
of these stallions. It was during these de
cades that Greg Jr. honed his natural 
horsemanship skills, both at home and 
abroad. Greg is a natural horseman - his 
innate affection for and confident ease 
with horses is readily apparent in his da
ily interaction with the horses at every le
vel Although Greg’s primary vocational 
responsibility has always been Managing 
Director of Federal Group (the world’s 
second oldest hotel group), he always 
finds quality time for the horses. He re
mains integrally involved with all the 
handling and training of the Mulawa 
Arabians.
Involvement and dedication are also ide
al descriptors for Julie Farrell, Greg’s wi
fe and fully committed partner in the 
horses now for over 25 years. UK-born, 
Julie moved with her family to New So
uth Wales at the age of 12, bringing with 
her a lifelong passion for horses. Julie 
first met Greg while shopping for a riding 
gelding in the early 80s, at a time when 
she was fulfilling her entrepreneurial 
passion teaching design and working on 
her own as a designer.
Julie’s addition to the family more or less 
coincided with the recognition of Jane 
Farrell, Greg’s youngest sister, as full 
partner in the burgeoning Mulawa enter
prise. These positive and permanent 
changes occurred in conjunction with 
the inevitable maturation in program 
purpose and perspective, ushering in 
a new era of success and achievement.
As the momentum of the new era propel
led Mulawa forward, the fundamental 
mandate of creating beautiful Arabian 
athletes remained anchored around the 
Mulawa breeding philosophy. For nearly 
forty years, this principal mission has be
en:
To create and breed Arabian horses that:
* are beautiful, correct and functional
* have readily apparent presence, attitu
de & trainability
* have wonderful temperaments; they 
must be kind and pleasant to be around
* can excel both in the halter & perfor
mance competition
* are capable of not only reproducing the 
superior qualities they possess, but im
proving upon these characteristics in the 
next generation
In addition, stallions chosen as Mulawa 
chief sires must:
* possess extraordinary characteristics 
and qualities that are desirable in the 
program
* possess a complementary pedigree to 
the core breeding herd, via carefully se
lected line breeding and/or compatible 
outcross
* add value to the program through the 
quality of their progeny - regardless of 
the individual merit (phenotype) of any 
stallion, retention within the program is 
utterly dependent upon his ability to 
transmit his most desired qualities to

o

▲ Urodzony w USA, Młodzieżowy Supreme Champion / The US import, 
Junior Supreme Champion - Guiliano (Legacy of Fame

- SC Psavannah/Magnum Psyche)

Czempionka Australii / The Australian Champion - Parada 
(Magnum Forty Four - Presence/GLF Apollo) ▼

I tak, konie arabskie wyhodowane 
przez Mulawę powinny:

• być urodziwe, poprawne i dzielne
• na pierwszy rzut oka wykazywać 

właściwą budowę i predyspozycje do tre
ningu

• mieć zrównoważony temperament, 
być spokojne i łatwe w obsłudze

• osiągać dobre wyniki zarówno w rę
ku, jak i pod siodłem

• nie tylko przekazywać te cechy 
na potomstwo, ale poprawiać je w sto
sunku do poprzednich pokoleń.

Mało tego, kandydatom na ogiery czo
łowe stawiano dodatkowe wymagania. 
Musiały one:
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the next generation with consistency 
and prepotency
Always aware of the worldwide evolution 
and subtle changes over time in the Ara
bian industry, Mulawa began to notice 
a shift in international preference in the 
1990s for a more exotic type of Arabian. 
Vision. with his strong Egyptian & Skow- 

ronek heritage, had been the one sire 
who had contributed his exotic type con
sistently within the Mulawa breeding 
program, adding to the quality of the 
more traditionally Kuhailan look of Am
bition, Arrival and Warranty. Determi
ned to be ahead of the curve, Mulawa be
gan to seek out a more exotic element in 

a future herd sire, without sacrificing the 
essential qualities of correct structure, 
versatile functionality, kind tempera
ments and willing trainability prevalent 
throughout the herd.
The first infusion of exotic type came co
urtesy of GLF Apollo (Diamond Padron - 
Per Brio by Percussion), a paternal

Klasycznie piękny, dwukrotny Czempion Australii I The classic and beautiful, 
double Australian Champion - Klass (TS AL Malik - Karmaa/Kaborr)
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grandson of the revolutionary sire Pa
dron. Like Vision, Padron was a direct 
tail male descendant of epochal Egyp
tian foundation sire Nazeer. Padron wo
uld come to establish his own dynasty of 
Arabian excellence through scores of su
perlative sons and daughters - the „Pa
dron look” included a beautifully dished, 
refined head, and ultra-elegant forehand 
with a long shapely neck, a smooth har
monious design, excellent length of leg, 
and a dynamic ‘look-at-me’ charisma. 
The young GLF Apollo possessed each of 
these traits in abundance, combined 
perfectly with the additional dose of Na- 
zeer’s „desert” type through Shaikh Al 
Badi andPalas (through the JanowPod- 
laski-bred Perkal).
Apollo was shown only twice, winning 
Champion Stallion and Supreme Exhibit 
at the prestigious Queensland Challen
ge, before succumbing to a career ending 
stifle injury. What was forfeited in the 
show ring was recovered exponentially in 
the breeding bam, as Apollo began to si
re superb quality foals from his very first 
crop. His get have gone on to achieve 
success at every level of competition 
throughout Australia - in-hand and un
der saddle - claiming the ultimate di
stinction of „Leading Sire” honours for 
Apollo at the Australian Championships 
twice.
Building upon the success of the incor
poration of Apollo, Greg & Julie made 
the trip to Scottsdale in 1996 in search of 
yet another complimentary Mulawa herd 
sire with exotic appeal. Under no pressu
re, and giving themselves a period of two 
years to find the right horse, Greg & Ju
lie were astounded to find not only one, 
but two, ideal candidates.
The most widely known of the two was 
Fame Maker R - US and Canadian Natio
nal Champion Futurity Stallion - long 
admired by the Farrells since they had 
first seen him a two-year old. That Fe
bruary, Fame Maker was consigned to 
the Arabco Auction, where he was pur
chased by fellow Australian David West-

fo
t. S

tu
ar

t V
es

ty

Trzech synów ogiera Magnum Psyche I Three sons of stallion Magnum 
Psyche: Proclaim, Sovereign Wings Hand Mulawa Bronze Wings

• w stopniu wyjątkowym mieć te ce
chy, które są pożądane w programie

• pod względem rodowodowym paso
wać do stada podstawowego, dobierane 
na zasadzie chowu na linie lub z unika
niem pokrewieństwa

• wnosić dodatkowe wartości do pro
gramu poprzez indywidualny genotyp, 
niezależnie od własnego fenotypu.

Kierownictwo stadniny zawsze uważ
nie śledziło światowe trendy hodowlane, 
w porę wychwytując nawet drobne zmia
ny. I tak, w latach 90. dało się zauważyć 
przesunięcie światowego „przemysłu 
arabskiego” w kierunku bardziej egzo
tycznego typu. Taki typ reprezento
wał tylko ogier Vision, wywodzący się 
od Skowronka i mający dolew krwi egip
skiej, podczas gdy Ambition, Arrival 
i Warranty należały raczej do starego ty
pu kuhailańskiego. Właściciele Mulawy 
chcieli zawsze znajdować się w czołówce, 
więc zaczęli rozglądać się za reprodukto
rem, który przekazywałby bardziej egzo
tyczną urodę, nie tracąc przy tym po
prawności budowy, dzielności użytko
wej, spokojnego temperamentu i chęci 
do pracy.

Takie cechy wniósł do stada ogier GLF 
Apollo (Diamond Padron - Per Brio 
po Percussion}, wnuk rewelacyjnego Pa- 
drona, który podobnie jak Vision wywo
dził się w linii męskiej od epokowego re
produktora egipskiego Nazeera. Padron 
„przystemplował” całą dynastię swoich 
synów i córek charakterystycznym typem, 
cechującym się suchą głową o szczupa- 
czym profilu, nadzwyczaj elegancką par
tią przodu, długą i kształtną szyją, odpo
wiednią długością nóg oraz chwytającym 
za oko harmonią i wdziękiem. Miody GLF 
Apollo miał tych zalet w nadmiarze, a do
datkowo jeszcze szczyptę pustynnego ty
pu przekazywanego przez Nazeera, które
go krew występowała w jego rodowodzie 
poprzez ogiery Shaikh Al Badi i Palas 
(ten ostatni poprzez urodzonego w Jano
wie ogiera Perkal).

Apollo był prezentowany dwukrotnie, 
zdobywając tytuły Czempiona Ogierów 
i Supreme Exhibit prestiżowego pokazu 
Queensland Challenge. Dalszą jego ka
rierę przerwała kontuzja stawu kolano
wego, co jednak nie stanowiło przeszko
dy w użytkowaniu hodowlanym. Poczy
nając od pierwszego rocznika, jego przy-

Wielokrotny i wszechstronny zwycięzca w klasach użytkowych 
/Many times all-purpose winner in performance - Sovereign Wings 
(Magnum Psyche - On Angel Wings/TS Al Malik)
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Czempion Brazylii i Australii 
/Brasilian and Australian 

Champion - TS Al Malik (Hello 
Barich ELS - BF Tiffany Select 

/BF Rageymazon)

chówek zwyciężał we wszystkich konku
rencjach na kontynencie australijskim, 
zarówno w ręku, jak i pod siodłem. Dzię- 
ld temu Apollo dwukrotnie plasował się 
na czele rankingu reproduktorów, pro
wadzonego przy okazji Czempionatów 
Australii.

W 1996 r. Greg i Julie „poszli za cio
sem”, organizując następną wyprawę 
do Scottsdale po ogiera. Nie spieszyli się 
z tym, dali sobie dwa lata czasu i może 
dzięki temu znaleźli nie tylko jednego, 
lecz dwa potencjalne czołowe ogiery.

Bardziej znany spośród nich był Fame 
Maker R - Narodowy Czempion USA 
i Kanady w klasie Riturity. Farrellom 
spodobał się jeszcze jako dwulatek, 
a w lutym został nabyty przez rodaka 
z Australii - Davida Westbrooka, właści
ciela Nihal Arabians. Greg i Julie zapro
ponowali mu współudział w lansowaniu 
ogiera. Spółka ta okazała się korzyst
na zarówno dla ogiera, jak i dla Mulawy.

Fame Maker wniósł do ich programu 
hodowlanego nowe elementy, a wzmoc
nił już istniejące - długość szyi, związa
nie kłody, zrównoważenie i chęć do pra
cy, przekazywane przez takich przod
ków, jak Fame VF, Raffon, Bay-Abi i Bay- 
-El-Bey, podczas gdy po ogierach El Sha
klan i Bey Shah odziedziczył idealną po
stawę przednich kończyn, modelową 
linię górną, męskość i „chwytającą 
za oko” prezencję pokazową. Krew El 
Shaklana w rodowodzie niosła szczyptę 
egipskiej finezji i hiszpańskiej elegancji, 
toteż Fame Maker idealnie pasowa! 
do córek og. Apollo.

W swoim pierwszym sezonie miał du
żą frekwencję klaczy do krycia, ale 
1 w pokazach odniósł sukces bez prece
densu od czasów Warranty’ego. Jak bu
rza przemknął przez wszystkie krajowe 
ringi, wygrywając zarówno Czempionat 
Wschodniego Wybrzeża (East Coast), 
jak i australijski narodowy.

Jako reproduktor przekazał nie tylko 
wyjątkowy typ i prezencję, ale doskonale 
uzupełniał dzielność użytkową, jaką mia
ło w genach stado podstawowe z Mulawy.

brook of Nihal Arabians. Greg & Julie 
were thrilled to know that Fame Maker 
would be on his way to Australia, and ge
nerously offered their assistance in stan
ding and promoting the stallion on home 
turf. A partnership was formed, one that 
created far reaching positive results for 
Fame Maker and likewise for the Mulawa 
both in the show ring and in the breeding 
program.
Fame Maker introduced new, as well as 
strengthened, essential elements in the 
Mulawa program - length of neck, 
strength of coupling, superior balance 
and capable athleticism through Fame 
VF, Raffon, Bay-Abi and Bay-El-Bey, 
along with the extremely upright, ele
gant forehand, superb topline, masculine 
magnificence and commanding show 
ring presence of El Shaklan and Bey 
Shah. The added touch of Egyptian refi
nement and Spanish elegance through 
El Shaklan, made Fame Maker the per
fect choice for the daughters of Apollo.
While busy in the breeding bam his very 
first season, Fame Maker embarked on 
an unprecedented show season of suc
cess. Not since Warranty had a stallion of 
such charisma and commanding confi
dence graced the national competition 
ring - he was a dominant force on every 
occasion, gamering championships with 
universal adulation at the most presti

gious shows in the country, including the 
East Coast Championships, andthe Au
stralian (National) Championships.
As a sire, Fame Maker has proven his 
worth as not only a source of extreme ty
pe and attitude, but as the perfect com
plement to the inherent functionality 
and athleticism of the Mulawa herd. Fa
me Maker get have excelled in the halter 
show ring - his son Flame Maker (out of 
the GLF Apollo daughter Mulawa Kara 
Mia Mi) became the first and only horse 
in the history of the Australian Cham
pionships to be named Champion three 
times in every division offered to males - 
Yearling Champion, Two & Three Year 
Old Champion, and Senior Champion 
The Fame Maker get have also excelled 
under saddle, especially in the second 
generation, with several of his daughters 
producing exceptionally well within the 

broodmare band.
The second find of 1996 was an emerging 
star on the American scene named TS Al 
Malik. Bred in Brazil, where he had been 
named unanimous National Champion 
Junior Stallion, Malik was discovered at 
Midwest Training Center, while in prepa
ration for the upcoming Scottsdale 
Show. Both Greg and Julie were imme
diately impressed - here was a stallion 
with size and substance, ideally confor
med with wonderful scope, length of
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Wiceczempionka Australii Klaczek Rocznych / Australian Reserve Champion Yearling Filly
- Klassic Harmony (Klass - Fames Harmony /Fame Maker R)

Jego potomstwo triumfowało w klasach 
w ręku - Flame Maker (od Mulawa Kara 
Mia Mi po GLF Apollo), jako pierwszy 
i jedyny koń w historii australijskich 
czempionatów zdobył tytuł czempio- 
na trzykrotnie, w każdej klasie ogierów - 
rocznych, dwu- i trzyletnich oraz star
szych. Przychówek ogiera Famę Maker 
wyjątkowo dobrze spisywał się także 
pod siodłem, zwłaszcza w drugim pokole
niu, zaś kilka jego córek okazało się zna
komitymi matkami stadnymi.

Drugim nabytkiem z roku 1996 była 
wschodząca gwiazda amerykańskiej sce
ny pokazowej - TS Al Malik, urodzony 
w Brazylii, gdzie jednogłośnie przyznano 
mu tytuł Czempiona Ogierów Młod
szych. Greg i Julie odkryli go w ośrodku 
treningowym Midwest, gdzie przygoto
wywano go do pokazu w Scottsdałe. 

Ogier zachwycił ich ramami i kalibrem, 
w połączeniu z dalekim wykrokiem, dłu
gością szyi i ogólną harmonią. Nic więc 
dziwnego, że decyzja o kupnie została 
podjęta jeszcze przed zakończeniem po
kazu i Malik zdobył Wiceczempionat 
Scottsdale 1996 już w barwach Australii.

W krąju Greg i Fame Maker podbijali 
ringi, podczas gdy TS Al Malik w rękach 
Davida Boggsa kontynuował zwycięski 
marsz po Ameryce Północnej, zdobywa
jąc do 1998 r. wiele czempionatów regio
nalnych, Wiceczmpionat Buckeye i dwu
krotnie US National Top Ten. Już w Au
stralii Greg poprowadził go do zwycię
stwa w dwóch pokazach: National Stud 
i Narodowym Czempionacie Australii.

Również w hodowli Malik odniósł 
sukces, gdyż jego potomstwo osiągało 
doskonale wyniki zarówno w ręku, jak 

i pod siodłem. Zwykle dziedziczyło kali
ber, ramy, jakość tkanki, ruch i dziel
ność ojca, dzięki czemu znacznie 
podniósł się poziom hodowlany Mula- 
wy. Świadczy o tym wcielenie do stada 
dwóch jego synów - wielokrotnego 
Czempiona Wschodniego Wybrzeża - 
Parkview Audacious i dwukrotnego 
Czempiona Australii - Klass. Niestety, 
Parkview Audacious padł w młodym 
wieku, u progu obiecującej kariery. Kilka 
jego córek odniosło już sukcesy pokazo
we, a odziedziczony przez nie egzotycz
ny typ i uroda są już widoczne w naj
młodszym roczniku przychówku.

Na początku nowego tysiąclecia 
do Australii został wydzierżawiony 
na dwa lata obiecujący, miody ogier Ma
gnum Forty Four, Wiceczempion USA 
i Kanady. Został sprowadzony w celu wy-
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Wielokrotny Czempion Australii 
/Multi-Australian Champion - 

Flame Maker (Fame Maker R - 
Mulawa Kara Mia Mi/GLF Apollo)

korzystania krwi Padrona i Bey Shaha, 
a także wzmocnienia polskiego funda
mentu programu hodowlanego Mulawy. 
Dodatkowo, poprzez utytułowanego 
ogiera Magnum Psyche, Magnum Forty 
Four ma w swoim rodowodzie także spo
ro krwi hiszpańskiej, której dole w pozy
tywnie sprawdzi! się w Mulawie dzięki 
użyciu Famę Makera i TS Al Malika.

W swojej nowej ojczyźnie Magnum For
ty Four, zgodnie z oczekiwaniami, zdobył 
Czempionat Narodowy i Wschodniego 
Wybrzeża, a i w hodowli spisał się znako
micie. Przekazał na potomstwo harmo
nijną i proporcjonalną budowę, prawi
dłowe kończyny przednie, głęboką klatkę 
piersiową i dobrze skątowaną miednicę. 
Krew Magnum Psyche często ujawniała 
się w postaci krótkich głów z szerokim 
czołem i głębokim ganaszem, małych 
„pyszczków”, finezyjnie wykrojonych 
uszu, szczupaczego profilu i dużych, 
ciemnych, błyszczących oczu. Najstarszy 
rocznik w wieku pięciu lat rozpoczy
na właśnie użytkowanie pod siodłem. 
Dzięki wynikom pokazowym przychów
ku (ogierek Because zdobył tytuł Czem- 
piona Wschodniego Wybrzeża, Wice- 
czempionat Narodowy i Czempionat 
Ogierków Rocznych; klaczka Parada zo
stała jednogłośnie obwołana Czempion- 
ką Australii, Wschodniego Wybrzeża 
i National Stud Supreme, a Mustangs 
Magnum zdobył „trzy korony”) Magnum 
Porty Four wszedł jako stały element 
do programu hodowlanego Mulawy.

Najnowszym nabytkiem jest Guiliano 
- trzyletni ogierek sprowadzony z USA. 
po ojcu, Legacy Of Famę, Czempionie 
USA i Brazylii, odziedziczył zrównoważe
nie, harmonię i urodę, typ i ramy - po Pa- 
drons Psyche, a mocną budowę i dziel
ność użytkową - po polskich przodkach 
ze strony matki, gdzie występują Bask, 
Witraż i Wielki Szlem. W 2010 r. pozyska
no w drodze transferu zarodków dwoje 
źrebiąt po Guiliano od najlepszych mło
dych klaczy z Mulawy. Zgodnie z oczekiwa
niami, odziedziczyły one po nim wspaniałą

neck, smoothness and strength of de
sign. The decision was made to purchase 
Malik prior to the end of the Scottsdale 
Show.
That decision would achieve for Mulawa 
the first international accolade for Malik 
under Aussie ownership -1996 Scottsda
le Reserve Champion Stallion. While 
Greg and Fame Maker were setting the 
ring on fire back home, TS Al Malik con
tinued to campaign in North America 
with David Boggs through early 1998. 
During that time, TS Al Malik was na
med multi-Regional Champion, Buckeye 
Reserve Champion Stallion and twice 
US National Top Ten Stallion. His show 
ring endeavours continued in Australia 
with Greg at the lead, culminating in the 
two consecutive National Stud Show 
Championships and the ultimate honour 
of Australian (National) Champion Stal
lion.
Malik has been an unqualified success in 
the breeding bam - his get have excelled 
brilliantly both in hand and under sad
dle. Blessed with their sire’s size, scope, 
substance, attitude and athleticism, the 
Malik get have raised the standard at 
Mulawa to new heights. A testament to 
his value as a sire is the inclusion of two 

Malik sons in the Mulawa breeding pro
gram - multiple East Coast Champion 
Parkview Audacious and dual Austra
lian Champion Klass. Sadly, Parkview 
Audacious was lost at a very young age, 
just as he was beginning to impact the 
future of the program with tremendous 
promise. Several of his exceptional dau
ghters have achieved extensive success 
in the national show ring, and are now 
contributing superlative exotic type and 
refinement to the most recent Mulawa 
foal crops.
Early in the new millennium, a lease was 
arranged to bring the promising young 
stallion Magnum Forty Four to Australia 
for two years. Already a established Na
tional Reserve Champion Stallion in 
both the US and Canada, Magnum Forty 
Four represented the opportunity to re
incorpórate the blood of Padrón and Bey 
Shah, as well as strengthen the Polish fo
undation. Furthermore, Magnum Forty 
Four possessed a generous dose of Spa
nish blood through the enormously suc
cessful sire Magnum Psyche - blood that 
had already consistently proven its 
worth in the Mulawa program through 
the contributions of Fame Maker and TS 

Al Malik.
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As expected, Magnum Forty Four, shown 
to East Coast & National Stud Show 
Champion in his new home, proved him
self to be an exceptionally prepotent sire. 
With startling consistency, the Forty Fo
ur get are incredibly well balanced and 
harmoniously proportioned, with ele
gant forehands, depth and capacity of 
body and strength and substance thro
ugh the hip. As is often the case with Ma
gnum Psyche descendants, the type on 
many of Forty Four get is nothing shy of 
extreme - short, broad faces with deep 
jowls, small muzzles, ideally designed 
and placed ears, with an exotic dish and 
dark, large, luminous eyes. His eldest get 
are only five years of age and just starting 
out under saddle. Their accomplish
ments in the show ring have been exten
sive - East Coast Champion, National 
Reserve Champion Stallion & National 
Champion Yearling Colt Because, unani
mous Australian Champion, East Coast 
Champion & National Stud Show Supre
me Champion Filly Parada, and Triple 
Crown winner Mustangs Magnum shine 
most brightly as testament to the ability 
of Magnum Forty Four to sire world class 
excellence. As a result, Magnum Forty 
Four is now a permanent member of the 
Mulawa stallion roster.
The newest addition to the Mulawa stal
lion line-up is Guiliano, a young three- 
-year old stallion acquired from the US. 
A son on US and Brazilian National 
Champion Legacy Of Fame, Guiliano 
combines the balance, beauty and func
tionality of his sire with the extreme type 
and size of Padrons Psyche and the solid 
structure and functionality of his tail fe
male Polish heritage through Bask, Wi
traż and Wielki Szlem. Two foals by Gu
iliano arrived via embryo transfer in 2010 
from two of the best young Mulawa ma

res. As expected, Gu

AMBITION DRIVE

iliano blessed both colts with his extre
me head - short, triangular, deep thro
ugh the jowl, wide between the eyes, 
with a refined muzzle, excellent ears and 
large dark eyes - cleanliness of neck and 
throat, depth of body, length of leg as 
well as overall refinement and quality.
With the recent approval of frozen semen 
export worldwide, Mulawa has seized 
the opportunity to broaden the genetic 
palette with even greater selection and 
diversity via get of sire. As long-time ad
mirers of the astounding global siring 
success of multi-National champion Ma
gnum Psyche, the Farrells made the deci
sion in 2004 to incorporate his influence - 
another Australian first. The initial im
pressive results proved successful on 
each occasion - three fillies and two colts 
have since been bom to some of Mula- 
wa’s best broodmares, producing 
amongst them Australian Champion 
Yearling Filly MulawaA Karismaa as well 
as full brothers Sovereign Wings and Mu
lawa Bronze Wings, both multiple Au
stralian, East Coast & National Cham
pions in several performance disciplines. 
The most recent foal crop at Mulawa is 
proof positive that the Mulawa commit
ment to producing world-class Arabians 
is succeeding brilliantly. Several super- 
star foals by Gazal Al Shaqa/b, DA Valen
tino, Magnum Forty Four, Guiliano and 
Klass comprise the best Mulawa foal 
crop to date. The brightest stars 
amongst these foals include three excep
tional fillies by five-time US National 
Champion DA Valentino and four gorge
ous daughters of Gazal Al Shaqab, pro
ving as Poland did, the consistently fan
tastic results of this World Champion si
re with mares of Polish origin. 

głowę - krótką, trójkątną, o głębokich ga- 
naszach, szeroko rozstawionych oczach, 
małym „pyszczku”, finezyjnych uszach 
i wielkich, ciemnych oczach, w połącze
niu z czystym rysunkiem szyi, głęboko
ścią kłody, długością nóg i ogólną szla
chetnością budowy.

Dzięki możliwościom importu mrożo
nego nasienia, Mulawa wzbogaciła swój 
wachlarz genetyczny. W 2004 po raz 
pierwszy w Australii został użyty feno
menalny Magnum Psyche, po którym 
urodziły się trzy klaczki i dwa ogierki. 
Wśród nich znalazły się Czempionka 
Australii Klaczek Rocznych Mulawa 
Karismaa oraz pełni bracia: Sovereign 
Wings i Mulawa Bronze Wings, którzy 
zdobyli wiele czempionatów Australii, 
Wschodniego Wybrzeża i Narodowych 
w klasach pod siodłem.

Najlepszym dowodem sukcesów Mu- 
lawy w dziedzinie produkcji koni arab
skich klasy światowej jest najmłodszy 
rocznik przychówku. Znajdują się w nim 
źrebięta po ogierach: Gazal Al Shaqab, 
DA Valentino, Magnum Forty Four, Gui
liano i Klass. Najlepszymi spośród nich 
wydają się trzy córki DA Valentino (pię
ciokrotnego Czempiona USA) i cztery 

córki og. Gazal Al Shaqab. Po- 
__dobnie jak w Polsce, potom

stwo tego ogiera od klaczy 
polskiego pochodzenia osią

ga fantastyczne wyniki.
/tłum. K. Ch./

Właściwy kierunek 
/The right direction

Ogier / Stallion Klass
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PORADY

Kamienie
cofazewodzie/Mkum^

E
nterolity, inaczej bezoary, to 
twory o formie kamieni, po
wstające w przewodzie pokar
mowym konia. Składają się głównie ze 

związków mineralnych, takich jak sole 
magnezu, amonu lub fosforany. Odkła
dają się one wokół ciał obcych przy
padkowo połkniętych przez konia, któ
rymi mogą być np. małe kawałki drew
na, metalu albo tworzyw sztucznych. 
W miarę upływu czasu nakładają się 
na nie kolejne warstwy soli mineral- 

czenia mogą dorosnąć w przewodzie 
pokarmowym do takich rozmiarów, że 
spowodują morzyska lub zaparcia, co 
może skończyć się nawet zejściem 
śmiertelnym.

Oczywiście, bóle morzyskowe (kol
kowe) może wywoływać wiele czynni
ków. Najczęściej powodują je błędy ży
wieniowe, koncentracja gazów, prze
mieszczenie jelit lub inwazja pasoży
tów. Kamienie jelitowe rzadziej bywają 
przyczyną kolki, ale proces ich formo- 

w miarę jak jelito grube wypełnia się 
gazem.

Oto lista objawów, które nie powin
ny ujść naszej uwadze:
• utrata apetytu
• zauważalne zmiany w zachowaniu
• próby tarzania się
• kładzenie się na przemian ze wsta
waniem
• grzebanie lub uderzanie przednimi 
nogami
• stanie w nienaturalnie rozciągniętej

nych przyswojonych z siana i tym spo
sobem kamienie powoli zwiększają 
swoją wielkość. Pozostawione bez le-

wania się może spowodować zgon, to
też każdy właściciel konia powinien 
wiedzieć, jak powstają i po czym po
znać ich obecność.

Pierwszą oznaką tworzenia się ka
mieni są bóle kolkowe. Nasilają się one 

pozycji
. lekkie podwyższenie temperatury, 
tętna i liczby oddechów
• oglądanie się na brzuch lub kopanie 
się po nim tylnymi nogami.

Jeśli zaobserwowaliśmy, że nasz koń 
wydala mniejsze kamienie, możemy
podejrzewać, że w jelicie mogą znajdo
wać się większe. Wskazują na to także 
inne, rzadziej występujące, zmiany za
chowania:
• apatia lub przygnębienie
• nienaturalne pobudzenie
• utrata wagi



r

. czasem luźne stolce

. zaburzenia ruchu, odmowa skoków 
lub schodzenia w dói po pochyłości.

Jedynym środkiem zaradczym prze
ciw kolkom wywołanym przez kamie
nie w przewodzie pokarmowym jest 
ich operacyjne usunięcie. Należy więc 
stosować środki zapobiegające ich wy
stąpieniu. I tak:
. Ograniczmy udział lucerny w żywie
niu. Stwierdzono bowiem, że prawie 
wszystkie konie, u których wykryto ka
mienie w przewodzie pokarmowym, 
otrzymywały dawki paszowe zawiera
jące 50% lub więcej lucerny. Lepiej już 
podawać siano lub zielonkę z traw, 
względnie słomę owsianą.
. Otręby zawierają dużo fosforu, który 
często stąje się tworzywem do formo
wania się kamieni. Z tego względu le
piej ograniczyć lub wyeliminować 
udział otrąb w paszy.
• Dla obniżenia pH w okrężnicy należy 
zwiększyć udział ziarna w paszy, ale 
po uprzedniej konsultacji z lekarzem 
weterynarii.
• W celu przyspieszenia przesuwania 
się mas błonnika w okrężnicy umożliw
my koniom korzystanie z pastwiska 
lub rozłóżmy dzienną dawkę paszową 
na 3-4 odpasy.
• Do ścielenia używajmy słomy, a nie 
wiórów. Niektóre konie chętnie wyja
dają słomę spod siebie, co pozwoli 
utrzymać stały poziom włókna.
• Od czasu do czasu zapobiegawczo 
podawąjmy środek przeczyszczający 
Psyllium hydrophilic mucilloid (polska 
nazwa Metamucil), dla przyspieszenia 
perystaltyki jelit. Pomaga to w usuwa
niu małych kamieni i ciał obcych, wo
kół których mogłyby się formować.
• Perystaltykę jelit stymuluje także 
zapewnienie koniom ruchu.

Posiadacze koni żyjący na terenach 
o zwiększonym zagrożeniu występo
waniem kamieni (np. w USA są to 
środkowo-zachodnie stany oraz Kali
fornia), jak również hodowcy ras i grup 
hodowlanych wysokiego ryzyka (konie 
czystej krwi arabskiej oraz klacze 
wszystkich ras), powinni w porozumie
niu z lekarzami weterynarii opracować 
strategię postępowania w celu mini
malizacji zagrożenia.

/tłum. K. Ch/

Enteroliths
Enteroliths or bezoars are stones that form in 
the intestinal tract of horses. They are made 
primarily of minerals such as, magnesium, am
monium and phosphate. The minerals form or 
build up around a foreign object that the horse 
has accidentally ingested. This can be from the 
smallest piece of wood, metal or plastic. Over ti
me, minerals from the hay slowly build up aro
und the stone, slowly increasing in size. Left 
untreated, these mineral stones will continue to 
grow in the intestinal tract, causing colic and in
testinal obstruction, which may be a potentially 
fatal condition.
There are a variety of situations and conditions 
that can cause colic in horses. Feed impaction’s, 
gas build up, intestinal displacement and parasi
tes are among the most common factors that 
can cause abdominal problems. Enteroliths are 
a less common cause of colic, but because the 
presence of a stone formation (enterolith) can be 
fatal and in most cases requires surgery, it is im
portant for the horse owner to become familiar 
with the causes and signs of enteroliths in horses. 
Colic is the first sign that your horse might have 
an enterolith formation. The symptoms may ac
celerate as the large intestine becomes filled 
with gas. Here is a list of colic symptoms to be 
aware of:
• refused to eat hay or grain
• noticable change in attitude
• attemptin to roll
• reapeated laying down
• pawing or stomping
• standing in a stretched position
• temperature, pulse or respiration rate can be 
slightly elevated
• kicking at the stomach or glancing back at 
the barrel
If your horse is already passing smaller enteroli
ths, then you should suspect that there might 
be larger ones. There are other behavior signs 
that may be observed, but are less common:
• lethargy or depression
• cranky behavior
• weight loss
• occasional loose stool
• poor performance or reluctanct to jump or go 
downhills
The only treatment that has proved to be suc
cessful for horses with colic due to enteroliths is 
surgical removal. There are some key elements 
of prevention to consider:
• Cut down on alfalfa. Nearly all the horses 
experiencing enteroliths had a diet consisting of 
50% alfalfa or more. Grass or oat hay is preferred.
• Bran is high in phosphorus which is linked to 
enterolith formation. Reduce or eliminate bran 
from horse’s diet.
• Increase grain ratio to decrease the pH level 
in the colon. (Consult your veterinarian when 
adjusting grain ratio).
• In order to increase the movement of bulk 
material through the colon, provide grazing or 
increased feeding schedule to three or four ti
mes a day.
• Use straw for bedding instead of shavings. 
Some horses will nibble on straw which will pro
vide constant low fiber.
• Provide occasional doses of psyllium muccilo- 
id to improve bulk movement. This will help 
move both small enteroliths and the foreign ob
jects around which they form.
• Keep the digestive system moving by provi
ding consistent and frequent exercise.
It is important to note that for those that live in 
areas known for having a higher incidence of 
stones (as in the Mid-west and California), and 
owners of high-risk breeds (such as Arabians 
and female horses), you should work with your 
veterinarian to plan a care program to help mi
nimize the risk of eneroliths.
Jarvis Newsletter
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Szkice do dziejów polskiego importu ze Wschodu

Dzieduszycki
Małgorzata Śliż

I
ndyjska podróż hr. Władysława 
Dzieduszyckiego należy do mniej 
znanych epizodów w dziejach 
polskiej hodowli koni czystej krwi, 

pozostając zwykle w cieniu głośnych 
bliskowschodnich ekspedycji tak 
znanych postaci, jak słynny „Emir” 
Wacław hr. Rzewuski, hr. Juliusz 
Dzieduszycki czy choćby w czasach 
nam bliższych Bohdan Ziętarski. 
Zresztą, z konwencjonalnymi wy
obrażeniami na temat wypraw 
po konie arabskie, romantycznych 
wędrówek po pustyni i spotkań 
z nieujarzmionymi beduińskim ple
mionami, właściwie niewiele miała 
wspólnego. Zdecydowanie bardziej 
przypominała ona zwyczajną wy
cieczkę turystyczną. Daleka od ste
reotypów forma wyprawy nie 
umniejsza wartości zakupionych 
przez hrabiego ogierów. Przypadła 
im w krajowej hodowli rola ważna, 
acz może niezbyt spektakularna.

Miejsce poszukiwań, pomimo że 
w pierwszym momencie może wyda
wać się nieco zaskakujące, nie zosta
ło przez Dzieduszyckiego wybrane 
przypadkowo. Indyjska hodowla ko
ni nigdy raczej nie słynęła ze specjal
nie wysokiego poziomu, konsekwen
cją tego był znaczny import tych 
zwierząt. Nie brakło wśród nich tak
że arabów, sprowadzanych z Bliskie
go Wschodu w tak dużych ilościach, 
że półwysep zyskał pozycję jednego 
z głównych ich odbiorców. W Indiach 
dla koni tej rasy organizowano na
wet wyścigi. W tych warunkach szan-

Ze sprowadzonych w 1910 r. 
reproduktorów w krajowej 

hodowli czystej krwi 
zaznaczyły się ostatecznie tylko 

dwa, Hermit or. ar. oraz 
Koheilan or. ar. Pełną ocenę 

wartości hodowlanej 
importowanych wówczas 

zwierząt uniemożliwiła jednak 
I wojna światowa

se znalezienia wartościowego mate
riału hodowlanego były więc stosun
kowo duże. Próbę taką tym bardziej 
warto było podjąć, że na tradycyj
nych rynkach zaopatrzenia europej
skich hodowców - w krajach Lewan- 
tu, o wartościowe zwierzęta było co
raz trudniej.

Wyjazd hr. W. Dzieduszyckiego 
w 1910 r. do Indii stanowi wydarzenie 
o charakterze wyjątkowym, pionier
ską próbę rozpoznania nowych ryn
ków. W owym czasie, większość pol
skich hodowców nie postrzegała bo
wiem subkontynentu jako potencjal
nego źródła importu arabów, aczkol
wiek pojedyncze egzemplarze o tego 
rodzaju proweniencji trafiały na na
sze ziemie. Podróż hrabiego, w tej 
sferze stanowiła znaczący postęp, 
gdyż efektem mniej więcej dwumie
sięcznych wojaży była nie tylko staw
ka pięciu interesujących ogierów czy
stej krwi, lecz również ciekawe obser
wacje dotyczące lokalnej hodowli.

To nietypowe przedsięwzięcie 
zrealizowane zostało przez przed
stawiciela rodu niezwykle zasłużo
nego dla polskiej hodowli koni arab
skich. Rodzicami hr. Jakuba Włady
sława Dzieduszyckiego (1875-1940) 
byli Wojciech - bratanek słynnego 
hodowcy z Jarczowiec, znany sze
rzej dzięki działalności politycznej 
i naukowej czy zainteresowaniom li
terackim niż hipicznym - oraz Se
weryna z Dzieduszyckich. Podobnie 
jak ojciec dzielił swój czas między 
działalność publiczną (m. in. zasia
da! w galicyjskim Sejmie Krajowym. 
Sejmie III kadencji (1930-1935). 
władzach Towarzystwa Kredytowe
go Ziemskiego we Lwowie) i gospo
darkę we własnym, całkiem sporym 
majątku obejmującym Hanuszow- 
ce, Pobereże, Sielec oraz Jezupol 
Odziedziczone po przodkach sta
do arabskie prowadził z dużym za
angażowaniem, niestety w 1920 r 
zmuszony został do likwidacji stad
niny i sprzedaży ostatnich ocalałych 
z wojennej pożogi matek. Z małżeń 
stwa z Ewą (Eweliną) z Koziebrodz 
kich (1879-1968) - podróżniczką, pi 
sarką i aktorką, pozostawił czworo 
dzieci.

Kierunek - Wschód
Na Indie, przede wszystkim Bom 

baj, miał zwrócić uwagę właściciela 
Jezupola Kazimierz Ostoja-Osta 
szewski. Początkowo chciai on przy
łączyć się do ekspedycji projektowa 
nej przez władze austriackie; kiedy
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Ogier/stallion Hermit or. ar./db ;
obraz w zbiorach prywatnych, autor nieznany / picture from private collection; artist unknown

rządowe plany upadły postanowił 
pojechać sam. Podróż, acz daleka, 
nie nastręczała większych trudności, 
ponieważ Austriacki Lloyd utrzymy
wał regularne połączenia między 
Triestem a portami Półwyspu Indyj
skiego, Rejs na trasie Triest - Bom
baj planowo zabierał dwa tygodnie.

Jadąc na Wschód Dzieduszycki 
miał zamiar połączyć przyjemne 
z pożytecznym. Poza wysondowa
niem lokalnego rynku oraz kupnem 
rozpłodnika dla własnej stadniny 
przewidywał również zwiedzanie 
kraju. Dodatkową misję powierzył 
mu Wacław Zaleski, który w imieniu 
władz prosił go o nabycie reproduk
torów dla Galicji, o ile tylko natrafił
by na odpowiednie okazy. W drodze 
towarzyszyła mu małżonka. Opisała 
ona swe wrażenia w książce wydanej 

we Lwowie w 1912 r. zaś hrabia rela
cję z wyjazdu zamieścił na lamach 
„Rolnika”. Publikacje te sprawiają, 
że wyprawę można zaliczać do najle
piej udokumentowanych w historii 
polskiej hodowli.

Dzieduszyccy wypłynęli z Triestu 
w pierwszych dniach stycznia 1910 r. 
na pokładzie parowca „Koerber”, 
szlak żeglugi wiódł przez Port 
Said, Suez, Aden wprost do Bomba
ju. Pierwsze obserwacje, poczynione 
po zejściu na ląd, napawały właści
ciela Jezupola optymizmem. Na uli
cach metropolii nie brakowało koni 
orientalnych, jego uwagę przyciągnął 
zwłaszcza ogier z dorożki, która 
po nich ząjechała. Chociaż stary i oka
leczony, to bardzo typowy, miał przy
pominać sławuckiego Attyka 1881 
(Ezrak Seglawi or. ar. - Odaliska).

Sketches of the histoiy of Polish 
imports from the East

Dzieduszycki 
in India

The Indian journey of Count Wladyslaw 
Dzieduszycki belongs to the lesser 
known episodes in the history of Polish 
Arabian horse breeding, remaining usu
ally in the shadows of the renowned Mid
dle Eastern expeditions of such know 
persons as the famous „Emir” Count Wa- 
ciaw Rzewuski, Count Juliusz Dziedu
szycki or even - in more recent times - 
Bohdan Zictarski Besides, it had little 
to do with the conventional idea about 
expeditions in search for Arabian horses, 
like romantic wanderings across the de
sert and meetings with untamed Bedo 
uin tribes. It was actually more of a regu
lar tourist trip. The form of the expedi
tion, far from the assumed stereotypes, 
does not belittle the value of the stallions 
purchased by the count. They played an 
important role in our domestic breeding.
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though perhaps not so spectacular.
The place of the search, despite the fact 
that it might’ve appeared slightly surpri
sing at first, was not chosen by Dziedu- 
szycki by chance. Indian horse breeding 
was never famous for its high quality, 
which resulted in a considerable import 
of these animals. Among them were also 
Arabians, imported from the Middle 
East in such large quantities that the In
dian peninsula became their primary re
cipient, with racing organized specifical
ly for this breed. Under these circum
stances the chances of finding valuable 
breeding material were pretty high. It 
was worth to make such an attempt 
especially since it was getting harder and 
harder to find valuable animals in the Le
vant countries, the traditional markets 
supplying European breeders.
Count Dzieduszycki’s journey in 1910 to 
India is an extraordinary event, a pione
er attempt at discovering new markets. 
In those times the majority of Polish bre
eders did not look towards the subconti
nent as a potential source of Arabian im
ports, although individual specimens be
aring that kind of provenance did find 
their way onto our territory. The count’s 
journey was very progressive in this mat
ter, as the two month trip resulted not 
only in five interesting pure-blood stal
lions, but also in engaging observations 
regarding local breeding.
This unusual endeavor was undertaken 
by a representative of a family who ren
dered great service to Polish Arabian 
horse breeding. The parents of Count Ja- 
kub Wiadyslaw Dzieduszycki (1875-1940) 
were Wojciech - nephew of the famous 
breeder from Jarczowce, known more for 
his political and scientific activity or inte
rest in literature that interest in horses 
and Seweryna of the Dzieduszycki fami
ly. Similar to his father he divided his ti
me between public service (he had a se
at in the Galician Parliament, the Third- 
-Term Parliament (1930-1935) and The 
Land Credit Society in Lvov, among 
others) and managing his own rather lar
ge estate, which included Hanuszowce, 
Poberepe, Sielec and Jezupol. He mana
ged the Arabian herd, inherited from his 
ancestors, with great commitment. 
Unfortunately in 1920 he was forced to 
close down the stud and to sell the last of 
the broodmares who survived the turmo
il of war. From his marriage to Ewa (Ewe- 
lina) of the Koziebrodzki family (1879- 
1968), a traveler, writer and actress, he 
left four children.
The person who was said to turn the at
tention of the owner of the Jezupol esta
te to India was Kazimierz Ostoja-Osta- 
szewski. At first he wanted to join the 
expedition planned by the Austrian au
thorities. When these government plans 
failed, he decided to go alone. The jour
ney, although a long one, did not pose 
much difficulty, because the Austrian 
Lloyd maintained regular connections 
between Trieste and the ports of the In
dian peninsula. The sea voyage from 
Trieste to Bombay took two weeks.
On this journey into the East Dziedu
szycki wanted to combine business with 
pleasure. Apart from sounding out the

Rekonesans
Poszukiwania odpowiedniego ma

teriału Dzieduszycki rozpoczął już 
następnego dnia po przybyciu, uda
jąc się wraz z żoną do rodzaju miej
scowego tatersału. Po ponadgodzin
nej jeździe zatłoczonymi ulicami, do
tarli - jak wspominał - do bramy 
w wysokim murze, który otacza ol
brzymi dziedziniec. /.../ Nareszcie 
zjawia się jakiś czarny jegomość, /.../ 
oprowadza mnie po podwórzu, gdzie 
są urządzone boksy z trzciny bambu
sowej, przykryte płótnem, aby żar 
słoneczny koniom nie dokuczał. Sto
ją tam też szopy, częściowo dachów
ką, częściowo trzciną pokryte, gdzie 
stoi ogier przy ogierze a wszystkie 
pochodzące z puszczy. Są one po- 
przypinane do pali w ziemię wbi
tych - dwoma powrozami, zaś drugi
mi dwoma sznurami za tylne pędny 
do trzeciego pala. Trzymano tam ok. 
400 koni. Wizyta okazała się porażką, 
europejskich gości nie uznano za po
ważnych kupców i zwierzęta pokazy
wano niechętnie. W rezultacie hrabia 
spędził cały ranek na oglądaniu koni 
stojących w stajniach, a do hotelu 
powrócił wyczerpany, nie obejrzaw
szy porządnie właściwie żadnego 
z nich. Zdesperowany, zwrócił się 
z prośbą o pomoc do miejscowego 
konsulatu austriackiego. Dyploma
tyczna interwencja odniosła pożąda
ny skutek, handlarze zmienili nasta
wienie i dopiero wówczas przybysze 
z odległej Galicji mogli zacząć na
prawdę oglądać konie. Widziałem 
ich najmniej do tysiąca. Była to pra
ca nie lada, ale i przyjemność dla 
mnie ogromna. Ponieważ wstęp
na ocena dostępnego materiału wy
padła pomyślnie, Dzieduszycki po
wiadomił Zaleskiego, że mógłby 
spróbować nabyć dwa rozpłodniki - 
oczywiście jeśli rząd byłyby nadal za
interesowany kupnem. Po zakończe
niu tego wstępnego rekonesansu 
małżonkowie udali się w dalszą dro
gę, zamierzali bowiem zobaczyć pół
nocną części Półwyspu. Na szlaku 
ich wędrówek znalazły się m.in. 
Agra, Amber oraz Delhi. Hrabia nie 
pomijał także okazji do zapoznania 
się ze stanem miejscowej hodowli.

W Dżajpurze zwiedzał cieszące się 
wówczas znaczną renomą stajnie ma
haradży Sawai Madho Singha II 
W oczach hrabiego nie zasługiwały 
one na tak dobrą opinię, chociaż nie
wątpliwie nie brakło im egzotyki 
Wśród różowych pałaców jest plac 
ogromny, otoczony arkadami. Tam to 
rzędem, jedne obok drugich stoją ko
nie władcy Radżputany. Wśród nich 
kręci się liczna służba, każdy bowiem 
koń ma przynajmniej jednego stajen 
nego, który konia cały dzień oprowa 
dza i nieczyści tak jak u nas, ale bez 
przestanku rękami masuje. Konie 
mają sierść świecącą, same jednak 
są bardzo miernej jakości. Na dwie 
ście koni, ledwie cztery, lub pięć wi
działem arabskich ogierów i to jesz 
cze miernych. Po większej części 
znajdują się tu wielkie konie, o cięż 
kich głowach, brzydkie i bardzo źle 
utrzymane, używane do powozów dla 
dworu wielkiego władcy; on sam jeż 
dzi zaś węgierskimi jukierami, spro 
wodzonymi z ich ojczyzny. Są tam 
także konie lżejsze, zdaje się, że tam 
wychowywane i używane później 
do polowań. Maści po większej częśc 
bułanej - o ładnej szyi, ale gorszym 
fundamencie. Widziałem tam też kil
ka źrebiąt i młodzieży średniej jako
ści, rokującej bardzo mato. Dookoła 
tego podwórza stoją rzędy drzew, aby 
konie oprowadzane miłego zażywały 
chłodu - śłiczna studnia z białego 
marmuru, delikatnie rzeźbiona jak 
koronka mile wabi oko. Na dachach 
zaś i drzewach skaczą wesołe małpy.

Wizyta w Waranasi, gdzie oglądali 
stajnie maharadży Prabhu Narayana 
Singha Bahadura, nieoczekiwanie 
nabrała wymiaru humorystycznego 
Władca, pragnąc uhonorować gości, 
oddal im do dyspozycji jeden ze 
swych ekwipaży. Powóz dworski był 
ogromny, staroświecki, pewnie w Eu
ropie wybrakowany. Dwóch hindu
sów w barwnych turbanach siedziało 
na koźle, dwóch zaś laufrów stało 
z tyłu na stopniach i na rogach ulic, 
lub wśród ścisku torowali nam drogę 
krzykiem i rozpędzaniem barwnego 
tłumu /.../, zaś konie jego byty tak ha
niebnie utrzymane, że o wiele gorzej 
chodziły od fiakierskich. Dzieduszyc- 
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cy odetchnęli z ulgą, gdy w końcu 
udało im się pozbyć tego kłopotliwe
go dowodu kurtuazji. Same stajnie 
nie zapisały się jednak w pamięci po
dróżników niczym szczególnym.

Brak czasu uniemożliwił hrabiemu 
obejrzenie ulokowanych w południo
wych Indiach dużych stad rządowych 
nastawionych na produkcję remon
tów. Z zebranych przez niego informa
cji wynikało, że posługiwano się w nich 
poddanymi wcześniej treningowi wy
ścigowemu oryginalnymi arabami. 
Efekty tych działań nie były trwałe: 
W pierwszym pokoleniu konie są jesz
cze lepsze, zaś dalej degenerują.

Na podstawie tego rodzaju obser
wacji właściciel Jezupoła nie mógł 
wyrobić sobie pozytywnej opinii 
na temat stanu miejscowej hodowli. 
Swoje wnioski w tym zakresie sfor
mułował w następujący sposób: 
Chów koni - o ile mogłem zauważyć 
w czasie mojej krótkiej podróży - 
stoi w Indiach bardzo nisko. Zdaje 
się że klimat tamtejszy jest dla koni 
szkodliwy i nie znoszą go - bardzo 
szybko też degenerują. Chłop tamtej
szy pracuje zawsze garbatymi woła
mi zwanymi zebu, albo bawołami, 
a koni prawie nie używa. Podczas 
całej mojej podróży nie widziałem 
ani razu konia pracującego w polu. 
/.../ Używają go tylko do lżejszych 
usług, wymagających pośpiechu. /.../ 
Konie, które się widuje, są zwykle ty
pu wschodniego, miary czternaście 
dwa bieguny bardzo wytrzymałe. 
Na tym tle nieoczekiwanie dobrze 
wypadły kuce tybetańskie. Zetknął 
się z nimi w czasie pobytu w Dardży- 
lingi Są to konie bardzo zbliżone 
do naszych hucułów, tylko trochę 
większe, bo dochodzą do 14 miary. 
Nadzwyczajne te kuce, ogromnie są 
wytrzymałe, z dobrymi chodami, 
0 pięknych kształtach. Sądził, że 
z powodzeniem można byłoby je 
krzyżować z hucułami, w celu uzy
skania zwierząt dla wojska, nadają
cych się do dźwigania karabinów 
maszynowych. Znaczna odległość, 
jak sam zauważał, czyniła tego ro
dzaju eksperymenty nieopłacalnymi.

Ostatni punkt na trasie wycieczki 
Ozieduszyckich po Indiach stanowiła

Ogier / stallion Furur

local market and purchasing a sire for his 
own stud he also had in mind to explore 
the country. He was further entrusted 
with an additional mission by Waciaw 
Zaleski, who on behalf of the authorities 
asked him to purchase sires for Galicia, if 
only he would find suitable specimens. 
Dzieduszycki was accompanied on this 
trip by his wife. She wrote down her im
pressions in a book published in Lvov in 
1912, while the count featured his acco
unt of the journey on the pages of „Rol
nik” [„Farmer”]. Thanks to these publi
cation Dzieduszycki’s trip can be consi
dered as one of the best documented in 
the history of Polish breeding.
Both husband and wife set off from Trie
ste in the first days of January 1910 on 
board the steamer „Koerber”. The voy
age led through Port Said, Suez, Aden 
and straight to Bombay. The first obse
rvations made after descending ashore 
filled Dzieduszycki with great optimism. 
The streets of the metropolis did not 
lack oriental horses. His attention was 
especially drawn to a stallion pulling the 
hackney which rode up for them. Tho
ugh old and mutilated, the horse was full 
of type and was to resemble the Siawuta- 
-bred Attyk 1881 (Ezrak Seglawi d. b. - 
Odaliska').
He began the search for suitable mate
rial already the next day after his arrival, 
making his way together with his wife to 
the local horse market. After a more than 
an hour long journey through the crow
ded streets they reached, as he recalls „... 
a gate in a high wall, which surrounds 
a large yard. [...] Finally a dark fellow ap
pears, [...] showing me around the yard, 
where they have stalls made from bam
boo canes, covered with canvas so that 
the heat would not bother the horses. 
There are also sheds, partially covered 
with tile and partially thatched, where 
stallion stands next to stallion and all of 
them come from the wilderness. They 
are tied up to stakes dug in the ground 
with two ropes, while two other ropes tie 
the hindlegs to a third stake.” About 400 
horses were kept there. The visit turned 
out to be a failure, as the European gu

ests were not considered serious buyers 
and the animals were shown reluctantly. 
As a result the count spent the entire 
morning on looking at horses in the sta
bles and returned to his hotel exhausted, 
not really seeing any of them properly. 
Desperate, he turned to the local Au
strian consulate for help. The diplomatic 
intervention brought the desired result, 
the dealers changed their attitude and 
only then could the strangers from the 
far-away Galicia begin.... to really in
spect the horses. I saw nearly a thousand 
of them. It was a lot work, but also a lot 
of pleasure...”. Because the initial evalu
ation of the available material turned out 
satisfactory, Dzieduszycki informed Za
leski that he could buy two sires - of co
urse if the government was still intere
sted in their purchase. After having com
pleted this initial reconnaissance the 
married couple continued on their way, 
as they wanted to see the northern part 
of the peninsula. Their route included 
Agra, Amber and Delhi. The count also 
did not miss this opportunity to acqu
aint himself with the condition of local 
breeding.
In Jaipur he visited the greatly renowned 
stables of Maharaja Sawai Madho Singh 
II. In the eyes of the count they did not 
deserve such a good opinion, though 
they were indeed exotic - „Among pink 
palaces is a huge yard, surrounded by ar
cades. It is there that in a row, side by si
de stand the horses of the ruler of Rajpu- 
tana. Weaving in and out around them 
are numerous servants, as every horse 
has at least one groom who walks the 
horse the entire day and doesn’t brush 
its coat the way we do, but performs 
a hand massage the entire time. The hor
ses have a shiny coat, but are themselves 
of poor quality. Among two hundred hor
ses I saw just four or five Arabian stal
lions, of poor quality at that. The majori
ty of the horses are large, with heavy he
ads, ugly and in poor condition, used in 
carriages for the court of the great ruler, 
he himself uses Hungarian horses used 
for fast transport of goods and peoP11'- 
imported from their homeland. [...] They
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also have lighter horses, raised there it 
seems and used later for hunting. The 
majority is of a dun coat color - with a ni
ce neck, but worse foundations. I also 
saw several foals and youngsters of a me
diocre quality, prognosticating very little. 
Surrounding this yard are rows of trees, 
so that the horses can enjoy a pleasant 
coolness when walking - a lovely well of 
white marble, delicately sculpted as tho
ugh it was lace, pleasantly attracts the 
eye. Cheerful monkeys jump atop the ro
ofs and trees.”
The visit in Varanasi (Benares) where 
they looked at the stables of Maharaja 
Prabhu Narayan Singh Bahadur une
xpectedly gained a humorous edge. The 
ruler, wanting to honor the guests, gave 
them one of his light, luxury carriages, 
„The court carriage was enormous, old-fa
shioned, surely considered as faulty in Eu
rope and pulled out of service. Two In
dians in colorful turbans sat on the coach
man’s box, while two runners stood on 
the steps at the back and on street cor
ners or in crowded areas cleared the way 
by shouting and dispersing the numero
usly gathered inhabitants.”, while „the 
horses were in such shameful condition 
that they moved worse than cab horses.” 
The married couple were relieved when 
they were finally able to get rid of the tro
ublesome token of courtesy. However the 
stables themselves did not especially le
ave a mark in the memory of the travelers. 
A lack of time prevented the count from 
seeing the large government herds loca
ted in Southern India, focused on produ
cing replacement horses. From the infor
mation gathered by him it appeared that 
they used desert-bred Arabians which 
previously underwent racing training. 
The results of these efforts were not 
long-lasting - „In the first generation the 
horses are even better, but they degene
rate further on.”
The owner of Jezupol could not form 
a positive opinion on the condition of lo
cal breeding based on these kind of obse
rvations. He formed his conclusions in 
the following way - „The breeding of hor
ses - as far as I could tell during my short 
journey - is on a very low level. It seems 
that the climate is harmful to horses and 
they don’t endure it - they also quickly 
degenerate. The farmers always use 
humpbacked oxen called zebu or buffa
los and hardly ever uses horses. During 
my entire trip I have almost not once se
en a horse working on the field. [...] They 

Kalkuta. W tej ogromnej metropolii, 
wbrew wcześniejszym oczekiwaniom, 
hrabiemu nie udało się znaleźć ara
bów. W stąjniach, do których dotarł 
natrafi! wyłącznie na konie pochodze
nia australijskiego półkrwi angiel
skiej, znakomite, jakie trudno u nas 
spotkać, bo przy nadzwyczajnych ko
ściach jakie mają, nie tracą szlachet
ności folbluta angielskiego. Galicyj
scy podróżnicy drogę powrotną z Kal
kuty do Bombaju odbyli koleją, po
dróż w poprzek nieomalże całego sub- 
kontynentu zajęła im dwie doby.

W królestwie 
sportów konnych

Około dwóch tygodni, które pozo
stały im do czasu wyjścia w morze 
statku „Bregenz”, poświęcili przede 
wszystkim na zakup koni. Znajomi 
Beduini przyjmowali ich z otwartymi 
rękoma, europejskich klientów po
dejmowano na wschodnią modlę, 
częstując mocną kawą oraz specjal
nymi papierosami zawierającymi 
opium (w małych dawkach jest tyl
ko przyjemne, ale nie niebezpiecz
ne.). Zawarcie transakcji wymagało 
opanowania całego rytuału: Bo nie 
łatwo i nie prędko można przyjść 
do porozumienia się z Arabem. Przy 
kupnie konia żąda zawsze najmniej 
potrójną cenę, jaką ma zamiar 
za niego wziąć. Przy pierwszym po
daniu ceny, nie można mu nic pra
wie odpowiadać, tylko spokojnie 
odejść, aby go nie obrać i aby mu 
za wysokiej ceny nie ofiarować. Za
wsze trzeba oglądać i chwalić inne 
konie niż te, które ma się zamiar ku

Pałac Mahardży w Dżajpurze - studnia przy stajni / Palace of Maharajah 
at Jajpur - water well in front of the stable

pić, a o wybranych tylko lekko i nie
wyraźnie wspomnieć.

Hrabiemu udało się w końcu zdo
być - dzięki pośrednictwu austriac
kich dyplomatów i tureckiego kon
sula - zaproszenia do obejrzenia wy
branych stajni wyścigowych. Jed
na z nich należała do pewnego miej
scowego arabskiego kupca, trudnią
cego się handlem perłami. Składała 
się ona z ok. 20 koni. Z nich szczegól
nie przypadły mu do gustu: siwy Cze 
Czan (niesłychanej suchości i dobrej 
budowy, z wyrazistymi chodami, 
choć być może obdarzony mniejszą 
dozą typu arabskiego), kasztanowa
ty Said (bardzo szlachetny i piękny) 
oraz gniady Surour (bardzo piękny, 
może trochę cieńszy pod kolanem, 
jak tamte dwa wymienione, o typie 
bardzo pięknego angielskiego ko
nia). Niestety, przed zakończeniem 
sezonu wyścigowego o ich sprzedaży 
nie było nawet mowy. Inna ze zwie
dzanych stajni, zaliczająca się zresz
tą do najlepszych w mieście, dla od
miany stanowiła własność niezwykle 
zamożnego Hindusa (notabene od
znaczał się wyjątkowo oryginalnym 
strojem: /.../ nosił on na głowie cza
peczkę okrągłą, aksamitną, złotem 
wyszywaną, a za całe ubranie mary
narkę lekką płócienną, niżej biały 
szalik związany po hindusku - po
tem nic, a na nogach długie, żółte 
pończochy i amerykańskie buciki). 
Liczyła ona 75 starannie dobranych 
zwierząt (20 folblutów, 20 koni au
stralijskich oraz 35 arabów) treno
wanych przez dwóch Anglików. Nie
stety i tutaj Dzieduszycki musiał
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ograniczyć się do podziwiana znako
mitych wyścigowców. Do kupienia 
byl tylko jeden kontuzjowany, 
a na dodatek jego cena miała być 
nieproporcjonalnie wysoka w sto
sunku do faktycznej wartości.

Na szlaku topologicznych peregry
nacji właściciela Jezupola nie mogio 
zabraknąć oczywiście bombajskiego 
toru wyścigowego. Pod względem 
wyglądu miał on nie odbiegać od eu
ropejskich standardów. Na tle innych 
podobnych obiektów, wyróżniał go 
wyłącznie wielobarwny tłum tubyl
ców zapełniających najtańsze miej
sca, droższe na trybunach zajmowali 
Anglicy. Kwitł totalizator, zakłady 
cieszyły się bowiem ogromną popu
larnością wśród lokalnej publiczno
ści. Gonitwy organizowano według 
zachodnioeuropejskich wzorów, co 
nie zaskakuje, zważywszy na brytyj
ską dominację. Poza Bombajem wy
ścigi urządzano również w Kalkucie, 
Mysore oraz Poonie. W samym Bom
baju, w sezonie zimowym, każdego 
tygodnia odbywały się trzy dni wyści
gowe. Program ułożono w taki spo

sób, aby na każdy z nich przypadio 
po 6-7 biegów dla koni orientalnych 
(na dystansach do 3200 m) oraz 2 dla 
australijskich (dystanse 1000-1600 m). 
Organizowano też pojedyncze goni
twy dla folblutów. Wysokość nagród 
była zróżnicowana; stosunkowo ni
skie w przypadku arabów, sięgały na
wet 8 tys. rupii w biegach dla koto au
stralijskich. Większość zwierząt na to- 
rze stanowiły araby, gonitwy dla nich 
przeznaczone gromadziły na starcie 
nawet po 20 uczestników w przeci
wieństwie do „australijskich”, w któ
rych przeciętnie było ich 5-6. Właści
ciele biegających koni tworzyli grono 
niezwykle zróżnicowane pod wzglę
dem etniczno-religijnym, znaleźć 
wśród nich można było zarówno An
glików, jak i Hindusów czy Arabów. 
Nie mniej różnorodną grupę stanowi
li miejscowi trenerzy. Natomiast dżo
keje w większości pochodzili z Anglii 
oraz Ameryki; co ciekawe - nieliczni 
rekrutujący się spomiędzy autochto
nów mieli zdecydowanie zią opinię. 
Dzieduszyckiego interesowało, jak 
araby znoszą trening; indagowany 

na tę okoliczność jeden z pracują
cych w Bombaju angielskich trene
rów miał odpowiedzieć: My o wiele 
ostrzej i bezwzględniej traktujemy 
konie arabskie, jak australskie, te 
ostatnie bowiem, tak jak i importo
wane z Anglii, klimatu naszego nie 
wytrzymują.

Wyścigi nie były jedynym sportem 
jeździeckim popularnym wśród 
mieszkańców metropolii. Kolejną 
niezwykle modną dyscypliną, jak wy
nikało z obserwacji hrabiego, było 
polo. Na potrzeby tej gry przezna
czono w centrum miasta specjalny 
plac, a w rozgrywkach uczestniczyli 
maharadżowie dysponujący impo
nującymi stajniami liczącymi po 20 
zwierząt i całym mrowiem służby. 
Licznych amatorów znajdowało tak
że konne polowanie na dziki. Zresztą 
warunki do uprawiania jazdy konnej 
były korzystne, nie brakło przezna
czonych na ich potrzeby terenów 
zielonych, specjalnie przygotowa
nych spacerowych ścieżek czy pla
ców do ujeżdżania. Podsumowując 
swe spostrzeżenia Dzieduszycki
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only use it for lighter service, requiring 
haste. [...] The horses that can be seen 
are usually of the Eastern type, measu
ring 14.2 - very resilient steeds.”. In com
parison the Tibetan ponies turned out 
unexpectedly well. He came in contact 
with them during his stay in Darjeeling. 
„They are horses very similar to our Hu- 
"culs, only slightly larger, because they re
ach up to 14 hh. Most extraordinary are 
these ponies, extremely resilient, with 
good paces, of a beautiful exterior.” He 
assumed that they could successfully be 
crossed with Huculs in order to obtain 
animals for the army, suitable for carry
ing machine guns. But the significant di
stance, as he himself noticed, made this 
type of experiment unprofitable.
The last stop of Dzieduszycki’s journey 
across India was Calcutta. In this vast 
metropolis, despite the count’s previous 
expectations, they were not able to find 
Arabians. In the visited stables he could 
only find horses of Australian origin....
part-bred Thoroughbreds, excellent, 
which are not to be found in our country, 
because despite their exceptional bones 
they do not lose the refinement of the 
English Thoroughbred.”. The Galician 
travelers made the return trip from Cal
cutta to Bombay by train, across nearly 
the entire subcontinent, which took 
them two full days.
They spent the almost two weeks rema
ining to the departure of the ship „Bre
genz” mainly on the purchase of horses. 
Acquainted Bedouins welcomed them 
with open arms. The European clients 
were treated in an Eastern fashion, with 
strong coffee and special cigarettes con
taining opium („... in small doses it is on
ly pleasant, not dangerous.”). The com
pletion of the transaction required the 
mastering of an entire ritual - „Because 
reaching an agreement with an Arab is 
not easy or fast. When selling a horse he 
always demands at least thrice the price 
that he wants for it. At the mention of 
the first price you cannot give any an
swer at all, but calmly walk away, in order 
to not reveal your choice and not offer 
a too high price. You always have to look 
at and praise other horses than those 
that you want to buy, and mention the 
chosen ones just vaguely”.
The count was finally able to acquire, by 
way of the Austrian diplomats and the 
Turkish consul, invitations to see chosen 
racing stables. One of them belonged to 
a certain local Arabian merchant who 
was a pearl dealer. It consisted of about 
20 horses. The count especially took to li
king: the grey Cze Czan (....of exceptio
nal dryness and good conformation, with 
distinctive paces...”, though perhaps gi
fted with less Arabian type), the chest
nut Said („.,. very refined and beauti
ful...”) and the bay Surour („... very beau
tiful, perhaps a bit slimmer under the sti
fle than the previously mentioned two, 
bearing a type of a very beautiful English 
horse...”). Unfortunately, before the end 
of the racing season there was not even 
a slight chance of their purchase. Ano
ther of the visited stables, considered 
one of the best in the city, was in turn the 
property of an extremely rich Indian 

(who incidentally distinguished himself 
with an unusually original outfit - „... he 
wore on his head a round hat, velvet, 
with golden embroidery, his entire clo
thing consisted of a light, linen jacket, 
below a white scarf tied in an Indian fa
shion - after which nothing, and on his 
legs long, yellow stockings and American 
shoes.”). The stable held 75 carefully 
chosen animals (20 Thoroughbreds, 20 
Australian horses and 35 Arabians) tra
ined by two Englishmen. Unfortunately, 
also here Dzieduszycki could only admi
re the great steeds. Only one injured ani
mal was available for purchase, with his 
price being disproportionally high to his 
true value.
The path of Dzieduszycki’s equine trip 
could not omit the Bombay racetrack. In 
terms of appearance it was said to re
semble European standards. In compari
son to similar facilities the only differen
ce was a colorful crowd of locals filling up 
the cheapest places, while the more 
expensive ones on the tribunes were ta
ken by Englishmen. The tote was blo
oming, as mutual betting enjoyed much 
popularity among the local public. The 
races were organized according to We
stern European models, which is not sur
prising considering the British domina
tion. Apart from Bombay racing was also 
held in Calcutta, Mysore and Pune. In 
Bombay, during the winter season, three 
racing days took place each week. The 
program was constructed in such a way 
that each race day included 6-7 races for 
oriental horses (over distances up to 
3200 m) and 2 for Australian horses (di
stances over 1000-1600 m). Individual ra
ces for Thoroughbreds were held as well. 
The prize money was also diversified - 
rather modest for Arabians, whereas it 
reached even 8 thousand rupees for Au
stralian horses. The majority of the hor
ses on the track were Arabians, races for 
this breed gathered even as much as 20 
contestants as opposed to the Austra
lians, where there usually were 5-6 hor
ses. The owners of racing horses formed 
a very diverse group ethnically and reli
giously - you could find Englishmen, In
dians and Arabs. The local trainers also 
made up a very diversified lot. Whereas 
the majority of the jockeys originated 
from England and America. What’s inte
resting, the few of local descent enjoyed 
a rather bad reputation. Dzieduszycki 
was interested in how the Arabians with
stood training. One of the English tra
iners working in Bombay was to answer 
„We treat Arabian horses much harsher 
and more ruthlessly than the Australian 
ones, because they, similar to those im
ported from England, do not endure our 
climate”.
Racing was not the only equine sport po
pular among the inhabitants of the me
tropolis. Another fashionable discipline, 
according to the count’s observations, 
was polo. A special field in the center of 
the city was allotted for this game. Com
peting were maharajas having at their di
sposal stables of 20 animals and a whole 
swarm of servants. Wild boar hunting 
from horseback also had a lot of follo
wers. The conditions for horse riding we- 

stwierdzii, z niejaką chyba przesadą, 
że to miasto urządzone li tylko 
do sportów konnych.

Kluczowa decyzja
Hrabia, nie mogąc doczekać się od

powiedzi z Wiednia, podjął decyzję 
o kupnie dwóch ogierów na własne 
potrzeby. Ponieważ konie znajdujące 
się w treningu pozostawały poza jego 
zasięgiem, zdecydował się wyszukać 
coś odpowiedniego u arabskich han
dlarzy. Tym bardziej, że pod wzglę
dem jakości oferowane przez nich 
zwierzęta nie różniły się od tych 
na torze. Ostatecznie wybrał siwego 
Enisa - wzrostu 158 cm oraz Niema- 
na - siwego z czarną grzywą i ogo
nem (164 cm). Ten ostatni, dzięki 
znacznemu wzrostowi i dobrym cho
dom, został jego stałym wierzchow
cem. Obawiając się podmiany, po za
warciu transakcji przeniósł swe ogie
ry ze stajni, w których stały, do duże
go gmachu na 300 koni, każdy 
z osobna ma swój boks żelaznej kon
strukcji i cały budynek jest żelazny. 
Ścian w nim nie ma, tylko żaluzje, 
aby stały był przewiew, bo ina
czej zwierzęta nie wytrzymały by 
tego gorąca. Sufit betonowy, zaś 
na pierwszym piętrze są wozownie 
na powozy i garaż na fiakry auto
mobilowe.

W końcu hrabia otrzymał wyczeki
wany telegram z Ministerstwa Rol
nictwa, według przesłanych wytycz
nych miał nabyć dwa reproduktory, 
w cenie po ok. 5 tys. koron każdy. 
Energicznie przystąpił do realizacji 
tego zlecenia, chociaż pokrzyżowało 
ono jego wcześniejsze plany (otrzy
mał zaproszenie do udziału w polo
waniu na antylopy i pantery). Po
nownie pośpiesznie przeglądając 
ogiery, zdecydował się wziąć zioto- 
kasztanowatego od jednego z Bedu- 
inów oraz u pewnego Anglika - gnia- 
dego. Ten ostatni przez cztery lata 
wykorzystywany był jako koń my
śliwski do wspomnianych już polo
wań na dziki. Niestety, poza stwier
dzeniem że gniadego bardzo wysoko 
cenił, w swej ogłoszonej drukiem re
lacji uchylił się od przedstawienia 
obszerniejszej charakterystyki obu
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rządowych reproduktorów, nie wy
mieniał nawet ich imion.

Ostatnie dwa dni przed wypłynię
ciem statku do Triestu, poświęcił 
Dzieduszycki na przygotowania 
do rejsu - urządzenie boksów, zgro
madzenie zapasów paszy, derek itp. 
W dniu, w którym szykował się do za
ładunku zwierząt i wczesnym ran
kiem udał się po nie do stajni, odna
lazł go jeden ze znajomych, dono
sząc o pojawieniu się możliwości za
kupu og. Hermit. Hrabia widział go 
wcześniej na torze wyścigowym 
i bardzo się mu wówczas spodobał. 
Nie mogąc przepuścić takiej wyjąt
kowej okazji, niezwłocznie kazał do
starczyć czwórkę znąjdujących się 
już w jego rękach ogierów do portu, 
a sam autem pojechał po kolejnego. 
W dwóch słowach przybiłem cenę 
i w ten sposób dostałem najlepszego 
konia z moich importów. Ogier to 
znakomity, który powinien w moim 
stadzie zrobić epokę, bo przy pięk
nych kształtach i wielkim typie ara
ba /.../ Jest zwycięzcą kilkunastu bie
gów i o bardzo dobrym fundamen
cie. Swój nowy nabytek wysiał po
śpiesznie do portu, gdzie również 
sam się udał. Trzeba było przygoto
wać dla niego miejsce oraz dopilno
wać całej kilkugodzinnej operacji ła
dowania koni na pokład. Nareszcie, 
wciągnąwszy ogiery na statek, za
mknąłem je między deskami, gdzie 
się kłaść ani nawet ruszyć nie mogły 
i przez 17 dni musiały tak stać 
na miejscu. Drastyczne środki nie 
uchroniły go przed kłopotami, jak 
zanotował: skarogniady rządowy 
o mato mi nie zdechł, dostawszy 
morskiej choroby z bardzo wysoką 
gorączką. Żadnych środków leczni
czych na statku nie miałem pod rę
ką i na to by zmniejszyć koniowi go
rączkę, robiłem synapizma z musz
tardy, posmarowanej na grubym pa
pierze. Koń ten absolutnie nic nie 
jadł, musztarda była zewnętrznym 
lekarstwem, a koniak i piwo Drehe- 
ra podtrzymywały jego siły. Po
za chorym ogierem ustawicznych 
problemów dostarczał mu także 
przyjęty do pomocy przy zwie
rzętach Anglik, o którego zabranie

Ogier / stallion Nieman

re favorable, there were many green are
as, specially prepared trails or arenas for 
riding. Summarizing his observations 
Dzieduszycki stated, perhaps with some 
exaggeration, that „... this city is desi
gned for equine sports specifically.”.
The count, not getting an answer from 
Vienna, decided to purchase two stal
lions for his own purposes. As the horses 
in racing training were beyond his reach 
he decided to find something suitable 
through Arabian dealers. The more so 
that the animals offered by them did not 
differ much in terms of quality from tho
se at the track. Finally he chose the grey 
Enis (measuring 158 cm) and Nieman - 
grey with a black mane and tail (164 cm). 
The latter, due to his significant height 
and good paces become Dzieduszycki’s 
regular mount. Fearing a swap, after 
completing the transaction he transfer
red his stallions from the stables where 
they stood to a large building....for 300
horses, each has his own stall construc
ted of iron and the entire building is of 
iron. There are no walls, only blinds to al
low a constant flow of air, as otherwise 
the animals would not bear the heat. The 
ceiling is of concrete, while the first floor 
holds carriages and automobile cabs.” 
Finally the count received the much- 
-awaited telegram from the Ministry of 
Agriculture. According to the sent guide
lines he was to purchase two sires at the 
price of about 5 thousand crowns each. 
He vigorously set about executing this 
mission, though it thwarted his earlier 
plans (he was invited to participate in 
hunting for antelopes and panthers). 
Hurriedly inspecting the stallions again 
he decided to take a golden-chestnut 
from one of the Bedouins and a bay one 
from an Englishman. The latter had for 
four years been used for hunting wild bo
ar. Unfortunately, apart from stating that 
he „greatly valued” the bay one, he avo
ided a broader description of both go
vernment sires in his publication, not 
even mentioning their names.
Dzieduszycki devoted the last two days 
before the ship’s departure to Trieste to 
prepare for the voyage - organizing the 
stalls, gathering forage supplies, rugs 
etc. On the day that he was getting ready 
to load the animals and made his way to 

the stables he was found by one of his 
friends, who brought information on the 
possibility of purchasing the stallion Her
mit. The count had seen him earlier at 
the racetrack and liked him very much. 
Not wanting to pass up such an excep
tional chance he ordered the four Ara
bians already owned by him to be delive
red to the port, while he himself went by 
car to get another one. „1 reached a price 
shortly and got the best horse of all my 
imports. It is a superb stallion, who sho
uld be epoch-making at my stud, as he is 
beautifully shaped and in great Arabian 
type [...] He is a winner of n-teen races 
and has good foundations.” He hurriedly 
sent his new purchase to the port, where 
he himself followed. A place had to be 
prepared for him, as well as the several 
hour long loading of the horses on board 
needed to be supervised. „Finally, having 
put the stallions on the ship, I closed 
them between planks, where they co
uldn’t lie down or even move and for 17 
days had to stand in that place.”. Drastic 
measures did not prevent him from pro
blems, as he noted „... the brown govern
ment horse nearly died, getting sea-sick 
with a very high fever. I had no medicine 
at hand on board and in order to decre
ase the horse’s fever I prepared poultices 
made from mustard, spread on thick pa
per. The horse ate absolutely nothing, 
the mustard was an external treatment, 
while cognac and Dreher’s beer kept his 
strength up.” Apart from the ill stallion 
he had constant problems with the En
glishman who was hired to help with the 
animals. Dzieduszycki was asked by his 
local friends to take the man with him, as 
his health declined after a fall from a hor
se. He performed his tasks unwillingly 
and constantly complained. He made 
Dzieduszycki’s voyage so miserable that 
after reaching the shore he first saw that 
the tedious helper was sent on his fur
ther way to Great Britain and only after 
that took to unloading the horses toge
ther with the soldiers sent for the go
vernment stallions. Finally, as though he 
didn’t have enough problems already, 
Hermit suffered a serious injury. In his 
excitement about stepping ashore he re
ared up so unluckily that he fell and se
riously bruised himself.
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Dzieduszycki’s imports aroused an un
derstandable interest in Galicia. Early 
Spring, soon after their arrival at Jezu- 
pol, they were inspected by K. Ostaszew- 
ski. In the opinion of this renowned Tho
roughbred enthusiast the best of them 
was Hermit. He wrote about the horse 
with apparent approval „Take a pair of 
binoculars, look at a class Thoroughbred 
through their wider end and you will see 
Hermit. His silhouette is of the type that 
when he’s not making an Arabian face 
and would be photographed, no one wo
uld guess whether it’s a Thoroughbred or 
an Arabian. [...] Hermit is to descend 
from the Nejd. His tendons are whole, 
not darned [...] Of a bay coat color, a tiny 
head, normal neck, a sloping shoulder, 
a very long coupling of a Thoroughbred, 
next to this length the croup appears 
shorter and flatter than in reality. The 
quadrature of the croup does not exceed 
the line of the ribs, which are normal. 
The forelegs? Flat tibia bones, so large in 
comparison to the overall conformation 
that the eye, not used to such a sight, is 
involuntarily drawn to them. They are to 
measure 19,5 cm under the stifle, I assess 
them at 19 sharp...”. He described Enis 
as „It is a type of Arabian that count Ju
liusz [Dzieduszycki] made famous thro
ughout the country. The average breeder 
and enthusiast of oriental horses must li
ke this grey stallion the most of all the 
Bombay imports. [...) he was in training, 
raced (his tendons are blistered) [...] is 
handsome, of rather large height; [...] his 
croup is, for a desert bred Arabian, long 
and strongly developed, he has the so- 
-called „trousers”, so he is conformed ac
cording to European standards, he could 
pass as an Anglo-Arabian which is rare in 
imports.”. In his opinion Nieman was of 
the lowest quality, purchased....from an
Arab near Nineveh from the „Nieman” 
generation. It is a stallion of the famous 
Bagdady type [...] he has the type of Me
sopotamia horses, from the more fertile 
regions. It is a large horse, with long sho
ulders and legs, the front slightly higher 
than the croup, the croup short and flat
ter in comparison to the front, „rakes” 
with his hind legs, the neck rather long, 
though during movement it shortens 
and thickens, a large, prolonged head; 
a bony swelling on the leg, high set heels, 
in short - a non-cultured horse, with 
faults, but of a superb type of his own.”. 
From the sires imported in 1910 only two 
left their mark in pure-blood breeding in 
Poland, Hermit d. b. and Koheilan d. b. 
However a full evaluation of breeding va
lue of the imported animals was preven
ted by World War I. Dzieduszycki’s favo
rite established a small male line, whose 
subsequent generations included 
(among others) the esteemed in the US 
Czubuthan 1933, as well as valuable dau
ghters. Whereas the second of the two 
stallions turned out to be a great sire of 
broodmares. Suffice to say that one of 
the three surviving fillies of his Jezupol 
get was the famous Gazella II1914 (by 
Koheilan d. b.) /transl. J. K./ 

prosili go miejscowi znąjomi (zapad! 
na zdrowiu po upadku z wierzchow
ca). Niechętnie wywiązywał się on ze 
swoich obowiązków i ciągle wysuwa! 
rozmaite pretensje. W czasie rejsu 
dal się on Dzieduszyckiem tak we 
znaki, że po przybiciu do brzegu, 
w pierwszej kolejności ząjąi się wy
ekspediowaniem uciążliwego po
mocnika w dalszą drogę do Wielkiej 
Brytanii, a dopiero później sam, wraz 
z przysłanymi po odbiór rządowych 
ogierów żołnierzami, zajął się wyła
dunkiem koni. Na koniec, jakby nie 
dość miał zmartwień, Hermit uległ 
poważnej kontuzji: na nabrzeżu, 
podekscytowany zejściem na ląd, 
tak niefortunnie stanął dęba, że się 
przewrócił i poważnie potłukł.

Importy Dzieduszyckiego wzbu
dziły w Galicji zrozumiałe zaintere
sowanie. Wczesną wiosną, wkrótce 
po ich przybyciu do Jezupola, oglą
dał je K. Ostaszewski. W oczach te
go znanego miłośnika koni pełnej 
krwi angielskiej, najlepiej prezento
wa! się Hermit. Z wyraźną aprobatą 
pisał o nim: Weź lornetkę, przyłóż 
grubszym końcem do oczu i popatrz 
na klasowego „nollbluta” a zoba
czysz Hermifa. Sylwetka jego jest 
tego rodzaju, że w chwilach, gdy nie 
robi arabskiej miny, odfotografo- 
wany, da obraz, z którego nikt by 
nie zagadnął, czy to anglik czy 
arab. /.../ Z Nedzdi ma pochodzić 
Hermit. Ścięgna cale nie cerowane 
/.../ Maści gniadej, popluty, głowa 
maleńka, szyja normalna, łopatka 
skośna, krzyż bardzo długi o angiel
skiej linii, zad przy tej długości wy- 
daje się krótszy i płytszy, niż w rze
czywistości. Kwadratura zadu nie 
wychodzi poza linię żeber, które są 
normalne. Przednie nogi? Piszczele 
płaskie, w proporcji do ogólnej bu
dowy tak potężne, że oko nie przy
zwyczajone do takiego widoku mi
mowolnie się przy nich zatrzymuje. 
Mają mieć 191/2 cm pod kolanem ja 
je szacuję na 19 równo. Enisa scha
rakteryzował następująco: Typ to 
araba, jakie w kraju hr Juliusz 
[Dzieduszycki] rozprzestrzenił. Prze
ciętnemu hodowcy i miłośnikowi 
koni orientalnych, siwek ten mię

dzy importami z Bombaju najbar
dziej podobać się musi. /.../ byt 
w trainingu, biegał (ma ścięgna pa
lone) /.../ jest ładny, dość dużego 
wzrostu; /.../ zad jego jest jak na ory
ginalnego araba, długi i silnie roz
winięty, ma tak zwane „portki”, jest 
więc zbudowany w ramach europej
skich wymogów, mógłby za anglo
araba uchodzić, co u importów nie
często się zdarza. Najniższą wartość 
miał jego zdaniem Nieman, kupiony 
od Araba spod Niniwy z pokolenia 
„Nieman”. Jest to ogier typu staw
nego Bagdady’ego /.../. Ma typ koni 
z Mezopotamii, z okolic żyźniej- 
szych. Jest to koń duży, łopatki i no
gi u niego dłuższe, przód nieco wyż
szy od zadu, zad krótki i płytszy 
w stosunku do przodu, zadnim no
gami kosi, szyja dość długa, lecz 
w ruchu skrócą i przegrubia, łeb du
ży, wydłużony; na nodze ma wypo
cinę kostną, piętki wysokie, słowem 
koń niekulturalny, z błędami, lecz 
wybitnego typu sui generis.

Ze sprowadzonych w 1910 r. repro
duktorów w krajowej hodowli czystej 
krwi zaznaczyły się ostatecznie tylko 
dwa, Hermit or. ar. oraz Koheilan or. ar. 
Pełną ocenę wartości hodowlanej 
importowanych wówczas zwierząt 
uniemożliwiła jednak I wojna świato
wa. Faworyt Dzieduszyckiego zało
żył niewielki ród męski, w jego dal
szych generacjach znalazł się m.in. 
ceniony w USA Czubuthan 1933, po
zostawił też wartościowe córki. Dru
gi z wymienionych ogierów okazał 
się ojcem znakomitych matek stad
nych. Wystarczy wspomnieć, iż jedną 
z trzech klaczek ocalonych z pozo
stawionego przez Koheilana or. ar. 
w Jezupolu przychówku, była słyn
na Gazella II1914. •

Dziękujemy pani Ewie Annie Fedo
rowicz z d. Cieńskiej, wnuczce Wła
dysława hr. Dzieduszyckiego (1875- 
1940) i Ewy (Eweliny) z d. hr. Kozie- 
brodzkiej (1879-1965), za umożliwie
nie sfotografowania portretu ogiera 
Hermit or. ar., którego kopia (orygi
nał zaginął) została namalowana 
w latach 50. we Wrocławiu na zamó
wienie jej babki Ewy (Eweliny).

68



Stadnina Koni, 21-505 Janów Podlaski, tel. (+48) 83 341 30 09, fax (+48) 83 341 33 60, e-mail: office@pzhka.arabians.pl

POLISH ARABIAN HORSE BREEDERS SOCIETY
DORADZTWO, OCENA, KONSULTACJA

DOKUMENTACJA HODOWLANA

BREEDING, EVALUATION & CONSULTATION

DOCUMENTATION

JUDGING

SHOWS, SEMINARS & CLINICS

ORGANIZACJA POKAZOW 
SEMINARIÓW I SZKOLEŃ

POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW 
KONI ARABSKICH

STADO OGIERÓW 
BIAŁKA Sp. Z O.O. 
22-300 Krasnystaw, woj. lubelskie 
tel./fax (+48-82) 577 12 00 
e-mail: office@bialka.arabians.pl



SYLWETKI

G
aleria handlowa w centrum Warszawy; sztalugi, a na nich obrazy: kwiaty, ulot
ne akty kobiece i coś, co przykuwa moją uwagę - konie! Między sztalugami wy
soki mężczyzna rozmawia z osobami, które zatrzymują się i z zainteresowa

niem oglądają wystawione prace. Nie mam czasu, przechodzę dalej, ale biorę ze sobą wi
zytówkę - Krzysztof Jarocki, artysta plastyk. Postanawiam zadzwonić, ale... za kilka dni 
są międzynarodowe zawody konne na Torwarze i tam ponownie spotykam pana Krzysz
tofa i jego prace; zarówno obrazy, jak i rzeźby. Okazuje się, że dzieła wyszły nie tylko z je
go rąk, że to twórczość rodzinna. Zaczynamy rozmawiać - dowiaduję się, że Krzysztof 
Jarocki urodził się w 1959 roku w Białymstoku, a dziecięce lata spędził w malej podla
skiej wsi Bokiny, malowniczo położonej w dolinie Narwi. Ojciec Ryszard był tzw. „złotą 
rączką” - stolarzem, murarzem, zdunem i w tym, co robił - artystą.

AS: Panie Krzysztofie, 
skąd, się wzięta pasja 
twórcza?

KJ: Niewątpliwie z war
sztatu stolarskiego ojca, 
gdzie ja i moi bracia - 
Wojciech (1954) i Zbi
gniew (1962) od naj
młodszych lat mogli
śmy zaznajamiać się 
z obróbką drewna i po
lubić ten materiał. Woj
ciech przejawiał wybit
ny talent artystyczny; 
my młodsi go naślado
waliśmy. Obaj moi bra

cia poszli „za ciosem” i ukończyli war
szawską ASĘ wydział rzeźby. Wojciech
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tworzy w drewnie, ale nie unika rów
nież kamienia i metalu. W twórczości 
Zbyszka więcej miejsca zajmuje rzeźba 
w brązie.

AS: Ale pan poszedł w innym kie
runku.

KJ: Tak, w latach 1979-85 studiowa
łem na SGGW w Warszawie. Ale jak to 
bywa w rodzinie, trochę przez naśla
downictwo, a trochę przez chęć dorów
nania starszemu bratu - podążyłem je
go śladami. Często pytany, dlaczego 
głównym tematem mojej twórczości są 
konie, odpowiadam, że ten temat roz
począł już wcześniej mój brat Woj
ciech, a ja go kontynuowałem. W dzie
ciństwie spędzonym na wsi, gdzie 
w każdym gospodarstwie znajdowały 

się konie, zacząłem się im przyglądać 
i one jako pierwsze stały się tematem 
i inspiracją dla mojego malarstwa i ry
sunku. Bliskość Janowa Podlaskiego 
sprawiła, że zainteresowałem się koń
mi arabskimi, ich charakterem, wyglą
dem, ulotnym pięknem. Temperament 
tych zwierząt jest najbardziej widocz
ny w scenach dynamicznych.

AS: Prace pana charakteryzuje róż
norodność technik...

KJ: 30 lat pracy twórczej dało wypra
cowanie własnej techniki, łączenie ze 
sobą akwareli, rysunku pastelami z do
datkiem akryli. Jest to delikatna tech
nika, najbardziej nadająca się do od
zwierciedlenia piękna tych szlachet
nych zwierząt. Oczywiście, jak każdy

Family Passions
Crossing a shopping arcade in the center 
of Warsaw, I noticed oil paintings exposed 
on easels - of flowers, female nudes, but 
my attention was drawn by some horses. 
Among the easels a tall man talked to so
me viewers, but I had no time to stop. 
I only took his name card, from which 
I learned, that his name was Krzysztof 
Jarocki. I decided to call him, but in the 
meantime I attended the International 
Equestrian Event at Torwar and there 
I met him once again. At that time 
Krzysztof exhibited not only paintings, 
but also sculptures, created not only by 
him, but also by his family members. At 
last we started a conversation and then 
I learned, that Krzysztof Jarocki was 
bom in 1959 in Bialystok. His childhood 
he spent in a picturesque village Bokiny, 
located in Narew Valley. His father, Ry
szard, was a multi-purpose craftsman - 
a carpenter, bricklayer and stove-fitter - 
and a real artist in all those crafts.
AS: Krzysztof, what did your artistic pas
sion stem from?
KJ: Surely from my father’s carpentry 
workshop. Together with my brothers, 
Wojciech (1954) and Zbigniew (1962), we 
grew in its atmosphere and became fa
miliar with wood processing. Wojciech, 
revealed an exceptional talent, whereas 
we followed him. My brothers took up 
the studies in the Warsaw Academy of 
Arts, the Sculpture Department. Woj
ciech prefers rather wood carving, some
times dealing also with stone or metal, 
whereas Zbyszek works in bronze.
AS: Nevertheless, you took up another 
subject?
KJ: In fact, in the years 1979-851 studied 
in the Warsaw Agricultural Academy. In 
spite of it, I never gave up the idea of fol
lowing my older brother. It was him, who 
initiated the horse topic, I only continu
ed it. Of course, in the years of my chil
dhood spent in the country, all farmers 
raised horses and I had the opportunity 
to watch them. They surely inspired me 
to take them up as a main topic for my 
paintings and drawings. Moreover, close
ness to Janów Podlaski State Stud sti
mulated my interest for Arabian horses, 
their dynamic temper, conformation, 
ephemeral beauty.
AS: In your works you apply diversified 
techniques, don’t you?
KJ: After 30 years of artistic work I elabo
rated my own technique, combining toge
ther water colors, pastels and acrylics. It’s 
a subtle technique, most suitable for 
expressing beauty of those noble animals. 
I don’t, however avoid oil painting on ca
nvas or wood carving, of course, dedica
ted to horses. Sometimes I also paint nu
des, a still life, genre scenes or portraits. 
AS: As I know, the next generation of 
your family is going to continue the arti
stic traditions.
KJ: Yes, my younger son Jędrzej caught 
the „art germ". He took up painting, dra
wing and sculpture already for 11 years. 
Just as his father and uncles, he devotes 
plenty of time for it. For many times his 
works were exhibited together with mine,
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apart from some his individual exhibi
tions. All signs indicate, that painting and 
sculpture may become his profession.
AS: So you don’t limit yourself to display 
your works only at sport events and in 
shopping centers on week-ends? I often 
met people asking for your stand even 
during the week.
KJ: Together with my brothers, we orga
nized many „family” exhibitions. One of 
the major ones took place in the Hunting 
and Horse Museum in Warsaw. Recently 
I was the co-organizer of the exhibition 
entitled „Vicious Horses” in a newly ope
ned gallery in Elbląg. In fact, I like di
splaying my works during equestrian 
events, because it enables me to talk to 
horse people.
AS: Thank you for your interview.

The art works by Krzysztof Jarocki are 
often exhibited in national and foreign 
galleries, in private collections or deco
rate interiors of public institutions. They 
will be available in the Arabian horse 
„Mecca”, i. e. at Janów Podlaski Stud, 
during this year’s Arabian Horse Days in 
August, /transi K. ChJ 

malarz, nie unikam malarstwa olejne
go na płótnie. W swoim dorobku arty
stycznym mam też wiele rzeźb - głów
nie w drewnie; ich tematem są przede 
wszystkim konie. Teraz najchętniej 
zajmuję się malarstwem. Oprócz koni 
maluję również akty, martwą naturę, 
sceny rodzajowe, czasem portret.

AS: Z tego co wiem rodzinne trady
cje kontynuuje następne pokolenie.

KJ: A tak, mój młodszy syn Jędrzej 
kontynuuje rodzinną przygodę ze sztu
ką. Już od 11 lat z powodzeniem malu
je, rysuje i rzeźbi. Poświęca na to bar
dzo dużo czasu, podobnie jak jego oj
ciec i stryjowie. Wielokrotnie jego prace 
były prezentowane na wystawach 
z moimi obrazami, a w dorobku ma też 
kilka wystaw indywidualnych. Wszyst
ko wskazuje na to, że malarstwo i rzeź
ba mogą stać się jego profesją.

AS: A wiośnie - wystawy, nie ogra
nicza się pan do zawodów i galerii 
handlowej, gdzie często w weekendy 
można spotkać pana, czasami z brać
mi; nawet spotkałam osoby pytające 
o pana stoisko w ciągu tygodnia.

KJ: Razem z braćmi wielokrotnie or
ganizowaliśmy wspólne wystawy, jed
na z większych to rodzinna wystawa 
w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa 
w Łazienkach Królewskich w Warsza
wie. Ostatnio byłem współorganizato
rem wystawy pt. „Konie narowiste” 
w nowo otwartej galerii ZUM w Elblągu.

Chętnie organizuję wystawy swoich 
prac przy okazji zawodów konnych. 
Daje mi to możliwość rozmów z ludź
mi żywo zainteresowanymi tematyką 
końską, jeździecką lub, po prostu, lu
biącymi konie.

AS: Bardzo dziękuję panu za roz
mowę.

Prace Krzysztofa Jarockiego prezen
towane są w galeriach krajowych i za
granicznych, znajdują się również 
w zbiorach prywatnych, zdobią ściany 
wielu instytucji, a podczas Dni Konia 
Arabskiego w sierpniu będą dostępne 
w „Mekce” konia arabskiego - w Stad
ninie Koni w Janowie Podlaskim. Za
praszamy.
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ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Lech Blaszczyk
Ostatnie lata to okres dużego 
postępu hodowlanego koni 

ze stadnin własności

T
o już ponad 30 lat moich zma
gań, związanych z próbą stwo
rzenia stadniny koni czystej 
krwi arabskiej - lat wielu trosk i proble

mów, a także radości i satysfakcji. Po
mijam fakt nabycia wraz ze znajomym 
dwóch wałachów czystej krwi arab
skiej - Ekrazyta i Kabareta, pochodzą
cych ze Stadniny Koni w Michałowie. 
Rok temu minęła trzydziesta rocznica 
zakupu przeze mnie ogiera czystej 
krwi arabskiej. Był to Fezaryt (Muha- 

w prowadzeniu stadniny 
zaowocowały sukcesami 
na wystawach krajowych 

i międzynarodowych.
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prywatnej. Zaangażowanie 
właścicieli w hodowlę 

w połączeniu 
z profesjonalizmem 

ryt - Falbanka po Banio) z hodowli 
Zygmunta Braura - zakupiony od An
drzeja Ou w 1979 roku. Powyższą datę 
można przyjąć jako początek tworze-
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Hodowca / the breeder Lech Blaszczyk, zwyciężczyni klasy - roczna 
Espiria / class winner yearling Espiria i trener / and the trainer Wojciech 
Kowalik - XXIX Polish National Arabian Horse Show, Janów Podlaski 2007

nia stadniny koni czystej krwi arab
skiej.

Duże nadzieje na zapoczątkowanie 
hodowli przyniósł rok 1984, kiedy to 
po pięciu latach prób i starań zdoła
łem kupić dwie młode klacze czystej 
krwi arabskiej: Mimozę (Bukszpan - 
Miszka po Muharyt) oraz Migotkę 
(Dambor - Mewa po Mokan) hodowli 
Anny Dębskiej. Miał to być wreszcie 
początek hodowli, lecz los chciai ina
czej. Migotka padła wskutek nie
szczęśliwego wypadku, nie pozosta
wiając żadnego potomstwa, a Mimo
za okazała się bezpłodna z powodu 
wrodzonej wady genetycznej.

Lata 80. były okresem ciągłego po
szukiwania możliwości zakupu klaczy. 
Dyrekcje stadnin państwowych nie 
chciaiy nawet z nami rozmawiać, nie 
mówiąc o sprzedaży jakiejkolwiek 
klaczy. Wielokrotnie w czasie pobytu 
na janowskich aukcjach myśleliśmy 
o zakupie klaczy, lecz w tamtych cza
sach do aukcji mógł przystąpić tylko 
obcokrajowiec. Dopiero w roku 1988 
roku prowadząca janowską aukcję fir
ma Animex pozwoliła nam na uczest
nictwo i zakup klaczy Magnolia (Fason
- Maskotka po Bandos) hod. SO Biał
ka. Nasz upór doprowadził nas do suk
cesu. Byliśmy pierwszymi Polakami, 
którzy nabyli na aukcji w Janowie Pod
laskim klacz czystej krwi arabskiej. 
W 1990 roku na kolejnej janowskiej au
kcji kupiliśmy klacz Albanię (Gwarny
- Aleksja po Czort) hod. SK Janów 
Podlaski, będącą własnością SO Biał

ka oraz otrzymaliśmy od firmy Animex 
pamiątkowy puchar: „Animex Trophy 
- Top Buyer Polish Prestige Janów 
Podlaski ‘90“.

Kolejnymi klaczami, jakie dołączyły 
do hodowli, były: Galicja (Algomej - 
Gromada po Banat), hod. SK Kurozwę- 
ki i Darowizna (Partner - Donna po Ne- 
gatiw) hod. SKMichałów, wi. SO Białka.

Lata 90. oraz zmiany ustrojowe 
napawały nas wielkimi nadziejami 
na możliwość szybkiego rozwoju na
szej hodowli koni arabskich czystej 
krwi, jednak zmiany nie były tak zna
czące, jak oczekiwaliśmy.

Utrudnienia w dostępie do najlep
szych ogierów stadnin państwowych 
oraz słaba wartość hodowlana zaku
pionych klaczy spowodowały, że po
tomstwo Magnolii, Galicji oraz Daro
wizny nie spełniło naszych oczekiwań 
hodowlanych, co przyczyniło się do 
sprzedaży tych koni. Jedynie Albania, 
jako sprawdzona matka klaczy wyści
gowych i rajdowych, oraz mój duży 
upór doprowadziły do wyhodowania 
wybitnie wyścigowej klaczy Abisynia 
(Borysław - Albania po Gwarny). Ja
ko trzylatka okazała się niepokonana 
w swoim roczniku. Na pięć startów 
na Służewcu pięć razy była pierwsza, 
zwyciężając w gonitwach pozagrupo- 
wych: w Nagrodzie Koheilana, między
narodowej Nagrodzie Biaiki i Nagro
dzie Sambora). Przed sezonem 1996 
roku Abisynia była faworytką, lecz 
kontuzja w czasie treningu zimowego 
i związane z tym słabsze przygotowanie

More than
30 years went by...

For more than 30 years I've struggled to 
establish a purebred Arabian horse stud 
During that period I went through as 
many sorrows and problems, as hours of 
joy and satisfaction. It didn’t matter, that 
together with my friend, I was able to 
buy two purebred geldings - Ekrazyt and 
Kabaret - from Michałów stud. That, 
what really counted, was the fact, that 31 
years ago, in 1979,1 managed to purcha
se from Andrzej Ou my first purebred 
Arabian stallion - Fezaryt (Muharyt - 
Falbanka/Banio), bred by Zygmunt 
Braur. That transaction initiated my 
Arabian horse breeding.
In 1984, after 5 years of fruitless efforts, 
I succeeded to buy 2 young Arabian ma
res, Mimoza (Bukszpan - Miszka/Muha
ryt) and Migotka (Dambor - Mewa/Mo- 
kan), both bred by Anna Dębska. I ho
ped to begin a real breeding with them, 
but I had a bad luck - Migotka died in an 
accident, whereas Mimoza proved steri
le.
In the eighties we desperately sought 
a mare, but at that time the State Studs 
management refused even to talk to us, 
not to mention selling us one. Neither co
uld we buy a mare at one of Janów auc
tions, because in those days foreigners 
only were allowed to take part in the sa
les. It was only in 1988, when the Animex 
Export - Import Company accepted our 
offer to buy the mare Magnolia (Fason - 
Maskotka/Bandos), bred by Białka. In 
1990, at another Janów Sale, we were 
able to purchase the mare Albania 
(Gwarny - Aleksja/Czort), bred by Ja
nów Podlaski and owned by Białka. For 
that transaction we were granted with 
a commemorative cup „Animex Trophy 
- Top Buyer Polish Prestige Janów 
Podlaski ‘90”.
Our next purchases were Galicja (Algo
mej - Gromada/Banat) from Kurozwęki 
Stud and Darowizna (Partner - Don- 
na/Negatiw), bred at Michałów and 
owned by Białka.
In the nineties we put great hopes upon 
the system transformation, but in the 
beginning the changes weren’t so signifi
cant, as we expected. We still couldn’t 
get a full access to the best stallions 
standing at state studs. Moreover, Ma
gnolia, Galicja and Darowizna proved 
rather of a poor breeding quality and 
didn’t produce anything valuable, so we 
sold them. Only Albania passed on good 
racing and endurance genes, what, con
nected with my dogged persistence, re
sulted in producing an outstanding racer 
Abisynia (Borysław - Albania/Gwamy). 
As a 3-y. o. she was unbeaten in her age- 
-group. She took part in 5 races and won 
all of them, including the Koheilan I Sta
kes, international Białka Stakes and 
Sambor Stakes. She was the favorite for 
the 1996 season, but an injury eliminated 
her from the further competition.
A real turning point in our breeding ca
me, however, in the years 1994-1996, 
when we managed, after serious negotia
tions, to purchase 3 mares from Michałów.
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▲ Przemysław Blaszczyk z klaczą / with mare Elfera 2006 (Psytadel [US]
- Eiffla!Ekstern), XXX Polish National Arabian Horse Show, Janów Podlaski 2008...

V ...iw wieku 11 lat na ogierze Fezaryt ! and at 11. atop stallion Fezaryt
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As the first one came 21-y. o. Pliszka 
(Gwamy - Pardwa/Kord), with the filly 
foal Postawa (by Endel) at side. She was 
a proven broodmare, so we hoped to ob
tain some good progeny out of her. The 
next one, Passa (Eukaliptus - PaschalEl 
Paso), joined our broodmares’ band in 
1995. She was extremely beautiful, of 
a show quality, with noticeable results. 
Finally we gained the mare Erudycja 
(Probat - Etola/Nabor) with the filly foal 
Eklezja (by Monogramm) at side.
In the nineties continued was a struggle 
for the further development of private 
breeding of Arabian horses in Poland. At 
that time established was the Associa
tion of Private Breeders of Arabian hor
ses, which gradually organized its first 
shows (the first Youth Show of Private- 
Owned Arabian Horses took place in 

1995) and tried to eliminate limitations 
of access to the best breeding material of 
the State Studs. Nevertheless, in the 
turn of XX and XXI centuries appeared 
many new private studs, purchasing va
luable broodmares and holding promises 
for breaking all remaining barriers. My 
stud, as one of the first private ones, be
came known in the international show 
rings, when in 2002 our filly Ekspiacja 

do sezonu, wykluczyły ją z walki o nąj- 
wyższe laury.

Przełomem w hodowli był zakup 
trzech klaczy hodowli SK Michałów. 
W 1994 roku, po trudnych rozmowach 
z dyrekcją, zakupiliśmy dwudziesto
jednoletnią Pliszkę (Gwamy - Par- 
dwa po Kord) wraz ze źrebięciem - 
klaczką Postawa (po Endel). Pliszka 
była bardzo dobrą i zasłużoną matką. 
Liczyliśmy, że jeszcze uda nam się po
zyskać od niej dobre potomstwo. 
W roku 1995 dołączyła do hodowli 
klacz Passa (Eukaliptus - Pascha 
po El Paso), wyjątkowo urodziwa, 
której wyniki pokazowe utrwalały po
zycję polskiego konia czystej krwi 
arabskiej na arenie międzynarodowej, 
zaś w roku 1996 hodowlę zasiliła, na
byta w SK Michałów, klacz Erudycja 
(Probat - Etola po Nabór) ze źrebię
ciem - klaczką Eklezja (po Mono
gramm). Potomstwo klaczy Albania, 
Pliszka, Passa i Erudycja stworzyło 
trzon naszej hodowli.

Lata 90. to nadal ciągła walka o roz
wój hodowli. Był to okres wolnego two
rzenia się i rozwoju hodowli prywatnej, 
powstania Towarzystwa Prywatnych 
Hodowców Koni Arabskich, organizo
wania przez członków towarzystwa 

pierwszych pokazów, walka z ograni
czeniami w dostępie do nąjlepszego 
materiału hodowlanego stadnin pań
stwowych. Rok 1995 to także organiza
cja I Młodzieżowego Pokazu Koni 
Arabskich Czystej Krwi przez Towarzy
stwo Prywatnych Hodowców Koni 
Arabskich.

Koniec lat 90. i początek nowego wie
ku to okres powstawania wielu nowych 
hodowli. Zakup nierzadko dobrych 
i bardzo dobrych klaczy oraz duże za
angażowanie nowych hodowców w pro
wadzenie stadnin wzbudzały nadzieję 
na dynamiczny rozwój prywatnej ho
dowli i przełamanie istniejących barier.

W 2002 roku jako jedni z pierwszych 
postanowiliśmy zaistnieć na pokazach 
międzynarodowych. W tym celu odda
liśmy klacz Ekspiację (Emigrant - 
Eklezja po Monogramm) do treningu 
u Scotta Allmana. Ekspiacja z wyni
kiem 89,33 pkt. zajęła 3. miejsce w kla
sie międzynarodowego pokazu katego
rii B w Weis 2002.

Kolejnym przełomem w hodowli 
i dużym bodźcem do rozwoju stadnin 
prywatnych, w tym i mojej, był niewąt
pliwie rok 2004 i przystąpienie Polski 
do Unii Europejskiej, co otworzyło 
swobodny dostęp do nasienia najlep
szych ogierów, ułatwiło udział w poka
zach w całej Europie oraz poznanie 
i przyjrzenie się najnowszym trendom 
w hodowli światowej.

Ostatnie lata przyniosły wiele sukce
sów naszej hodowli, do czego przyczyni
ło się potomstwo protoplastek hodowli 
- klaczy: Pliszka, Passa i Erudycja.

Pierwsza sukcesy odnosiła prawnu
czka Pliszki -Piawea (po Ekstern):

XXVII Narodowy Pokaz Koni Arab
skich Czystej Krwi, Janów Podlaski 
(2005) - 3. miejsce w klasie (92,33 pkt.),

Internationale Tage des Arabischen 
Pferdes - B Show, Stróhen (2005) -
3. miejsce w klasie (89,00 pkt.).

Następne były wnuczki klaczy Eru
dycja:
• Espiria (po Psytadel)

XVI Wiosenny Młodzieżowy Pokaz 
Koni Czystej Krwi Arabskiej - Białka 
(2007) -4. miejsce w klasie (89,67 pkt.),

Internationale Tage des Arabischen 
Pferdes - B Show, Stróhen (2007) -
4. miejsce w klasie,
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XXIX Narodowy Pokaz Koni Arab
skich Czystej Krwi, Janów Podlaski 
(2007) -1. miejsce w klasie (90,33 pkt.),

Vilhelmsborg International Show 
(2008) - 2. miejsce w klasie,

Internationale Tage des Arabischen 
Pferdes - B-Show, Stróhen (2008) -
2. miejsce w klasie,

XXX Narodowy Pokaz Koni Arab
skich Czystej Krwi, Janów Podlaski 
(20081-3. miejsce w klasie (91,17 pkt.),

Czempionat Europy, Moorsele 
(2008) -4. miejsce w klasie (90,00 pkt.);
• Elfera (po Psytadel)

XXIX Narodowy Pokaz Koni Arab
skich Czystej Krwi, Janów Podlaski 
(2007) - 3. miejsce w klasie (88,67 pkt.),

Wiosenny Młodzieżowy Pokaz Koni 
Czystej Krwi Arabskiej, Białka (2008) -
3. miejsce w klasie (89,00 pkt.),

III Jesienny Pokaz Koni Arabskich 
Czystej Krwi, Janów Podlaski (2008) -
2. miejsce w klasie (89,17 pkt.);
• prawnuczka Passy - Pastema 
(po Ekstern):

Wiosenny Młodzieżowy Pokaz Koni 
Czystej Krwi Arabskiej, Białka (2008) -
3. miejsce w klasie (90,33 pkt.),

XXX Narodowy Pokaz Koni Arab
skich Czystej Krwi, Janów Podlaski 
(2008) - 2. miejsce w klasie (91 pkt.),

III Jesienny Pokaz Koni Arabskich 
Czystej Krwi, Janów Podlaski (2008) - 
Czempionka Klaczy Młodszych.

Ostatnie lata to okres dużego postę
pu hodowlanego koni ze stadnin wła
sności prywatnej. Zaangażowanie wła
ścicieli w hodowlę w połączeniu z pro
fesjonalizmem w prowadzeniu stadni
ny zaowocowały sukcesami na wysta
wach krajowych i międzynarodowych.

Chcialbym życzyć wszystkim ho
dowcom wielu dalszych sukcesów. Pa
trząc z perspektywy 30 lat myślę, że 
Wasze sukcesy są również moimi. Na
wet przegrana w rywalizacji na poka
zach po części sprawia mi satysfakcję, 
gdyż widzę nadzieję na zakończenie 
podziału na hodowlę prywatną i pań
stwową i powstanie jednej polskiej ho
dowli koni czystej krwi arabskiej. •

Mata piękność / a little beauty 
Espiria 

(Emigrant - Eklezja/Monogramm), tra
ined by Scott Allmann. took part in the 
B-Class show at Weis. She was then pla
ced 3rd in her class, with a total score of 
89,33 points.
The final turning point for Polish private 
studs, including mine, was the access of 
Poland to the European Union in 2004. It 
opened an unlimited access to the se
men of the best stallions, possibilities for 
starting in all European shows and ta
king the advantage of the newest trends 
in the world breeding. In last years we 
achieved many successes, which we 
owed to the progeny of our foundation 
mares - Albania, Pliszka, Passa and Eru
dycja.
The great-granddaughter of Pliszka, Pia- 
wea by Ekstern, was placed 3rd in her 
class in the XXVII Polish National Ara
bian Horse Show at Janów Podlaski, 
2005, with the score of 92,33 po
ints. In the B-Class Show, In
ternationale Tage des Arabi
schen Pferdes, at Stroehen 
(2005) she was also placed 3rd 
in her class, with the score 
89,00 points.

The granddaughters of Erudycja gained 
the following results.
Espiria by Psytadel (US):
* XVI Spring Junior Purebred Arabian 
Horse Show, Białka 2007 - 4th in her 
class (89,67 points);
* Internationale Tage des Arabischen 
Pferdes, B-Class Show, Stroehen 2007 - 
4th in her class;
* XXIX Polish National Arabian Horse 
Show, Janów 2007 - 1st in her class (90,33 
points);
* Vilhelmsborg International Show, 2008 
- 2nd in her class;
* Internationale Tage des Arabischen 
Pferdes, Stroehen 2008 - 2nd in her class;
* XXX Polish National Arabian Horse 
Show, Janów 2008 - 3rd in her class (91,17 
points);
* The Championship of Europe, Moorse
le 2008 - 4th in her class (90,00 points). 
Elfera by Psytadel (US):
* XXIX Polish National Show, Janów 
2007 - 3rd in her class (88,67 points);
* IH Autumn Arabian Horse Show, Ja
nów 2008 - 2nd in her class (89,17 points). 
The great-granddaughter of Passa, Pa
stema by Ekstern, got the following re
sults:

* XVII Spring Show, Białka 2008 - 3rd in 
her class (90,33 points);
* XXX Polish National Show, Janów 2008 
- 2nd in her class (91 points);
* in Autumn Show, Janów 2008 - The Ju
nior Champion Mare.
Recent years distinguish themselves 
with a great breeding progress in private 
studs. Their owners were deeply involved 
in stud management and significantly 
improved their professional skills. It re
sulted in more successes in national and 
international shows.
I’d hereby like to wish all the breeders 
further successes, because from the per
spective of 30 years I consider all them as 
mine. Even my defeats satisfied me, if it 
indicated the end of a split into the sta
te-owned and private breeding and a be
ginning of new era - of one, Polish bre
eding of purebred Arabian horses, 
/transi. K. Ch./
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XX Wiosenny Młodzieżowy Pokaz Koni Czystej Krwi Arabskiej w Białce

Jubileusz
Lidia Pawłowska
fot. Lidia i Wiesław Pawłowscy

W
raz z rocznicową edycją po
kazu wprowadzone zostały 
drobne nowości. Zgodnie 
z ustaleniami zeszłorocznego zjazdu 

PZHKA organizatorzy zrezygnowali 
z dodatkowych nagród dla koni ho
dowli prywatnej. W finale natomiast, 
obok wyboru czempionów i wiceczem- 
pionów, zwanych teraz złotymi i srebr
nymi medalistami, sędziowie wskazali 
też brązowych medalistów oraz - tak 
jak poprzednio - zdobywców tytułów 
Top Five.

Występy 39 ogierków i 71 klaczek 
oceniało jury w składzie: Titti Gagliani 
z Włoch, Joanne Lowe z Wielkiej 
Brytanii, Christine Jamar-De- 
meersseman z Belgii oraz Ali 
Shaarawi z Egiptu. Na placu to
warzyszył im praktykant sę
dziowski, Łukasz Goździalski, 
dlatego w tym roku nie zobaczy
liśmy koni ze stadniny Falborek 
Arabians.

Ogierki roczne
Pierwsza grupa roczniaków 

zachwyciła jakością. Zwyciężył 
w niej Pogrom (QR Marc [US] - 
Pętla po Visbaden [SU]) ze stad
niny Janów Podlaski. Gniady, ro
sły ogierek z pełną wyrazu głową, 
z wielkim, pięknym okiem i lek
kim kłusem został doskonale za
prezentowany przez nowego trenera 
stadniny, Gerarda Paty. Tuż za Pogro
mem, z niewielką różnicą punktów, 
znalazł się Empire (Enzo [US] - Emira 
po Laheeb [IL]) z Michałowa - zwraca-

Tegoroczny pokaz 
był 15. rozegranym w Białce. 

To jeden z najstarszych 
pokazów - pierwsza edycja 

imprezy miała miejsce 
w 1983 roku, więc jej historia 
jest niemal tak samo długa 

jak historia Pucharu Narodów. 
I choć jest to tylko pokaz 
krajowy, to często naszej 

młodzieży trudniej wygrać tu 
niż na międzynarodowej 

arenie.

jący uwagę przepiękną głową oraz dłu
gą, wysoko ustawioną szyją, lecz ustę
pujący rywalowi kondycją. Na kolejnych 
miejscach w dekorowanej piątce upla
sowały się trzy janowskie ogierki, na cze
le z ciemnosiwym Amanito (Eden C [US]
- Altamira po Ekstern).

Kolejną klasę roczniaków wygrał, 
zgodnie oceniony przez jury, Maran 
(ES Bengali [DE] - Missouri po Wa
chlarz) ze stadniny Kielnarowa, który 
uzyskał taką samą ocenę końcowa, jak 
Pogrom. Zimarc (QR Marc [US] - Ze- 
kstema po Ekstern) Stanisława Sła
wińskiego poszedł w ślady póibrata, 

Zacharego i po udanym wystę
pie zajął trzecie miejsce, ustępu
jąc efektownie ruszającemu się, 
janowskiemu Almanzorowi (El 
Nabiła B [HU] - Alantina po Emi
grant).

Ogierki
dwu- i trzyletnie
Lider dwulatków wyróżniał się 

już na rozprężalni. Zeszłoroczny 
czempion Białki, skarogniady 
Chimeryk (Eryks - Chimera 
po Emigrant) z Michałowa, wy
grywając klasę ponownie zdobył 
nąjwyższą ocenę pokazu wśród 
ogierków oraz komplet maksy
malnych ocen za ruch. Podobnie 
jak przed rokiem, na drugim

miejscu uplasował się Gerard (Pegasus
- Gwarka po Monogramm [US]) 
Agnieszki i Andrzeja Wojtowiczów. 
Czołową trójkę zamknął janowski Sa- 
bedo (Ganges - Sabina po Pamir).

Empire
Wiceczempion XX Młodzieżowego 
Pokazu w Białce / Junior Reserue

Champion, Białka 2010
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Symbolicznie reprezentowana gru
pa trzylatków nie zagroziła zarysowa
nemu wcześniej podziałowi sił. Spo
śród trzech zaprezentowanych ogier- 
ków najwyżej oceniony został Echo 
Adonis (Al Maram [IL] - Echo Kalisto 
po Pamir) ze stadniny Chrcynno-Pa- 
iac.

Klaczki roczne
Co roku najliczniejszą i zwykle naj

mocniejszą grupę pokazu tworzą rocz
ne klaczki, od lat dzielone na trzy klasy 
z racji bardzo dużej liczby zgłoszeń. 
Tym razem wszystko, co najlepsze zo
baczyliśmy w klasie A. Niesamowite 
wrażenie wywarły otwierające ją dwie 
reprezentantki SK Janów Podlaski: Pa- 
latina (QR Marc [US] - Palmeta 
po Ecaho) oraz Primera (Eden C [US]
- Preria po Ararat) - obie z cenionej 
janowskiej linii „P”, stąpające jak 
tancerki, wprost porażały typem. Rów
nie efektownie prezentowały się pod
czas wstępnego porównania wszyst
kich uczestniczek tej klasy, jednak po 
ocenie indywidualnej jury przyznało 
zwycięstwo pierwszej z nich, Palatinie, 
która uzyskała najwyższą ocenę pokazu
- 44 punkty, w tym maksymalne noty 
za typ oraz za głowę. Pełen ekspresji 
występ na otwarcie klasy zbyt wiele 
kosztował Primerę, która choć uzyskała 
bardzo wysokie oceny, w tym „dziesiąt
kę” za typ, to nie tylko nie pokonała Pa- 
latiny, ale ustąpiła groźnej rywalce 
z Michałowa. Stadnina ta przywiozła 
do Biaiki prawdziwą „tajną broń” - 
córkę znakomitej Zagrobli i ogiera 

Palatina - Czempionka 
XX Młodzieżowego Pokazu 
/Junior Champion Mare...

▲ ... w oczekiwaniu na werdykt 
/waiting for result...

QR Marc, klaczkę Zigi Zana. Ta ele
gancka klaczka o efektownym ruchu, 
długiej szyi i pięknej głowie od początku 
przykuła uwagę widzów, a dzięki uzna
niu sędziów (43 punkty - druga ocena 
pokazu) zajęła miejsce tuż za Palatiną.

W drugiej klasie rocznych klaczek 
uwagę zwróciła dynamicznie ruszają
ca się Znaczna (Etnodrons Psyche - 
Zacharia po Eurol) Andrzeja Piwo
warskiego, bardzo ładnie zaprezento
wana przez syna hodowcy. Pokonała 
ona janowską Pibę (Gazal Al Shaqab 
[QA] - Pilar po Fawor) i michalow- 
ską Warangę (QR Marc [US] - Wilga 
po Ekstern).

The 20th Junior Spring Arabian Horse 
Show in Białka

A jubilee...
The 20th Junior Spring Arabian Horse 
Show was at the same time its 15th edi
tion held in Białka. It is one of the eldest 
shows, as the first installment took place 
in 1983, making its history nearly as long 
as that of the All Nations Cup. And tho
ugh it is just a C national show, it is usu
ally harder for the juniors to win here 
than on the international arenas.
Along with the jubilee edition of the 
show several novelties were introduced. 
As decided at last year’s congress of the 
Polish Arabian Horse Breeders” Society 
the organizers abandoned the additional 
awards for private bred horses. Whereas 
in the championship finals beside cho
osing the champions and reserve cham
pions, now named the Gold and Silver 
Medalists, the judges also appointed 
Bronze Medalists and, like before, the 
Top Five honorees.
The performances of 39 colts and 71 fil
lies were judges by: Titti Gagliani from 
Italy, Joanne Lowe from Great Britain, 
Christine Jamar-Demeersseman from 
Belgium and Ali Shaarawi from Egypt. 
They were accompanied on the show 
arena by judge trainee Łukasz Goździal-

... wygraliśmy! / Yes! We did it! ►

ski and for that reason no horses from 
Falborek Arabians competed in this 
year’s show.

Yearling colts
The first group of yearlings delighted the 
onlookers with their quality. The class 
was won by Pogrom (QR Marc [US I - P?- 
tla/Visbaden [SUB from Janów Podlaski 
Stud. This bay, robust colt, with an 
expressive head, a large, beautiful eye 
and light trot was perfectly presented by 
the stud’s new trainer, Gerard Paty. Ri
ght behind Pogrom with a small differen
ce in points placed Empire (Emo [US] - 
Emira/Laheeb [IL]) from Michałów - 
who caught the eye with a beautiful head 
and a long, highly set neck, but yielded to 
his rival in terms of form. The remaining 
spots of the class top five were secured 
by three Janów colts, led by the dark
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▲ Pogrom - Czempion i Best in Show XX Młodzieżowego Pokazu
!Junior Czempion Stallion and Best in Show Białka 2010

Maran - brązowy medalista XX Młodzieżowego Pokazu
IBronze medalist Białka 2010 ▼

na rozgrywane następnego dnia klasy 
starszych klaczek.

Klaczki dwuletnie
Parada dwulatek, która otworzyła 

rozgrywki w niedzielę, zachwiała nieco 
przekonaniem widzów, że wszystko 
rozstrzygnęło się poprzedniego dnia. 
Młodzieżowa Czempionka Polski sprzed 
roku, michalowska Wieża Róż (Ekstern 
- Wieża Babel po Laheeb [IL]) zdecy
dowanie wyróżniała się spośród 
wszystkich klaczek w tej serii. Niespo
dziewanie zwycięstwo odebrała jej 
przedstawicielka stadniny w Janowie 
Podlaskim, Pilarosa (po Al Adeed Al 
Shaąab [QA]) - kolejna córka bezcen
nej Pilar. Klaczka ta uzyskała po jednej 
maksymalnej ocenie za typ, głowę i szy
ję, oraz za ruch, co w sumie złożyło się 
na drugą ocenę pokazu - 43 punkty. 
Trzecia w klasie uplasowała się janow
ska Penta (Ecaho - Pepina po Pilot).

Chociaż w kolejnej klasie nie padły 
rekordowe oceny, to zachwyciła ona wy-

grey Amanito (Eden C [US] - Altami- 
ra/Ekstem).
The next yearling class was won by the 
unanimously evaluated by the jury Ma
ran (FS Bengali [DE] - Missouri/Wa- 
chlarz) from Kielnarowa Stud, who rece
ived the same final score as Pogrom. Zi- 
marc (QR Marc [US] - Zekstema/Eks- 
tem) of Stanisław Sławiński followed in 
his brother Zachary’s footsteps and 
after a successful performance placed 
third, yielding only to the effectively mo
ving Janów-bred Almanzor (El Nabiła B 
[HU] - AlantinalEmigrant).

Two and three year old colts
The leader of the two-year-olds already 
stood out on the warm-up arena. The 
Biaika champion from last year, the 
brown Chimeryk (Eryks - Chimera!Emi
grant) from Michałów won the class, 
again achieving the highest score of the 
show among the colts and a full set of 
maximum marks for movement. Similar 
to last year the second place went to Ge
rard (Pegasus - Gwarka/Monogramm 
[US]) of Agnieszka and Andrzej Wojto
wicz. The top three closed off with Ja- 
now’s Sabedo (Ganges - Sabinal Pamir). 
The symbolically represented group of 
three year olds did not threaten the pre
viously established balance of power. 
Among the three presented colts the hi
ghest score went to Echo Adonis (Al Ma- 
raam [IL] - Echo Kalisto/Pamir) from 
Chrcynno-Palace Stud.

Yearling fillies
Each year the most numerous and usual
ly strongest group of the show are the 
yearling fillies, for years divided into three

W ostatniej grupie klaczek rocznych 
wyróżniły się kolejne michalowskie cór
ki ogiera QR Marc - zwycięska Piacen
za (od Primawera po Emigrant) oraz 
trzecia w klasie Wieża Marc’a (od Wie
ża Marzeń po Ekstern). Klaczki te roz
dzieliła Alshira (Arzgir [RU] - Altara 
po Gazal Al Shaqab [QA]) Janusza 
Ryżkowskiego. Hodowca ten nie pierw
szy już raz zaskoczył rywali wynikiem 
uzyskanym przez swojego konia.

Poziom wyznaczony przez najmłod
sze uczestniczki pokazu postawił przed 
prezenterami bardzo trudne zadanie 

równanym, wysokim poziomem. Pięć 
czołowych lokat zajęły córki Eksterna, 
spośród których trzy najwyżej ocenione 
to reprezentantki SK Michałów: Lawi- 
nia (od Luanda po Emigrant), Mesali- 
na (od Mata Hań po Werbum) i Pus
tynna Malwa (od Pustynna Róża 
po Emigrant), z których każda zdobyła 
po dwie „dziesiątki” za ruch.

Klaczki trzyletnie
W ostatniej klasie pokazu konkuren

cja nie była tak silna, jak wśród młod
szych klaczek. Michałowska Padova
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The 4th Autumn Show - Janów Podlaski "L)

2009 Class Top Five (Fillies 2yo) 
at the All Nations Cup - Aachen (DE)



series due to the enormous amount of en
tries. This time all that was best to be se
en was in series A. A remarkable impres
sion was made by the opening represen
tatives of Janów Podlaski Stud - both 
from the esteemed Janów „P” line, tip-to
eing like ballerinas, literally dazzling with 
type - Palatina (QR Marc [US] - Palme- 
ta/Ecaho) and Primera (Eden C [US] - 
Preria/Ararat). Both truly shined and 
presented themselves equally effectively 
during the initial comparison of all the 
contestants of this class, however as a re
sult of an individual evaluation the judges 
awarded the victory to the former - Pala
tina, who achieved the highest score of 
the show, 44 points, including maximum 
marks for type and head. The extremely 
expressive performance at the beginning 
of the class proved quite stressful for Pri
mera and though she received very high 
marks, including a „10” for type, she had 
to yield not only to Palatina, but also to 
a tough rival from Michałów. This stud 
brought to Białka a real „secret weapon” - 
a daughter of the excellent Zagrobla and 
QR Marc, the filly Zigi Zana. This elegant 
filly with impressive movement, a long 
neck and beautiful head at once stole the 
heart of the public and thanks to the ack
nowledgement of the judges (43 points - 
the second highest score of the show) pla
ced second behind Palatina.
In the second series of the yearling fillies 
all attention turned to the dynamically 
moving Znaczna (Etnodrons Psyche - 
Zacharia/Enrol) of Andrzej Piwowarski, 
very nicely presented by the breeder’s 
son. She bested Janów’s Piba (Gazal Al 
Shaqab [QA] - Pilar/Flawor) and Micha- 
low’s Waranga (QR Marc [US] - Wil
ga/Ekstern).
Standing out in the last series of the 
yearling fillies were some more Michałów 
daughters of QR Marc - the victorious 
Piacenza (out of Primawer a/Emigrant) 
and the third in class Wieża Marc’a (out 
of Wieża Marzeń/Ekstem). These fillies 
were separated by Alshira (Arzgir [RU] 
- Altara/Gazal Al Shaqab [QA]) of Ja
nusz Ryżkowski. Not for the first time 
did this breeder surprise his rivals with 
the result achieved by his horse.
The standard set by the youngest com
petitors of the show posed a very hard 
task before the handlers presenting the
ir pupils in the older filly classes held the 
next day.

Two year old fillies
The parade of the two year olds, which 
opened the second day of the show on 
Sunday, shook the belief of the viewers 
that all had already been determined the 
day before. The Polish National Cham
pion Filly from last year, Michalów’s Wie
ża Róż (Ekstern - Wieża Babel/Laheeb 
[IL]) decisively stood out among all the 
fillies in this series. Unexpectedly the vic
tory was snatched from her by a repre
sentative of Janów Podlaski, Pilarosa by 
Al Adeed Al Shaqab [QA] - another dau
ghter of the invaluable Pilar. This filly re
ceived a maximum mark each for type, 
head and neck, as well as movement, 
which in total gave yet another second 
highest score of the show - 43 points.

Ulubieniec publiczności Ostragon (Pers - Osełka po Palas) - ruch i sila 
spokoju

The audience favourite Ostragon (Pers - Osełka / Palas) - phenomenal 
mover and so easy to handle

(Galba [DE] - Palanga po Ekstern) 
nieznacznie ustąpiła pierwszeństwa 
Bajaderce (Złocień - Bagatela po Pe- 
sal) hodowli Agricola Farm, a własno
ści Moniki Luft.

Gospodarze powrócili do miłego 
zwyczaju i przed finałem zorganizowali 
pokaz hodowlany najmłodszej stadniny 
państwowej, hodującej konie arabskie. 
Otworzyły go ogiery czołowe: michalow- 
skie - Eryks (Gazal Al Shaqab [QA] 
- Emmona po Monogramm [US]) 
i Esparto (Ekstern - Ekspozycja po Eu
kaliptus) oraz bialecki Celsjusz (Eks
tern - Carina po Pesal). Stado matek 
reprezentowały klacze z tegorocznej 
oferty aukcyjnej z bardzo udanymi źre
biętami, wśród których wyróżniała się 
stawka po Esparto.

Czempionaty
W tym roku po raz pierwszy w Biai- 

ce rozegrany został czempionat z wy
borem Top Five w rozumieniu Blue 
Book, czyli z kwalifikacją do finału 
do pięciu koni z klas - w zależności 
od ich liczebności. Do ostatecznej roz
grywki na ring wyszło aż 16 ogierków. 
Roczniaki potwierdziły wrażenia sę
dziów z poprzedniego dnia i zdobyły 
cztery miejsca w Top Five. Tytuł czem- 
piona jednogłośnie przyznano repre
zentantowi Janowa Podlaskiego, Po
gromowi. Srebrny medal zdobył mi- 
chalowski Empire. Brąz, również jed
nogłośnie, otrzymał przedstawiciel 
stadniny Kielnarowa, Maran - jedyny 
w tym roku laureat z prywatnej stadni
ny. Z tytułami Top Five wróciły do do-
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mów janowski Amanito i michaiowski 
Chimery k.

Obszerny plac pokazowy w Biaice 
z trudem pomieści! 29 klaczek zakwali
fikowanych do finału. Tu także po
twierdziły się oceny jury dokonane 
w klasach, czyli przewaga roczniaczek 
nad starszymi klaczkami. Wszystkie 
tytuły podzieliły między siebie dwie 
największe stadniny. Wygrała zdobyw
czyni najwyższej noty, Palatina z Jano
wa Podlaskiego, a kolejne medale 
otrzymały jej rywalki z klasy - micha- 
łowska Zigi Zana oraz janowska Pri
mera. Czwarte i piąte miejsce w Top 
Five zdobyły Piacenza z Michałowa 
i jedyna dwuletnia laureatka, janowska 
Pilarosa.

Przed wyborem Najlepszego Konia 
Pokazu gospodarze zaserwowali go
ściom „coś na deser” - występ ogiera 
Ostragon (Pers - Osełka po Palas [SU]), 
zaanonsowanego jako najlepiej rusza
jący się koń w Polsce. Puszczony lu
zem, zaprezentował się w kłusie i galo
pie -jak zawsze znakomicie, po czym, 
gdy muzyka przycichła, spokojnie pod
szedł do wyjścia z ringu i poczekał 
na swojego trenera, Jacka Kurzyńskie- 
go. Razem już wykonali rundę wokół 
placu, żegnani oklaskami ukontento
wanej publiczności.

Oczekiwanie na ostatni punkt pro
gramu nie było zapewne stresujące dla 
dyrektora janowskiej stadniny, Marka

Primera - brązowa medalistka XX Młodzieżowego Pokazu / Bronze medałist, Białka 2010 ▲

▼ Zigi Zana - Wiceczempionka XX Młodziżowego Pokazu / Junior Reserve Champion Marę, Białka 2010

Third in class placed Janow’s Penta 
(Ecaho - Pepina/Pilot).
Although the next series did not have 
any record-setting scores, it still deligh
ted with a high, even level of quality. The 
top five spots were secured by the dau
ghters of Ekstem, among which the hi
ghest evaluated threesome were the re
presentatives of Micha Uw Stud - Lawi- 
nia (out of Luanda/Emigrant), Mesalina 
(out of Mata Hari/Werbum) and Pustyn- 
na Malwa (out of Pustynna RU0a/Emi- 
grant), with each of them receiving two 
,,10s” for movement.

Three year old fillies
The last class of the show did not hold so 
strong a competition as among the youn
ger fillies. Michaiow’s Padova (Galba 
[DE] - Palanga/Eks tern) had to slightly 
give precedence to Bajaderka (Zlocien - 
Bagatela/PesaV) bred by Agricola Farm 
and owned by Monika Luft.
The hosts of the show returned to a ple-
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asant custom of organizing a breeding 
parade of the youngest Arabian state 
stud before the finals. It was opened by 
chief sires - Michaiow’s Eryks (Gazal Al 
Shaqab [QA] - Emmona/Monogramm 
[US]) and Esparto (Ekstern - Ekspozy- 
cja/Eukaliptus) and Biaika’s Celsjusz 
(Ekstern - CarinalPesal). The broodma
re herd was represented by mares inclu
ded in this year’s auction offer with very 
good-looking foals, among which the lot 
by Esparto especially stood out.

The championships
This year for the first time in Białka the 
championship finals included the awar
ding of the Top Five in accordance with 
the Blue Book, meaning that up to five 
horses from each class (depending on 
the number of contestants in a given 
class) qualified for the finals. The final 
showdown of the colts included as much 
as 16 horses on the arena. The yearlings 
confirmed the judges” impressions from 
the previous day and gained four spots in 
the Top Five. The title of champion was 
unanimously awarded to Janow’s Po
grom, the reserve - to Michaiow’s Empi
re, while the bronze, also unanimously, to 
the representative of Kielnarowa Stud - 
Maran - the only private-bred honoree 
this year. Returning home with the titles 
of Top Five were Janow’s Amanito and 
Michaiow’s Chimeryk.
The spacious show arena at Białka ac
commodated the 29 fillies qualified for 
the finals with some difficulty. Also here 
the judges” class evaluations were confir
med, as the yearlings clearly dominated 
over the older fillies. All the titles were di
vided between the largest studs. Victo
rious was the recipient of the show’s hi
ghest score, Palatina from Janów Podla
ski, with the subsequent medals going to 
her class rivals - Michaiow’s Zigi Zana 
and Janow’s Primera. The fourth and fi
fth spots in the Top Five were awarded 
to Piacenza from Michałów and the only 
two-year-old honoree, Janow’s Pilarosa. 
Before the awarding of Best in Show the 
hosts served everyone a little treat - the 

performance of the stallion Ostragon 
(Pers - Oselka/Palas [SU]), announced 
as the best moving horse in Poland. Set 
loose he presented himself in trot and in 
canter - superbly as always and after the 
music died down he calmly walked to
wards the arena’s exit and waited for his 
trainer, Jacek Kurzyński. Together they 
performed one more circle around the 
arena, applauded goodbye by the con
tent public.
The wait for the final event of the show 
was surely not a stressful one for the di
rector of the Janów Stud, Marek Treia. 
He knew that he would be taking home 
the trophy of Best in Show. This title, by 
a ratio of 3 to 1, was awarded to Pogrom. 
Only the judge from Egypt chose Palati
na. Which horse did the breeder himself 
root for, we do not know.

The winners and the defeated
It was hard not to notice the dominance 
of the progeny of QR Marc, which won 
both gold medals, one silver and a Top 
Five. It is the first European crop of this 
stallion and the breeders have already 
repeated the successful matings. A lot of 
attention was also garnered by the very 
handsome yearlings by Eden C.
The eagerly awaited first clash of young
sters on the domestic arena defined the 
main spread of power for the upcoming 
season. The winners returned home with 
trophies, while the defeated with newly 
set goals and hopes for more luck next ti
me. After all it is said that „who wins at 
Białka, doesn’t win at Janów”. Though 
we could find exceptions to the rule - 
such double champions were Albula 
(1995), El Dorada (2000), Palmeta 
(2003), Pianissimo (2004), Ejrene (2007) 
and Palabra (2008). One thing’s for sure 
- with such a high level of quality as we 
saw in Białka, we can expect a tough and 
very even fight at the Polish Nationals. 
Every minute devoted to the preparation 
of the horses and every second of their 
performance in front of the judges will 
count, /transi. J. KJ

3to<u
K

Treli. Wiedział, że do domu zawiezie 
trofeum Najlepszego Konia Pokazu. 
Tytuł ten stosunkiem 3:1 jury przyzna
ło Pogromowi. Tylko sędzia z Egiptu 
wytypował Palatinę. Któremu koniowi 
kibicował sam hodowca, nie wiemy.

Zwycięzcy i pokonani
Trudno było nie zauważyć przewagi 

potomstwa ogiera QR Marc, które zdo
było oba złote medale, jeden srebrny 
oraz miejsce w Top Five. To pierwszy 
europejski przychówek po tym ogierze, 
a hodowcy już powtórzyli udane połą
czenia. Uwagę przykuły też bardzo 
urodziwe roczniaki po ogierze Eden C.

Niecierpliwie oczekiwane pierwsze 
starcie młodzieży na krajowej arenie 
zarysowało główny podział sił w rozpo
czynającym się sezonie. Zwycięzcy 
wrócili do domów z trofeami, a poko
nani - z na nowo wytyczonymi celami 
oraz nadziejami na odrobinę szczęścia 
przy następnej okazji. Mówi się prze
cież, że „kto wygrywa Białkę, ten nie 
wygrywa Janowa”. Chociaż i tu znaleźć 
można potwierdzające regułę wyjątki - 
podwójnymi czempionkami były: Albu
la (1995), El Dorada (2000), Palmeta 
(2003), Pianissima (2004), Ejrene 
(2007) i Palabra (2008). Jedno jest 
pewne - przy tak wysokim poziomie, 
jaki widzieliśmy w Bialce, w Janowie 
spodziewać się należy ostrej i wyrów
nanej walki. Liczyć się będzie każda 
minuta pracy włożona w przygotowa
nie koni i każda sekunda występu 
przed sędziami. •

◄ Sędziowie i organizator
/Judges and the host: 
Titti Gagliani, Joanne Lowe, 
Jerzy Urbański, Christine Jamar- 
Demeersseman, Ali Shaarawi
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Maraam - Ekstera/Ekstern)
ogier ur. 2007

♦Międzynarodowy Pokaz klasy
A-Wels 2009
2 m-ce w kl.- Brązowy Medal w 
Championacie Ogierów Młodszych 

♦Międzynarodowy Pokaz klasy 
B-Blommeród 2008,1 m-ce w kl. 
Wiceczempion Ogierów Młodszych

B ■> *

Epasjonata
(Psytadel - Entaga/Ganges)

klacz ur.2008

*Miedzynarodowy Pokaz klasy 
B-Exloo 2010-2 m-ce w kl.

Nazaret Arabians - Wojciech Parczewski
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& BreedingBlack Arabians

Marjjana VA ( Marwan Al Shaqab - Ml Khismit)

CHAMPION MARE & BEST IN SHOW Lowland Cup International B Show Exloo 
Netherlands 2009

RESERVE CHAMPION MARE International A Show Vilhensborg Denmark 2009

2nd place and 92,00 pts 2009 All Nations Cup (in a tie with class winner and Bronze 
Champion Mare)

www.silvatica-black-arabians.pl e-mail: marta_napiora@tlen.pl

tel.: +48 605 212 414 fax +48 42 651 63 60


