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Zalety klaczy
„... lepiej znoszą pragnienie i niewygody;

dają się utrzymywać na pastwiskach wspólnie 

z wielbłądami;

są spokojniejsze i łagodniejsze;

mają bardziej elastyczne grzbiety i lekko noszą 

pod siodłem;

są przyjemniejsze dojazdy;

nigdy nie zdradzą się rżeniem, kiedy chcemy 

niespodziewanie

zaatakować przeciwnika;

no i jeszcze do tego... rodzą źrebięta!”

The Advantages of Mares

„They can endure thirst and hardships of long 

ways;

When kept together with camels - they can 

peaceably graze;
They easily go under saddle, because of their 

flexible backs

And never betray us by neighing, when we prepc 

to attack;

They are gentle, kind, nice to ride and above all

They bring us foals!”

Carl Raswan
„Der Araber und sein Pferd"

Za E. Schiele „Arabiens Pferde Allahs
Liebste Kinder”

(Tłum. K. Ch.)
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• Z pokazów w Belgii...
W lipcu, podczas prestiżowego Elran 

Cup w Hasselt dobrze wypadły micha- 
iowskie klaczki, dzierżawione przez 
Athbah Stud - Parmana (Al Maraam 
[IL] - Palmira po Monogramm [US]) 
i El Saghira (Galba [DE] - Emira 

Ij po Laheeb [IL]). Obie wygrały klasy, 
V a Parmana zdobyła brązowy medal 

wśród klaczy młodszych. W klasie 
nąjstarszych klaczy dwa pierwsze 
miejsca także zajęły wychowanki 
SK Michałów: EUissara (Laheeb [IL] 
- Ekscella po Monogramm [US]) 

oraz Etenta (Monogramm [US] 
- Emigracja po Palas [SU]).

W czempionacie ogierów starszych 
brązowy medal zdobył Girlan-Bey (Pe- 
sal - Gracja-Bis po Monogramm [US]) 
hodowli Katarzyny i Michała Bogaje
wiczów, należący do Anne-Lie i Gun- 
nara Kristoffersenów, a obecnie dzier
żawiony przez Athbah Stud.

W połowie sierpnia, podczas pokazu 
Belgian Arabian Prestige kolo Lier, El 
Saghira zdobyła tytuł wiceczempionki 

klaczek, zaś Etenta - brązowy medal 
wśród klaczy starszych.

• ... w Niemczech
Sukcesem koni polskiej hodowli za

kończył się lipcowy pokaz Interna
tional Days for Arabian Horses 
w Ströhen. Parmana została Czem- 
pionką Klaczy Młodszych - złotą me
dalistką. Primadonna (Padrons Psy
che [US] - Pelargonia po Alegro) To
masza Tarczyńskiego zdobyła brązo
wy medal, a EUissara - srebrny w ka
tegorii klaczy starszych. Czempionat 
ogierów starszych wygrał Girlan-Bey.

Polskie konie przywiozły medale 
z kameralnego pokazu Arabian Im- 
pressions, rozegranego w sierpniu 
na terenie przypaiacowego parku 
w Sickendorfie. Valeriana (Werter - 
Vahta [RU] po Aspect [SU]) ze stad
niny Agrícola Farm została czempion- 
ką, zaś Piawea (Ekstern - Powiew
na po Wachlarz) Lecha Błaszczyka - 
wiceczempionką klaczy starszych. 
W kategorii młodzieżowej tytuły wice- 

czempionów zdobyły: roczny Zimarc 
(QR Marc [US] - Zekstema po Eks
tern) Stanisława Sławińskiego oraz 
trzyletnia Bajaderka (Złocień - Baga
tela po Pesal) Moniki Luft.

• ... w Danii
Znakomitym występem polskich kla

czek zakończy! się ostatni z cyklu Nor- 
dic Cup - pokaz klasy A w Middelfart. 
Zloty i srebrny medal w czempionacie 
klaczy młodszych zdobyły reprezen
tantki stadniny Chrcynno-Paiac pp. Po- 
szepczyńskich: trzyletnia Chaos Perse
fona (Poganin - Ceres po Ganges) oraz 
dwuletnia Psyche Kreuza (Ekstern - 
Pallas-Atena po Ecaho). Ponadto brą
zowym medalistą w kategorii ogierów 
starszych został wyhodowany w Micha
łowie Lissar (Gazal Al Shaąab [QA] - 
Larissa po Eukaliptus). Jedną z klas 
wygrał inny wychowanek Michałowa - 
Emrod (Emigrant - Empressa po Pro- 
bat [SE]). W przeddzień międzynaro
dowego pokazu ogier ten zdobył brązo
wy medal w Czempionacie Danii, zaś

• From the Shows - in Belgium...
In July, during a prestigious show Elran Cup at Hasselt, go
od results obtained were by Michalów-bred fillies, leased by 
Athbah Stud - Parmana (Al Maraam [IL] - Palmira I Mono
gramm [US]) and El Saghira (Galba [DE) - Emira I Laheeb 
[IL]). Both won their classes, whereas Parmana gained the 
bronze medal for Junior Mares. In the oldest age-group of 
Senior Mares Class two first places were captured by the 
mares bred at Michałów - Elissara (Laheeb [IL] - Ekscella I 
Monogramm [US]) and Etenta (Monogramm [US] - Emi
gracja I Palas [SU]). In the Senior Stallions Championship 
the bronze medal was granted to Girlan-Bey (Pesal - Gra- 
cja-Bis I Monogramm [US]), bred by Katarzyna and Michal 
Bogajewicz, owned by Anne-Lie and Gunnar Kristoffersen, 
recently on lease at Athbah Stud.
In the middle of August, during the Belgian Arabian Presti
ge Show by Lier, El Saghira gained the title of Junior Rese
rve Champion Mare, whereas Etenta - the bronze medal in 
Senior Mares.

• ... in Germany
The Polish-bred horses were successful in the International 
Days for Arabian Horses at Ströhen, held in July. Parmana 
was claimed the Junior Champion Mare with a gold medal, 
Primadonna (Padrons Psyche [US] - Pelargonia I Alegro), 
owned by Tomasz Tarczyński, got the bronze medal, where
as Elissara - the silver one in the Senior Mares category. The 
title of Senior Champion Stallion was granted to Girlan-Bey. 

Polish horses brought medals also from a small show Ara
bian Impressions, held in August at Sickendorf, in a palace 
park. Valeriana (Werter - Vahta [RU] / Aspect [SU]), from 
the Agricola Farm, became a Champion, whereas Piawea 
(Ekstern - Powiewna I Wachlarz), bred and owned by Lech 
Blaszczyk - a Senior Reserve Champion Mare. The titles of 
Junior Reserve Champions were captured by a yearling colt 
Zimarc (QR Marc [US] - Zekstema I Ekstern), bred by Sta
nisław Sławiński, as well as a 3-year-old filly Bajaderka (Zło
cień - Bagatela I Pesal), owned by Monika Luft.

• ... in Denmark
Polish fillies made an excellent performance in the last event 
of the Nordic Cup cycle - the ,,A”-Class show at Middelfart. 
The gold and silver medal in the Junior Mare Championship 
were gained by the representatives of Chrcynno-Paiac Stud 
- three-year-old Chaos Persefona (Poganin - Ceres I Ganges) 
and two- year-old Psyche Kreuza (Ekstern - Pallas Atena / 
Ecaho), respectively. Moreover, the bronze medal in Senior 
Stallions was handed to Lissar (Gazal Al Shaqab [QA] - La
rissa / Eukaliptus), bred at Michałów. One of the classes was 
won by Emrod (Emigrant - Empressa I Probat [SE]), also 
bred at Michałów. Just a day before the international show, 
that stallion got also a bronze medal in Denmark Champion
ship, whereas the Reserve Champion title of that show went 
to Eurykles (Emigrant - Eutona /Etogram), leased from Ja
nów. Those three stallions mentioned above represented the 
colors of a Danish breeding enterprise - Turban Stud.
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dzierżawiony z Janowa Podlaskiego Eu- 
rykles (Emigrant -Eutona po Etogram) 
został wiceczempionem. Wymienione 
trzy ogiery wystąpiły w barwach duń
skiej stadniny Turban Stud.

• ... w Szwecji
Podczas Czempionatu Szwecji 

w Halmstad wiceczempionką klaczy 
młodszych została roczna córka Gir- 
lan-Beya - OKS Bentoza, której matka 
Bentoda ma polskie korzenie.

• ... w Wielkiej Brytanii
Podczas pokazu U.K.I.A.H.S. w To- 

werlands michaiowska El Saghira zo
stała wiceczempionką klaczy młod
szych, zaś Girlan-Bey - wiceczempio
nem ogierów starszych. Ponadto klasy 
wygrały urodzone w Michałowie: Pre
mier (Monogramm [US] - Premiera 
po Piechur) i Etenta.

• ... w Czechach
Polscy hodowcy licznie stawili się 

na pierwszym międzynarodowym po

kazie organizowanym przez naszych 
sąsiadów, Czechów. Spośród 27 pol
skich koni medale przywiozły do do
mu dwie reprezentantki SK Janów 

Podlaski. Wiceczempionką młodzieżo
wą została Palatina (QR Marc [US] - 
Palmeta po Ecaho), zaś brązową me
dalistką seniorek - Cenoza (Ekstern -

• ... in Sweden
During the Championship of Sweden, held at Halmstad, the 
Junior Reserve Champion Mare claimed was a yearling dau
ghter to Girlan-Bey - OKS Bentoza, whose dam, Bentoda, 
has Polish roots.

... in Great Britain
The filly El Saghira, bred at Michałów, became the Junior 
Reserve Champion Mare of the U.K.I.A.H.S. at Towerlands. 
The Senior Reserve Champion Stallion of that show claimed 
was Girlan-Bey. Moreover, two horses bred at Michałów: 
Premier (Monogramm [US] - Premiera I Piechur) and Eten- 
ta, won their classes.

• ... in Czech Republic
Polish breeders in great numbers attended the first show or
ganized by our neighbors. Among 27 Polish horses two repre
sentatives of Janów Stud brought medals home. The Junior 
Reserve Champion Mare claimed was Palatina (QR Marc 
[US] - Palmeta I Ecaho), whereas the bronze in Senior Mares 
went to Cenoza (Ekstern - Celna I Alegro). To the finals quali
fied also: the 2-y. o. El Piatzolla (WH Justice - Enya I Ekstern) 
from ZPH Strusinianka, 3-y. o. Moja Mila (Złocień - Malowa
na Lala / Empres) from Agricola Farm and the yearling colt 
Emarc (QR Marc [US] - Eksterna I Ekstern) from Falborek 
Arabians. A day before an international event the Czech Ju
nior Champion Mare claimed was the yearling filly Porena 
(Ostragon - Pogoria / Ekstern), bred by Zalia Arabians.

• ... and in South Africa
Between the end of August and the beginning of September, 
at Pretoria held was the Gauteng Championship, in which 
the stallion Georgetown (Gazal Al Shaqab [QA] - Georgia / 
Monogramm [US]), bred at Michałów, scored his subsequ
ent wins. He gained the title of Country Pleasure Driving 
Champion, Show Hack Reserve Champion and entered the 
Top Five in Senior Stallions Halter, English Pleasure Driving 
and Costume Horse. For the sixth time in his career he was 
claimed the Overall Victor Ludorum.

• The Championships of Europe
As a close-down of Arabian Horse Sports Championships of
Europe 2010, held at Boekeberg Gaard (Sweden), the Polish 
gelding Walor (Aslan - Wyprawa I Etogram), ridden by Da
ria Klimecka, won the gold medal in showjumping. It was 
the second medal won by this pair (the first one was a bron
ze in 2009) and the fourth medal in showjumping for Poland 
(the third gold one), including the successes of the mare Ni- 
niwa.

• The Autumn Show
The Autumn Arabian Horse Shows at Janow are becoming 
very popular among breeders and spectators. This year held 
was already its Vth edition. It was attended by 67 horses for 
halter classes and 25 for performance classes (mostly star
ting in 3-4 classes each, what together made 84 entries), so 
there was much to look at!
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I
 Celna po Alegro). W finale wystąpiły 

także: dwuletnia El Piatzolla (WH Jus
tice [US] - Enya po Ekstern) z ZPH 

y Strusinianka, trzyletnia Moja Mita
(Złocień - Malowana Lala po Empres) 
ze stadniny Agricola Farm i roczny 
Emarc (QR Marc [US] - Ekster 
na po Ekstern) ze stadniny Falborek 
Arabians. W przeddzień międzynaro
dowej imprezy czempionką Czech kla
czy młodszych została roczna Pore- 
na (Ostragon - Pogoria po Ekstern) 
wyhodowana w stadninie Zalia Ara
bians.

• ... i RPA
W rozergranym na przełomie sierp

nia i września pokazie Gauteng 
Championships w Pretorii kolejne 
sukcesy zanotował wychowanek 
SK Michałów, Georgetown (Gazal Al 
Shaqab [QA] - Georgia po Mono- 
gramm [US]). Ogier został czempio- 
nem w kategorii Country Pleasure 
Driving, wiceczempionem w klasie 
Show Hack oraz zdobył tytuły Top 
Five w kategoriach: ogierów star
szych w ręku, English Pleasure Dri
ving i Costume Horse. Po raz szósty 

w karierze zdobył też tytuł Overall 
Victor Ludorum.

• Sportowe mistrzostwa
Na zakończenie Sportowych Mi

strzostw Europy Koni Arabskich 2010 
w Bókeberg Gard polski koń Walor 
(Aslan - Wyprawa po Etogram) pod 
Darią Klimecką zdobył złoty medal 
w konkurencji skoków przez prze
szkody. Przypomnijmy, że to drugi me
dal tej pary na ME (po brązowym zdo
bytym w roku 2009) oraz czwarty me
dal w skokach dla Polski, w tym trzeci 
zloty (po sukcesach Niniwy).

i • Jesienny Pokaz
= Jesienny Pokaz w Janowie Podla- 
i skim cieszy się sympatią hodowców 
£ i widzów. W tegorocznej, piątej edycji 
- wystąpiło 67 koni w klasach w ręku 

oraz 25 pod siodłem - większość 
w trzech, czterech klasach, co przeło
żyło się na aż 82 numery startowe, by
ło więc co oglądać.

W grupie klaczy młodszych zwy
ciężyła Paema (Ekstern - Pasyma 
po Piaff) Lecha Błaszczyka. Srebro 
zdobyła reprezentantka gospodarzy, 
Berenika (Eden C [US] - Belgica 
po Gazal Al Shaqab [QA]), brąz - 
Lawinia (Ekstern - Luanda po Emi
grant) z Michałowa, a pozostałe 
miejsca w czołowej piątce zajęły: mi- 
chałowska Wagira (Enzo [US] -

The Junior Champion Mare title was gained by Paema 
(Ekstern - Pasyma / Piąflj, bred and owned by Lech Blasz
czyk. The silver medal went to the filly from Janów - Bere
nika (Eden C [US] - Belgica I Gazal Al Shaqab [QA|), whe
reas the bronze - to Michalów-bred filly Lawinia (Ekstern - 

Luanda I Emigrant). The further places in the Top Five we
re granted to Wagira (Enzo [US] - Wkra I Gazal Al Shaqab 
[QA]) from Michałów and Piba (Gazal Al Shaqab - Pilar I 
Fawor) from Janów.
In colts the title of Junior Champion Stallion was won by Ja- 
nów-bred Amanito (Eden C [US] - Altamira I Ekstern). The 
bronze medal was granted to Filus Shah (Psytadel [US] - 
Forsycja I Fawor), owned by Jolanta Ziaja-Kardyka and Ka
rol Molęda. Michalów-bred colts won the silver medal and 
two remaining places in the Top Five. They were: El Omari 
(Enzo [US]-EmbraIMonogramm [US]),Nomad (EdenC- 
Norma I Gazal Al Shaqab [QA]) and Chimeryk (Eryks - 
Chimera I Emigrant), respectively.
The Senior Mares Top Five was dominated by Janów fema
les. The Champion Mare, as well as the Best In Show, cla
imed was Belgica (Gazal Al Shaqab [QA] - Belladona I Eu
ropejczyk), followed by Cenoza, Olita (Ecaho - Orawa I Ar
go) and two other Ekstern daughters - Pepita (out of Pepe
sza / Eukaliptus) and Bohema (out of Bogini / Arbil).
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Wkra po Gazal Al Shaqab [QA]) i ja
nowska Piba (Gazal Al Shaąab [QA] 
-Pilar po Fawor).

Wśród ogierków puchar czempio- 
na zdobył janowski Amanito (Eden C 
[US] - Altamira po Ekstern). Brązo
wym medalem nagrodzony został Fi- 
lus Shah (Psytadel [US] - Forsycja

fo
t. L

id
ia

 Pa
w

ło
w

sk
a

po Fawor), którego właścicielami są 
Jolanta Ziaja-Kardyka i Karol Molęda, 
zaś srebro oraz dwa tytuły Top Five 
zdobyły ogierki z SK Michałów: El 
Omari (Enzo [US] - Embra po Mono
gramm [US]), Nomad (Eden C [US] - 
Norma po Gazal Al Shaqab [QA]) oraz 

Chimeryk (Eryks - Chimera po Emi
grant).

Top Five w kategorii klaczy star
szych zdominowały przedstawicielki 
SK Janów Podlaski. Czempionką 
i Najlepszym Koniem Pokazu została 
Belgica (Gazal Al Shaqab [QA] - 
Belladona po Europejczyk), a za nią 
uplasowały się: Cenoza i Olita (Eca- 
ho - Orawa po Argo) oraz córki Eks
terna - Pepita (od Pepesza po Euka
liptus) i Bohema (od Bogini po Ar- 
bil).

W kategorii ogierów starszych 
miejscami na podium podzielili się 
reprezentanci trzech stadnin pań
stwowych: Drabant (Gazal Al Sha
qab [QA] - Demona po Monogramm 
[US]) z Michałowa, Celsjusz (Eks
tern - Carina po Pesal) z Biaiki i Pa- 
latino (Pesal - Palmeta po Ecaho) 
z Janowa. Dalsze miejsca w Top Five 
zajęły: janowski Prado (Ekstern - Pę
tla po Visbaden [SU]) oraz janow
skiej hodowli Esculap (Primo [SE] - 
Esparceta po Fawor) należący do 
Henryka Ćwiertniaka.

W klasach pod siodłem swoją pozy
cję potwierdzili medaliści rozegranych 
w czerwcu Sportowych Mistrzostw 
Polski Koni Arabskich, lecz z sukce
sem wystartowały też nowe pary. Cie
szy nie tylko rosnące zainteresowa
nie zawodników, ale i coraz wyższy 
poziom prezentowany przez konie

i jeźdźców, co spotyka się z uznaniem 
sędziów.

• Puchar Narodów
W tym roku w Pucharze Naro- I 

dów w Aachen Polskę reprezen- Ą 
towalo aż 30 koni. Po ciężkich ifl 
eliminacjach do finału weszło In 

6 naszych klaczy: janowska Prime- W 
ra (Eden C [US] - Preria po Ara
rat) oraz michalowskie Zigi Za
na (QR Marc [US] - Zagrobla
po Monogramm [US]), Pistoria \' 
(Gazal Al Shaqab [QA] - Palmira ' 
po Monogramm [US]), Emandoria 
(Gazal Al Shaqab [QA] - Emanda 
po Ecaho), Emmona (Monogramm 
[US] - Emilda po Pamir) i Zagrobla
(Monogramm [US] - Zguba po En- 
rilo). Spośród nich tytuł zdobyła 
Emandoria, która została złotą me
dalistką oraz dodatkowo otrzymała 
nagrodę specjalną dla najwyżej oce
nionego konia pokazu. Jedyny polski 
ogier w finale to Girlan-Bey, należą
cy do szwedzkiej stadniny OKS Ara- 
bians, a reprezentujący dzierżawcę - 
Athbah Stud. Znakomite występy 
polskich koni w klasach (5 wygra
nych, 3 drugie lokaty, 6 trzecich 
miejsc) złożyły się na zdobyty po raz 
szósty Puchar Narodów i po raz trze
ci - Puchar Hodowców.

Warto zauważyć, że Emandoria to już 
trzecie pokolenie czempionek Pucharu

In the category of Senior Stallions the three medal-winning 
places were divided between representatives of three State 
Studs - Drabant (Gazal Al Shaqab [QA] - Demona / Mono
gramm [US]) from Michałów, Celsjusz (Ekstern - Carina I 
Pesal) from Białka and Palatino (Pesal - Palmeta I Ecaho) 
from Janów. The further places in the Top Five were gran
ted to Prado (Ekstern - Pętla I Visbaden [SU]) from Janów 
and Esculap (Primo [SE] - Esparceta I Fawor), bred at Ja
nów, but owned by Henryk Ćwiertniak.
The performance classes were mostly dominated by medal 
winners from this year’s Arabian Horse Sports Champion
ships of Poland, held in June, but quite successful were also 
some new pairs. We were pleased with a growing frequency 
of riders, as well as their increasing skills, what met also the 
judges’ acknowledgment.

■ The Nations' Cup
In this year’s Nations’ Cup at Aachen Poland was repre
sented by 30 horses. To the finals, however, qualified only 6 

our mares and 1 stallion. They were: Primera (Eden C [US] 
- Preria I Ararat) from Janów and Zigi-Zana (QR Marc 
[US] - Zagrobla I Monogramm [US]), Pistoria (Gazal Al 
Shaqab [QA] - Palmira / Monogramm [US]), Emandoria 
(Gazal Al Shaqab [QA] -Emanda I Ecaho), Emmona (Mo
nogramm [US] - Emilda I Pamir) and Zagrobla (Mono
gram [US] - Zguba I Enrilo) from Michałów. The most hi
ghly prized from them proved Emandoria, who got the 
gold medal and the highest point score in the show, for 
what she got another, special award. The only Polish stal
lion in finals was Girlan-Bey, owned by a Swedish stud 
OKS Arabians, leased by Athbah Stud, whose colors he re
presented in the show. The Polish horses performed very 
well in their classes (5 wins, 3 second places and 6 third 
ones), what earned the Nations’ Cup (for the sixth time) 
and the Breeders’ Cup (for the third time) for Poland.
It is worth noticing, that Emandoria belongs already to 
the third generation of Nation’s Cup Champions. In 1998 
her dam Emanda gained the title of Junior Champion Ma-
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Narodów. W 1998 roku jej matka Eman- 
da zdobyła tytuł czempionki klaczy 
młodszych, zaś babka, Emanacja - 
czempionki klaczy starszych Pucharu. 
Co więcej, Emandoria dokładnie sko
piowała sukces babki, bo tak samo jak 
ona otrzymała nąjwyższą ocenę pokazu.

• Czempionat Europy
Na Czempionacie Europy w Moor- 

sele polską hodowlę reprezentowało 
aż 38 koni, z tego 30 wystąpiło w bar

wach macierzystych stadnin, a aż 16 
zakwalifikowało się do finałów. Micha
łowska Emandoria powtórzyła swój 
sukces z Pucharu Narodów, zdobywa
jąc najwyższą ocenę pokazu oraz tytuł 
czempionki klaczy starszych. SK Mi
chałów przywiozła z pokazu jeszcze 
dwa medale - srebro przypadlo klacz
ce Zigi Zana, a brąz - ogierkowi Em
pire (Enzo [US] - Emira po Laheeb 
[IL]). Ponadto tytuły Top Five w swo
ich kategoriach zdobyły: Psyche Kreu-

za pp. Poszepczyńskich, michalowskie 
Emmona i Piacenza (QR Marc [US] - 
Primawera po Emigrant), oraz janow
skie Cenoza i Equifor (Gazal Al Sha
qab [ QA]). Powodów do dumy dostar
czyły także dwa ogiery polskiego 
pochodzenia. Girlan-Bey hodowli pp. 
Bogajewiczów, reprezentujący obec
nie saudyjską stadninę Athbah Stud 
został brązowym medalistą, a jego oj
ciec - wyhodowany w SO Białka Pesal 
(Partner - Perforacja po Emal), nale
żący do holenderskiej stadniny Kla- 
renbeek Arabians, zdobył tytuł Top 

"g Five.o
rg
1 • Czempionat USA
2 Podczas Czempionatu USA w Tulsa 
- tytuł Top Ten klaczy starszych zdoby

ła urodzona w SK Michałów Euscera 
(Emigrant - Elcantara po Pamir), 
którą na aukcji Pride of Poland 2009 
nabył Manny Vierra (Valley Oak Ara
bians). Sędziowie przyznali jej tylko 
1 punkt mniej niż wiceczempionce i aż 
9 więcej niż kolejnej klaczy w finale. 
Podczas czempionatu ogierów star
szych tytuł Top Ten zdobył pochodzą
cy z Bialki Hun (Gazal Al Shaqab 
[QA] - Hula po Penthagonn [DE]). To 
pierwszy w historii tytuł w Czempio-

re, whereas her granddam, Emanacja - the Senior Cham
pion Mare of the same show. Moreover, Emandoria, like 
her granddam, also got the highest point score of the show.

• European Championships
At the Europan Championships in Moorsle, Belgium, Polish 
breeding was represented by 38 horses. Out of that number 
16 qualified to the finals. The Michałów bred Emandoria re
peated her success achieved at Nations Cup in Aachen, cap
turing the highest score of the show, Gold Medal and Euro
pean Senior Champion Mare title. The Michałów State Stud 
brought home another two medals: Silver and Reserve Ju
nior Champion Mare trophy for Zigi-Zana and bronze medal 
granted to yearling colt Empire (Emo [US] - Emira by Lahe
eb [IL]). The Top Five honors went to Psyche - Krerna of 
Chrcynno-Palace Stud, Michałów bred Emmona and Piacen
za (QR Marc [US] - Primawera by Emigrant) and of Janów 
Podlaski mare Cenoza and Gazal - Al Shaqab [QA] son Equ
ifor. Besides that, the Bronze Medal of Girlan-Bey bred by 
Michal Bogąjewicz and owned at present by Saudi Arabia 
Athbah Stud whereas his sire Pesal (Partner - Perforacja by 
Emal) bred by Białka Stud, representing the colours of Kla- 
reenbeck Arabians from the Netherlands were given the re
asons to Poles to be proud.

• US Nationals
During the US Championships in Tulsa, Ohlahoma, the 
Senior Mares Top Ten title got the Michałów bred Eusce
ra (Emigrant - Elcantara by Pamir) purchased at 2009 
Pride of Poland sale by Manny Vierra, the owner of Valley 
Oak Arabians. The Białka Stud bred Hun (Gazal Al Sha
qab [QA] - Hula by Penthagonn [DE]) was named US Se
nior Top Ten Stallion. Both US Senior Stallion Champion
ships were won by El Nabiła B (Kubinec [SU] - 218 Elf 
Layla Walayla [HU] by Assad [DE]) and Eden C (Emo 
[US] - Silken Sable [US] by Genesis C [US]), the sires 
used earlier by the Polish studs.

• Those, Who Passed Away
Zenon Lipowicz - a renowned racehorse-expert and tra
iner, breeder and specialist on Arabian horses, mainly of 
Polish contribution to their breeding, author of many pu
blications - died on Oct. 3rd. Living for more than 30 years 
in the US - he didn’t lose contacts with his Polish friends, 
being unanimously appointed as a Honorary Member of 
the Polish Arabian Horse Breeders Society. Mr. & Mrs. Li
powicz regularly visited Poland, often attending the bre
eding inspections in Arabian studs. In the US they acted 
like ambassadors of Polish Arabian horse breeding, so the
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nacie USA dla konia hodowli SO Biał
ka _ najmłodszej z polskich stadnin 
państwowych.

Ponadto oba czempionaty ogierów 
wygrały reproduktory użyte wcześniej 
w polskich stadninach. Wśród ogierów 
starszych zwyciężył El Nabiła B (Ku- 
binec [SU] - 218 Elf Layla Walayla B 
[HU] po Assad [DE]), a wśród młod
szych - Eden C (Emo [US] - Silken 
Sabie [US] po Genesis C [US]).

• Odeszli
3 października odszedł Zenon Lipo

wicz - znawca i trener koni wyścigo
wych, hodowca, autorytet w dziedzi
nie koni arabskich, a zwłaszcza pol
skiego wkładu w ich hodowlę, autor 
licznych publikacji poświęconych ko
niom, Członek Honorowy PZHKA. 
Od ponad 30 lat mieszkał w Stanach, 
jednak stale utrzymywał kontakt 
z przyjaciółmi w kraju. Państwo Lipo
wiczowie regularnie odwiedzali Pol
skę, starając się bywać na przeglądach 
w stadninach arabskich. W USA stali 
się prawdziwymi ambasadorami pol

Sprostowanie do numeru 18 (2/2010):
Przepraszamy za błędny podpis zdjęcia na okładce, winno być: ogier Because 

lagnum Forty Four - Befame / Fame Maker R) - 2010 East Coast Champion 
Stallion

Rectification to No 18 (2/2010):
We appolgize for the mistake in signing the cover photo, should be: stallion 
Because (Magnum Forty Four - Befame I Fame Maker R) - 2010 East Coast 
Champion Stallion

depart of Zenon Lipowicz was a great 
loss for the whole Polish community 
over there.

** *
On Oct. 4th passed away Andrzej Ou 
- one of the pioneers of private bre
eding of Arabian horses in post-war 
Poland. His herd was of Arabians ini
tiated by the mare Falbanka, whom 
in 1971 he ransomed from the State 
Farm Gnojno, where she was used for 
carriage-drawing. For certain formal 
reasons she was registered in the 

skiej hodowli koni. Odejście Zeno
na Lipowicza to także wielka strata 
dla amerykańskiej Polonii.

* * *

4 października zmarł Andrzej Ou - 
jeden z pionierów prywatnej hodowli 
arabów w powojennej Polsce. Począ
tek jego stadninie dala klacz Falban
ka, którą w 1971 roku wykupił z PGR 
Gnojno, gdzie chodziła w bryczce. 
Z powodów formalnych została zareje
strowana w Księdze jako klacz Zyg
munta Braura. W 1974 dala Farah-Ita- 
kę - pierwsze źrebię de facto hodowli 
Andrzeja Ou. Rodzina, którą założyła 
wydala m.in. klacz Farah-Buffi - pierw
szą zwyciężczynię gonitwy klasycznej 
(Oaks) urodzoną w powojennej ho
dowli prywatnej w Polsce. Środowisko 
miłośników koni arabskich straciło do
świadczonego hodowcę o najdłuższym 
w prywatnej hodowli stażu.
(Szersze wspomnienia o Zenonie Li
powiczu i Andrzeju Ou zamieszczone 
zostaną w numerze 20 kwartalnika 
ARABY)

Stud Book under the name of Zyg- 
munt Braur. In 1974 she gave birth to 
Farah-Itaka, who was already regi
stered as a foal bred by Andrzej Ou. 
This filly established a damline, to 
which belonged also Farah-Buffi - the 
first private-bred Oaks winner in Po
lish post-war breeding. The Polish 
Arabian horse lovers circle lost the 
most experienced one among the pri
vate breeders.
(More detailed memories on Zenon Li
powicz and Andrzej Ou are to be publi
shed in 20th issue of„Araby”)

SKLEP JEŹDZIECKI
GIDRAN
pon.- pt. 11-19 

sob. 10-15
ul. Trakt Lubelski 402 

04-667 Warszawa
tel. +48 606 452 456 
tel. +48 22 243 6776

sklepgidran@gmail.com



HISTORIA

Szkice do dziejów polskiego importu ze Wschodu

Małgorzata Śliż

S
zczególną grupę Polaków docie
rających na ziemie Imperium 
Osmańskiego, tworzyli emigran
ci polityczni, napływający różnymi dro

gami na Wschód już od XVIII w. po po
rażkach kolejnych zrywów narodo
wych. Jednym z nich byl Michał Czaj
kowski (1804-1886), słynny Sadyk Pa
sza - postać niezwykle barwna, acz 
kontrowersyjna - szerzej znana głównie 
z działalności politycznej oraz twórczo
ści literackiej. W Turcji spędził ponad 
trzydzieści lat między rokiem 1841 
a 1872, zresztą świetnie odnajdując się 
w miejscowych realiach. Początkowo 
reprezentował Hotel Lambert, później 
przeszedł na służbę sultańską przyj
mując Islam (m. in. organizował dywi
zję Kozaków Suitańskich oraz dowo
dził nią), co nie przeszkadzało mu dzia
łać na rzecz sprawy polskiej. Pod ko
niec życia, po uzyskaniu carskiej amne
stii, osiadł na lewobrzeżnej Ukrainie.

Sam Czajkowski, w odróżnieniu 
od niektórych innych przedstawicieli 
polskiej diaspory na czele z Władysła
wem Kościelskim, dotychczas nie by
wał raczej kojarzony z hodowlą koni, 
ani tym bardziej nie uchodził za wy
trawnego znawcę arabów. Niemniej, 
chociażby z racji wychowania w kreso
wej atmosferze i kozackich tradycjach, 
sprawy te nie mogły być mu obojętne, 
zaś w czasie spędzonych nad Bosfo
rem dziesięcioleci miał niewątpliwie 
wiele okazji, by poznać miejscowe 
upodobania oraz rynek.

Turcy, zdaniem Czajkowskiego, 
wyróżniali pięć gatunków koni 
arabskiego rodu, określanych 

jako „Kehlen", „Ali Iman", 
„Mameluk", „Neżda", 

„Dongolowy".

Kwintesencję swej wiedzy na temat 
arabów zawarł on w niewielkim opra
cowaniu, właściwe notatce zatytuło
wanej „O koniach arabskich - wiado
mość od Michała Czajkowskiego”. 
Przetrwała ona do dnia dzisiejszego 
w papierach innego ze znanych przed
stawicieli Wielkiej Emigracji, Leonarda 
Niedźwieckiego (1811-1892) - sekreta
rza Władysława Zamoyskiego, prze

chowywanych w Bibliotece Kórnickiej. 
Prócz autografu interesującego nas 
tekstu, znajduje się tam jego odpis oraz 
tłumaczenie fragmentu na język angiel
ski, razem zaledwie parę niewielkich 
kartek (sygn. BK 2420, k. 34-39). Obec
ność tych materiałów w spuściźnie 
Niedźwieckiego nie zaskakuje, gdyż 
utrzymywał on z Sadykiem stosunko
wo bliskie kontakty, a nawet z nim 
współpracował, m.in. pełniąc funkcję 
sekretarza przy dowództwie Kozaków 
Suitańskich w trakcie swych dwóch po
bytów w Turcji przypadających na lata 
1856-58. Znacznie trudniejsze wydąje 
się wyjaśnienie okoliczności powstania 
tego szczególnego dokumentu. Wiele 
wskazuję, że wiązał się on z bliżej nie
znanymi projektami importu koni na te
reny Europy Południowo-Wschodniej 
(do Gałaczu lub Odessy) - czy to same
go sekretarza Zamoyskiego, czy też 
któregoś z jego licznych znajomych. 
Nie mniejszych problemów nastręcza 
dokładna jego datacja (w każdym razie 
wydąje się, że miało to miejsca nie póź
niej niż w 1870 r.).

Niezależnie od genezy samego tek
stu i autentyczności podanych szcze
gółów, zasługuje on na zainteresowa
nie. Przybliża poglądy dziewiętnasto
wiecznych Turków na szeroko, swego 
czasu, dyskutowany problem typów 
i rodów koni arabskich oraz ich prefe
rencje w tym zakresie, równocześnie 
dając wgląd w sytuację istniejącą 
na tamtejszym rynku.
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Turcy, zdaniem Czajkowskiego, wy
różniali pięć gatunków koni arabskie
go rodu, określanych jako „Kehlen”, 
„Ali Iman”, „Mameluk”, „Neżda”, 
„Dongolowy”. Zwierzęta te uznawano 
za czystej krwi, niezależnie od różnic 
w eksterierze, posiadanej reputacji czy

wreszcie uzyskiwanych cenach (trzeba 
jednak zaznaczyć, że pewne wątpliwo
ści budzi sposób rozumienia przez au
tora terminu „gatunek” niekoniecznie 
wprost odpowiadającego dzisiejszemu 
pojęciu typu). Prócz nich spotykano 
„mieszańce”, które bywały nawet ład
niejsze czasem składem od zwierząt 
rasowych. Przy czym Turcy, pomimo 
tej mogącej wprowadzać w błąd po
wierzchowności, umieli odróżnić jedne 
od drugich, czego ponoć nie potrafili 
Europejczycy.

▲ Michał Czajkowski „M. Sadyk
Pacha...” A. Oleszczyński (ok. 1857) 

◄ M. Czajkowski - M. (1842) 
źródło: Biblioteka Cyfrowa Potona

Z wymienionej piątki, największą es- 
tymą cieszyły się Kehleny, obdarzane 
zaszczytnym mianem „gatunku koni 
Proroka”. Na ulicach Stambułu poja
wiały się rzadko, posiadali je sam suł
tan oraz najzamożniejsi członkowie 
osmańskiego establishmentu.

Te wyjątkowe zwierzęta opisywał 
Sadyk następująco: wzrostu dużego - 
doskonałej tuszy - szyja łabędzia - no
gi cienkie i żylaste - głowa nad noz
drzami wklęśnięta - nos zadarty, noz
drza rozwarte - długość dobra - więcej 
poziome jak wysokie. Aby właściwie 
móc oszacować ich przymioty, należa
ło oglądać je w ruchu pod jeźdźcem:

Michał Czajkowski
on the „types” of Arabian horses

Political emigrants made up a particular 
group of Poles that found their way onto 
the territories of the Ottoman Empire. 
They got there by various ways leading 
East already as early as the 18th century 
after the defeats of subsequent national 
uprisings. One of such people was Michal 
Czajkowski (1804-1886), the famous Sadyk 
Pasha - a very colorful, though controver
sial figure - more widely known for his poli
tical activity and literary works. He spent 
more than 30 years in Turkey between 1841 
and 1872, fitting rather well into the local 
reality. Initially he represented Hotel Lam
bert [a political fraction of Polish exiles; the 
name originated from their place of gathe
ring], later switching to the Sultan’s service 
and converting to Islam (he organized and 
commanded a division of the Sultan Cos
sacks, among others), which by no means 
stopped him from acting in the interest of 
Polish matters. At the end of his life, after 
receiving amnesty from the tsar, he settled 
down on the left banks of the Ukraine.
Czajkowski himself, contrary to some 
other representatives of the Polish Dia
spora led by Władysław Kościclski, wasn't 
associated with horse breeding up to now, 
much less was he considered an expert 
connoisseur of Arabians. Nevertheless, 
due to being raised in the borderland at
mosphere and Cossack traditions, these 
matters could not have been indifferent to 
him, whereas the decades spent by the 
Bosphorus undoubtedly gave him many 
opportunities to learn about the local pre
ferences and about the market.
He contained the essence of his knowledge 
on Arabian horses in a small work, or more 
accurately a note titled „On Arabian hor
ses - information from Michal Cząjkowski”. 
This has survived until today among the 
papers of another well-known representa
tive of the Great Emigration, Leonard Nie- 
dżwiecki (1811-1892), secretary to Włady
sław Zamoyski and has been preserved in 
the Kórnik Library. Beside the manuscript 
of interest, we also find there its copy and 
a translation of its fragment to English, 
just several small pages in total (cat. no. 
BK 2420, k. 34-39). The presence of these 
materials in Niedzwiecld’s legacy is not 
surprising, as he maintained rather close 
contact with the Sadyk and even coopera
ted with him, serving among others as se
cretary to the command of the Sultan Cos
sacks during his two visits to Turkey du
ring 1856-1858. The circumstances of this 
particular document coming into existen
ce seem to be much more difficult to expla
in. There are many signs that it was asso
ciated with lesser known projects of the 
import of horses to the territories of So
uth-East Europe (to Galati or Odessa) of 
either secretary Zamoyski himself or of one 
of his numerous friends. The exact date of 
its origin is just as problematic (it seems 
that this took place no later than in 1870). 
Regardless of the origins of the text itself 
and the authenticity of the given details 
it deserves much interest. The text outli
nes the views of the 19th century Turks on 
the widely discussed at the time issue of
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I

„Sadik Basza” (Michal 
Czajkowski) - K. Auer (1855) 

źródło: Biblioteka Cyfrowa Polona 

types and lines of Arabian horses, their 
preferences in this matter, at the same ti
me giving an insight of the local market. 
The Turks, in Czajkowski’s opinion, distin
guished „... five types of Arabian horses...”, 
defined as „Kehlen”, „Ali Iman”, „Mame- 
luk”, „Nejda”, „Dongolowy”. These ani
mals were considered as pure-blood, re
gardless of the differences in their confor
mation, possessed reputation or finally 
prices achieved for them (We must howe
ver point out that the author’s understan
ding of the term „type” rouses some do
ubts and does not necessarily match to
day’s definition of „type”). Apart from 
them there were also „half-breds”, who 
were at times....nicer in built...” than the
pedigree animals. At the same time the 
Turks, despite this easily misleading appe
arances, were able to distinguish one from 
the other, something which the Europeans 
could not do.
Out of the mentioned five types the gre
atest esteem was enjoyed by the Kehlens, 
who were given the honorable title of „the 
type of the Prophet’s horses”. They rarely 
appeared on the streets of Istanbul and 
were owned by the sultan himself and the 
wealthiest members of the Ottoman esta
blishment. These exceptional animals we
re described by the Sadyk as.... of large
height - splendid body - swan-like neck - 
thin and veiny legs - conclave head above 
the nostrils - nose turned upwards - flared 
nostrils - a good length - more horizontal 
than tall...”. In order to correctly assess 
their qualities one had to inspect them un
der a rider in movement they move 
with great dignity and magnificence, but 
are fiery, swift, high in the hindquarters...”. 
The Kehlens were magnificent mounts 
and according to the words of the note’s 
author they were „... extremely pleasant to 
ride”. They required special care, but 
when provided with such „... they feared 
no work”. This prestige was mirrored in 
their value. In Arabia the prices were to 
fluctuate between 20 and 30 thousand pia
stres, increasing to 50-60 thousand on 
markets in capital cities, while in the case 
of the best individuals they reached asto
unding amounts of 100 thousand (As 
a comparison it is worth to mention that 
according to the information given by M. 
Czajkowski the average salary of a servant 
with 2 horses under his care amounted to 

chodzą z wielką powagą i okazało
ścią, ale ogniste, zwinne, odsądzone 
na zadzie. Kehleny znakomicie spraw
dzały się w roli wierzchowców; zgodnie 
ze słowami autora notatki byiy one 
nadzwyczaj przyjemne do jeżdżenia. 
Wymagały niezwykle starannej opieki, 
lecz mając ją zapewnioną pracy się nie 
boją.

Prestiż znajdował odzwierciedlenie 
w wartości. W Arabii ceny miały wahać 
się w granicach 20-30 tys. piastrów, 
wzrastając na stołecznych rynkach 
do 50-60 tys., zaś w przypadku najlep
szych egzemplarzy sięgały zawrotnej 
sumy 100 tys. Dla porównania warto 
nadmienić, że według danych przyto
czonych przez M. Czajkowskiego prze
ciętny zarobek służącego mającego 
pod opieką 2 konie miesięcznie wyno
sił 150 piastrów). W przeciwieństwie 
do mieszkańców osmańskiego impe
rium, u Europejczyków konie te nie tyl
ko nie znajdowały uznania, lecz wręcz 
kwestionowano fakt ich przynależno
ści do rasy arabskiej.

Jako drugi w kolejności został scha
rakteryzowany przez Sadyka Paszę Ali 
Iman. W porównaniu z poprzednim 
miał odznaczać się niższym wzrostem 
od dwóch arszynów do jednego wersz- 
ka (ok. 145 cm) oraz odpowiednio deli
katniejszą budową: szczupłe - zupełnie 
taki układ jak u konia Kehlen - tylko 
szyja jak u jelenia - noszą łeb wysoko 
- nadzwyczaj wytrzymałe i szybko bie
gające. Szczególnie przydatne miały 
być one do szybkiego przemieszczania 
się, śpiesznych podróży. Klacze, mają
ce opinię bardziej wartościowych niż 
ogiery, osiągały wyższe ceny, które 
w wypadku najlepszych przekraczać 
mogły sumę 20 tys. piastrów, podczas 
gdy za osobniki męskie płacono nie 
więcej niż połowę tej kwoty.

Kolejny z przytoczonych „gatun
ków” to Mameluk, z turecka zwany 
Dżeng Aty, co - jak wyjaśniał Czajkow
ski - znaczyło: „ogier do wojny”. Zwie
rzęta tego rodząju były wysoko cenio
ne przez wyznawców Islamu, znajdo
wały się w stajniach suitańskich oraz 
u osmańskich dygnitarzy.

Koń taki miał być: Zupełnie skła
dem podobny do jelenia, wysoki - szy
ja długa jak u jelenia - taką formę - łeb 

trzyma wysoko - nadzwyczaj są wy- 
niosłe i odsądzone na zadzie - za krót
kie na oko w miarę swojej wysokości 
ale nigdy ani się strychują ani ścigają 
/.../ Kopyta jak u jeleni /.../ Wszystkie 
ruchy szerokie, choć zdaje się nie bar
dzo szybkie. Mamelukom nie zbywało 
na urodzie: łby, oczy i uszy piękniejsze 
często jak u Kehlena. Poza walorami fi
zycznymi wyróżniały się wyjątkową od
wagą, według słów autora notatki koń 
taki: Skierowany na przepaść wprost 
na nią leci jako go nie wstrzymać.

Stosownie do swej nazwy, miały być 
to przede wszystkim rumaki bojowe, 
wykorzystywane w czasie wypraw 
zbrojnych. Poszukiwano ich również 
w celach hodowlanych, reproduktory 
takie chętnie bowiem wykorzystywano 
do kojarzeń z klaczami Iman Ali oraz 
Neżda. Przeciętna wartość „mamelu- 
ka” wynosiła ok. 15-20 tys. piastrów.

Reprezentanci czwartego z wymię 
nionych „gatunków” - Neżda, nie mo 
gli poszczyć się równie dobrą opinią, co 
trzy wcześniej przedstawione. Zwie
rzęta te, jak donosi nam Czajkowski, 
Turcy obdarzać mieli nieco lekceważą
cym mianem „koników”. Mniej poszu
kiwane przez miejscowych, chętnie na
bywane były przez klientów ze starego 
kontynentu. W porównaniu z cieszący
mi się lepszą reputacją Kehlenem, Ali 
Imanem oraz Mamelukiem ich cenny 
pozostawały stosunkowo przystępne 
- „ładne” można było zakupić już od 
10 tys. piastrów. Sadyk Pasza uważał je 
za składem najpiękniejsze - tak zupeł
nie jak sobie w Europie wyobrażają 
arabskiego konia. Uroda nie stanowiła 
jedynej ich zalety, gdyż dobrze spraw
dzały się w roli wierzchowców (dobre 
do jeżdżenia - lekkie - i ładnie chodzą 
pod wierzchem).

Na temat przedstawicieli ostatniego 
z wymienionych przez siebie „gatun
ków” - Dongolowy - autor notatki nie 
miał wiele do powiedzenia. Charakte
ryzował je jako wysokie, cienkie - ład
ne. Nikle zainteresowanie końmi tego 
rodząju ze strony tureckich nabywców, 
powodowało że nad Bosforem spoty
kano je rzadko.

Warte wzmianki wydają się uwagi 
Sadyka Paszy dotyczące handlu koń
mi w Stambule. Jak wynikało z jego
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doświadczeń, dysponując odpowied
nimi znajomościami, wartościowe 
zwierzęta można było kupić po znacz
nie niższych cenach od zwykle obo
wiązujących. Tego rodzaju okazje po
jawiały się zwłaszcza na początku zi
my. W tym czasie można było kupić 
konie typu Iman Ali lub Mameluk, 
w wieku 7-9 lat już za 3 do 5 tys. pla
strów, na podobnym poziomie kształ
towały się ceny „młodych” Neżdy. Wa
runki były wówczas tak korzystne, że 
za 4 tysiące można mieć 3 lub 4 ogiery, 
bardzo ładne i dobrej czystej krwi. 
Koszty transportu ze Stambułu do Ga- 
łaczu, obejmujące opłatę za statek, 
utrzymanie, obsługę itp. dwóch ogie
rów, szacowano wówczas na mniej 
więcej 2,5 tys. piastrów (dostawa do 
Odessy miała być tańsza).

Podsumowując, należy stwierdzić, 
że zaprezentowane w notatce Sadyka 
Paszy podejście do koni arabskich od
biega od dzisiejszych obiegowych wy
obrażeń. Brak w nim wzmianek na te
mat poszczególnych rodów czy linii, 
umaszczenia, plemion beduińskich 
które je hodowały itp., w zamian otrzy
mujemy charakterystyki fizycznego 
wyglądu zwierząt (pomimo lakonicz
ności niezmiernie interesujące) oraz 
ich walorów użytkowych. Znacząco 
także, w zestawieniu ze stosowaną 
obecnie, różni się wykorzystywana 
przez Czajkowskiego terminologia. 
Wyraźnie widać, że przy wyodrębnia
niu, ocenie poszczególnych grup kiero
wano się odmiennymi kryteriami niż 
przyjęło się to w latach późniejszych. 
Przy czym ówczesne oczekiwania, pre

»Adam Mickiewicz z Sadykiem Paszą w Turcji” - Juliusz Kossak, 1890, 
Muzeum Narodowe w Poznaniu

ferencje odbiorców osmańskich oraz 
europejskich znacznie się między sobą 
różniły. Rozbieżności te sięgały tak da
leko, iż zwierzęta najwyżej cenione 
przez mieszkańców Imperium, druga 
strona nie była skłonna nawet zaliczać 
do rasy arabskiej.

Natomiast o ówczesnej hodowli koni 
arabskich, z dokumentu niewiele moż
na się dowiedzieć. Autor ogranicza się 
do wyróżnienia omówionych powyżej 
pięciu „gatunków” (cokolwiek ten ter
min miałby znaczyć) oraz informacji 
o uznawaniu ich za czystej krwi. Poza 
tym wspomina o praktyce krzyżowa
nia przedstawicieli niektórych wybra
nych rodzajów zwierząt, w ramach ra
sy. Tylko na marginesie sygnalizuję ist
nienie „mieszańców”, co ciekawe - nie
jednokrotnie fizycznie podobnych do 
„prawdziwych” arabów, równie pięk
nych, lecz nie mających statusu zwie
rząt rasowych.

Poświęcony koniom arabskim tekst 
M. Cząjkowskiego to obecnie przede 
wszystkim ciekawostka historyczna, 
aczkolwiek nie pozbawiona walorów 
poznawczych. Stanowi ona swoisty mi
ni przewodnik po ówczesnym stam
bulskim rynku, pozwalający na identy
fikację poszczególnych rodzajów zwie
rząt, orientację w cenach. Z polskiej 
perspektywy, takie tureckie spojrzenie 
jest o tyle interesujące, iż wiele spo
śród reproduktorów, importowanych 
przez polskich hodowców w XIX w. 
oraz w pierwszych latach XX w., naby
to w osmańskiej stolicy, bądź sprowa
dzono za pośrednictwem działających 
tam kupców. •

150 piastres monthly). The Europeans, 
contrary to the inhabitants of the Otto
man Empire, not only did not acknowled
ge these horses, but even questioned whe
ther they belonged to the Arabian breed 
at all.
The Turkish buyers was the reason why 
they were seldom found in the Bosphorus 
region.
Also worth a mention are Sadyk Pasha’s 
insights on the horse trade in Istanbul. As 
it turned out from his experience, with the 
right contacts it was possible to purchase 
valuable animals for much lower prices 
than the current ones on the market. The
se kind of opportunities were usually ava
ilable at the beginning of winter At that ti
me it was possible to purchase an Iman Ali 
or Mameluk, aged 7-9 years, for as little as 
3 to 5 thousand piastres. Similar prices ap
plied to young Nejdas. The conditions we
re at that time so favorable „... that for 4 
thousand one could’ve bought 3 or 4 stal
lions, very handsome and of good pure blo
od”. The transport costs from Istanbul to 
Galati, which included the fee for the ship, 
keep, staff etc. for two stallions were asses
sed at about 2,5 thousand piastres (the de
livery to Odessa was to be cheaper).
Summarizing, it should be stated that the 
approach to Arabian horses presented in 
Sadyk Pasha’s note differs from today’s 
ideas on the subject. It lacks information 
on the subject of particular lines or fami
lies, coat colors, Bedouin tribes which 
bred them and so on. Instead we receive 
physical characteristics of the animals" 
conformation (very interesting despite 
their brevity) and their utility value. Also 
the terminology used by Czajkowski dif
fers from the one used today. It is clear 
that different criteria were used to distin
guish particular groups at that time than 
in later years. Also the expectations and 
preferences of the Ottoman and European 
buyers differed from each other greatly. 
These divergences were so extensive, that 
animals most valued by the Ottoman in
habitants were not even regarded as being 
of Arabian breed by the other side.
Whereas on the matter of Arabian horse 
breeding of that time the document tells 
us very little. The author limits himself to 
distinguishing the five „types” (whatever 
this term means) mentioned above and 
acknowledging them as being pure blood. 
Beside that he mentions the crossing of 
different „types” pure-bloods in breeding. 
He only indicates the existence of „half- 
-breds”, which interestingly were oftenti
mes physically similar to „genuine” Ara
bians - just as beautiful but without the 

status of pedigree animals.
M. Czajkowski’s text on Arabian horses is 
currently a historical tidbit, though not 
lacking cognitive value. It serves as a mi
ni guide to the Istanbul market of that ti
me, allowing for the identification of indi
vidual types of animals and knowledge o 
prices. From the Polish point of view this 
Turkish approach is rather interesting, as 
many among the sires imported by Polish 
breeders in the 19th and first years of the 
20th century were purchased in the Otto
man capital, or were imported by way 

Turkish dealers.
/tranl. J. K7
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POKAZY

XXXII Polski Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi - Janów Podlaski 2010

Izabella Pawelec-Zawadzka
fot. Lidia i Wiesław Pawłowscy

Nie ulegając polskiemu 
czarnowidztwu twierdzę, 

że z całą pewnością szklanka 
jest do połowy pełna, 

polska hodowla ma się dobrze 
i zmierza we właściwym 

kierunku

Zigi Zana (QR Marc [US] 
- Zagrobla) - Czempionka 
Polski Klaczy Młodszych 
/ Polish National Junior 
Champion Marę

S
tadnina w Janowie Podlaskim 
w niezwykle piękny i wzrusząją- 
cy sposób uczciła 200-lecie uro
dzin naszego wielkiego kompozytora 

i piewcy ziemi polskiej Fryderyka Cho
pina. W takt preludiów i Poloneza As 
Dur przed oczarowaną publicznością 
przesuwali się jeźdźcy, jakby wyjęci 
z poematu Adama Mickiewicza „Pan Ta
deusz”. Kaskady przecudnych dźwię
ków symbolizowały białe róże, jakie 
każdy z jeźdźców otrzymał od wdzięcz
nej muzy w staropolskim stroju. Jubile
usz ten przypomina nam, że za lat 7 ob
chodzić będziemy 200. rocznicę istnie
nia Państwowej Stadniny w Janowie 
Podlaskim, która mimo zawieruch hi
storii przetrwała i dalej rozwija się ku 
chwale polskiej hodowli.

Wydaje się, że o tak późnej porze ro
ku, kiedy to kolejnych emocji dostar-



cząją arabskie pokazy z serii „korony 
Europy", zapomniano już o sierpnio
wych Dniach Arabskich i XXXII Pol
skim Narodowym Pokazie, tym bar
dziej, że napisano już chyba wszędzie 
i wszystko na ten temat, nie pomijając 
żywych i gorących dyskusji na forum in
ternetowym. Tak to jednak jest, że każ
dy z nas te same fakty zapamiętuje ina
czej, w inny sposób je odczuwa i inter
pretuje. Chcialabym więc dołączyć swój 
skromny glos i podzielić się z czytelnika
mi własnymi spostrzeżeniami.

Nie ulegając polskiemu czarnowidz
twu twierdzę, że z całą pewnością 
szklanka jest do połowy pełna, polska 
hodowla ma się dobrze i zmierza we wła
ściwym kierunku. Udowodnił to prze
gląd licznie zaprezentowanej młodzieży 
w Białce, jak też to, co widzieliśmy 
na Pokazie Narodowym w Janowie Pod
laskim w dniach 6-8 sierpnia. Można 
śmiało powiedzieć, że polski czempio- 
nat to swego rodząju kuriozum hodow
lane w nąjlepszym tego słowa znacze
niu. Nigdzie na świecie czempionat kra
jowy nie gromadzi tylu wybitnych koni 
i zdobywców najwyższych tytułów 
na najbardziej prestiżowych pokazach 
zagranicznych. Przyznają to wszyscy sę
dziowie, którzy kiedykolwiek sędziowali 
w Polsce - dla nich udział w jury Polskie
go Narodowego Pokazu jest ogromnym 
wyzwaniem, swego rodzaju nobilitacją 
i zaszczytem.

Przyjrzyjmy się zatem tegorocznym 
zwycięzcom nie zapominając, że zgod
nie z regulaminem Polskiego Narodowe
go Pokazu koń, który zdobył tytuł 

Czempiona Polski w swojej kategorii, 
nie może ubiegać się o ten tytuł ponow
nie.

Pokaz niespodzianek
Wyjątkowym doświadczeniem oraz 

swoistą ucztą dla oka i ducha były, jak 
zwykle, klasy klaczy starszych, które 
zgromadziły elitę polskiej hodowli - 
prawdziwy gwiazdozbiór, „creme de la 
creme”. Niekwestionowaną Czempionką 
Polski 2010, złotą medalistką i zdobyw
czynią tytułu Najlepszego Konia Pokazu 
została śliczna, pełna wdzięku i stylu ja
nowska Pinga (Gazal Al Shaqab [QA] - 
Pilar po Fawor) - Wiceczempionka Ali 
Arabian Horse Show, Scottsdale 2010. 
Występ Pingi pozostanie, przynajmniej 
w mojej pamięci, niezapomnianym, za
pierającym dech w piersi, przeżyciem. 
A to w dużej mierze dzięki Jankowi Tre
li. Od chwili, kiedy ta para weszła 
na ring, czas jakby się zatrzymał. Między 
człowiekiem i koniem czuło się niesamo
witą więź i iście magiczny kontakt. Trud
no wyrazić słowami tę elektryzującą at
mosferę, jedno jest pewne: klacz gotowa 
była dla człowieka zrobić wszystko. Mo
że nie powinni się nigdy rozstawać?...

Za Pingą, z tytułem Wiceczempionki 
Polski i srebrem, uplasowała się bywal- 
czyni europejskich salonów, michaiow- 
ska piękność - Emmona (Monogramm 
[US] - Emilda po Pamir) - Młodzieżo
wa Czempionką Świata, Top Five Pu
charu Narodów w Aachen, Top Ten 
Czempionatu Świata w Paryżu; medal 
brązowy przypadl klaczy Sefora (Eks
tern - Sawantka po Pepton) ze stadniny 

The XXXIInd Polish National 
Arabian Horse Show, Janów Podlaski, 2010 

Chopin at Janów
This year celebrated was the 200th Anni
versary of birth of our great composer 
Fryderyk Chopin. The Janów Stud con
tributed to the all-Poland’s homage in its 
specific way. Young riders in historical 
Polish costumes to the beat of Chopin 
music performed their famous quadrille, 
receiving white roses from a traditionally 
dressed girl. That ceremony reminded us 
of a coming 200th anniversary of Janów 
Podlaski State Stud, which we are going 
to celebrate in 2017. That oldest Polish 
State Stud survived all historical turmo
ils and is still flourishing, for the further 
credit of our breeding.
One could think it was too late for recal
ling the August events, when the au
tumn „European Crown” shows are deli
vering us plenty of new emotions. The 
XXXIInd Polish Nationals and Janów 
Sale were discussed everywhere, but the 
same facts were interpreted in many 
ways, so I’d like to share my own obse
rvations with the readers.
In my opinion, contrary to certain gloomy 
predictions spread in Poland, Polish Ara
bian horse breeding aims to a right direc
tion. Let’s just see, what a lot of entries 
one could see in the Spring Show at Biał
ka or on August 6th - 8th at Janów 2010. 
The Championships of Poland are unique 
in comparison to other countries. Nobo
dy could meet so many outstanding hor
ses, awarded with the highest title, in any 

◄ Trofeum WAHO dla Palmiry
/ WAHO Trophy to Palmira; od lewej 
/from the left: Scott Benjamin, Izabella 
Pawelec-Zawadzka, Jerzy Bialobok, 
Urszula Bialobok, Kamil Kulczyński

A Chopinowi... / Tribute to Chopin....
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foreign shows, even the most prestigious 
ones. For the judges invited to Poland, 
judging the Polish Nationals makes a gre
at challenge and honor.
Let’s have a closer look at this year’s win
ners - every one from them could run for 
a Champion’s title only once. Especially 
the older mares’ classes made a real eli
te, a „creme de la creme” of Polish bre
eding.
For me, an unforgettable experience was 
the performance of Pinga (Gazal Al Sha
qab - Pilar I Fawor), bred at Janów, full 
of charm and style, this year’s Scottsda
le Reserve Champion Mare, who undo
ubtedly deserved as well the Polish Na
tional Champion Mare title, as the Gold 
Medal and Best In Show title. With her 
handler, Jan Treia, they made a wonder
ful team - there seemed to exist a magic 
bound between them! She surely would 
do everything, what pleased him. Maybe 
they should never part?
She was followed by the Silver Medal 
winner, Polish National Reserve Cham
pion Mare Emmona (Monogramm [US] - 
Emilda I Pamir) - a beauty from Micha
łów, a star of many European show-rings, 
the former Junior World Champion Ma
re, Top Five of the Nations’ Cup and the 
World Championship. The Bronze was 
granted to the International Champion 
Mare from Weis, the winner of Top Five 
in Nations’Cup and The World Top Ten - 
Sefora (Ekstern - Sawantka / Pepton), 
bred at Janów. The Top Five entered al
so her stablemate Etnologia (Gazal Al 
Shaqab - Etalanta I Europejczyk), the 
Weis International Top Five Mare and 
Nations’ Cup Top Five Mare, as well as - 
last, but not least - the most multi-awar
ded show contender, Zagrobla (Mono

Emmona (Monogramm [US] - Emilda)- Wiceczempionka Polski Klaczy Starszych 
/ Polish National Reserve Senior Champion Mare

gramm [US]) - Zguba I Enrilo), the US 
National, Europe and World Champion 

Mare!
So nothing could be certain about the 
Polish National Show, aptly nicknamed 
„the Surprise Show”. For example, this 
year even two former Champions of Eu
rope - Palanga and Palmeta - didn’t get 
into the Top Five. On the other hand, the 
winner of Polish National Champion 
Stallion Title made another great surpri
se. He was Alert (Piaff- Andaluzja I Sa- 
nadik El Shaklan [DE]), a 5-year old 
bred at Janów and a „dark horse” of the 
show. He unexpectedly defeated such 
a multi-awarded stallion, as Kabsztad, 
bred at Michałów, by the Polish Cham
pion Stallion Poganin, out of the double 
World Champion Mare Kwestura, who 
gained many championships, especially 
in the Middle East. The crown of his suc
cesses was the title of International 
Champion of Arab and Mediterranean 
Countries, won in the prestigious „Star 
Show” at Menton (Cote d’Azur).
I was pleased with the success of Alert, 
because that beautiful, correct and well- 
-moving stallion is a continuator of the 
valuable Ilderim sireline. Another une
xpected success was the Bronze Medal 
granted to Salar (Ecaho - Saba I Etat), 
bred at Janów and improving year by 
year, like a good wine. He won popularity 
already last year in Paris, when he got in
to the World Top Ten. He is very typey, 
slightly „Egyptian” in looks, with a femi
nine charm connected with a sweet tem
per. As the fourth one, classified was Eu- 
rykles (Emigrant - Eutona I Etogram), 
bred at Janów.
In the final comparison, when the titles 
of Polish National Champion and Rese- 

w Janowie - Międzynarodowej Czem- 
pionce z Weis, Top Five Pucharu Naro
dów i Top Ten Czempionatu Świata. Po
zostałe z „wielkiej piątki” to: Etnologia 
(Gazal Al Shaqab - Etalanta po Euro
pejczyk) - towarzyszka stajenna Pingi 
i Sefory, Top Five Międzynarodowego 
Czempionatu w Weis i Top Five Pucha
ru Narodów, Aachen, oraz „królowa Mi
chałowa” - wspaniała Zagrobla (Mono
gramm - Zguba po Enrilo) - najbardziej 
utytułowana uczestniczka XXXII Naro
dowego Pokazu, Czempionka Stanów 
Zjednoczonych, Europy i Świata!

Jak się okazuje, nie ma patentu na ty
tuł Czempionki Polski, zważywszy że 
nawet do czołowej piątki nie dostały się 
takie sławy, jak zdobywczynie tytułu 
Czempionki Europy: Palanga i Palmeta

Często mówi się, że Polski Pokaz Na
rodowy to pokaz niespodzianek i nie 
można się z tym nie zgodzić. Z pewno
ścią niespodzianką dla wielu było zwy
cięstwo i tytuł Czempiona Polski przy
znane pięcioletniemu janowskiemu 
ogierowi Alert (Piaff - Andaluzja po Sa- 
nadik El Shaklan [DE]). Ten „czarny 
koń” pokazu niespodziewanie pokonał 
wybitnie utytułowanego michaiowskie- 
go Kabsztada, syna Czempiona Polski - 
ogiera Poganin i dwukrotnej Czempion
ki Świata - słynnej Kwestury. Kabsztad 
ma na swoim koncie niezliczoną liczbę 
sukcesów zagranicznych, z czego więk
szość odniósł na Bliskim Wschodzie. Ich 
ukoronowaniem jest tytuł Międzynaro
dowego Czempiona Krajów Arabskich 
i Śródziemnomorskich na prestiżowym 
„pokazie gwiazd” w Menton, na Lazuro
wym Wybrzeżu. Cieszy fakt, że Alert - 
urodziwy, ogromnie poprawny i harmo
nijny, z doskonałym ruchem ogier - jest 
synem tak ważnego dla polskiej hodow
li reproduktora, jakim jest Piaff- konty
nuator cennego rodu Iderima or. ar.

Piękny sukces, też być może mało 
spodziewany, odniósł nagrodzony brązo
wym medalem janowski Salar (Ecaho - 
Saba po Etat), który podobał się już rok 
temu w Paryżu, gdzie zdobył tytuł Top 
Ten Czempionatu Świata. Salar jest 
ogierem bardzo typowym, trochę 
w „egipskim” stylu, urzekającym urodą - 
nieco żeńską - i bardzo łubianym za swój 
miły, łagodny charakter. Jak dobre wino 
- nabiera z wiekiem bukietu.
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BK-,-_  KI _________▲ Pinga (Gazal Al Shaqab [QA] - Pilar) - Czempionka Polski Klaczy Starszych / Polish National Senior Champion Marę 
i Najlepszy Koń Pokazu / and Best in Show

Best in Show - Korona Trophy ▼

rve Champion stallion were being gran
ted, new surprises appeared. Both Salar 
and Eurykles - finally placed third and 
fourth - in their classes got point scores 
higher than the Champion (Alert) and 
Reserve Champion (Kabsztad). For 
example, Salar got 92,33 (including two 
,,20-s” for type) and Eurykles got 92,00 
(with twenties for type and movement), 
whereas Alert got 91,33 with no twenties 
and Kabsztad gained only 91,00 with one 
„20” for head and neck. Besides, such le
ading sires, as Pegasus (with 91,67 pkt), 
Celsjusz, Drabant and Equifor (with 
91,00 each) didn’t enter the Top Four. 
Perhaps the comparative method of jud
ging proved the most efficient and relia
ble one?
In youth classes the results proved just 
the contrary than at Bialka. Two mon
ths, however, made a great difference in 
the development of a yearling, whereas 
the yearlings were those, who dominated 
both shows.
Recently more and more often heard are 

complaints, that Polish breeders, instead 

of mating their mares with our native 
stallions, use an imported, frozen semen 
of the newest „inventions”. Well then, 
let’s look at the Nationals’ results of pro
geny sired by those „inventions”.
In six classes of yearling and 2-y. o. colts 
and fillies took part 65 contenders (40 
filllies and 25 colts). Among them 11 we
re by QR Marc [US], 8 by Emo [US], 6 by 
Eden C [US], 5 by WH Justice [US], 2 by 
Al Adeed Al Shaqab [QA] and 2 by El 
Nabila B [HU]. Comparing the ancestry 
of 35 horses qualified to best fives in the 
classes - 8 from them were sired by QR 
Marc, 5 by Enzo, 6 by Eden C, 4 by WH 
Justice, 1 by Al Adeed Al Shaqab and 2 
by El Nabila B, what made together 26 
heads. The championships were almost 
completely dominated by the progeny of 
foreign sires, except the 3-y. o. Chaos Per- 
sefona (Poganin - Ceres I Ganges), bred 
by Mr. & Mrs. Poszepczynski. The Junior 
Champion Mare, awarded with Gold Me
dal, claimed was Zigi Zana from Micha- 
iow, by QR Marc, out of Zagrobla - an 
extremely beautifully blossoming young



Ze względu na to, że były dwie klasy 
ogierów, sklasyfikowano tylko cztery 
najlepsze konie zamiast pięciu. Jako 
czwarty dołączy! wychowanek Janowa - 
Eurykles (Emigrant - Eutona po Eto- 
gram).

I znowu okazuje się, że nie ma mą
drych. Ogiery trzeci i czwarty - czyli Sa- 
lar i Eurykles - otrzymały w klasach no
ty wyższe (Salar - 92,33, w tym dwie „20” 

za typ, a Eurykles - 92,0, w tym dwie „20” 
za typ i ruch) niż czempion Alert (91,33 - 
bez „20”) i wiceczempion Kabsztad (91,0 
- z jedną „20" za głowę). A co powiedzieć 
o tych „czolowcach”, które pozostały po
za czwórką, jak: Pegasus (91,67 pkt.), 
Celsjusz, Drabant czy Equifor (wszyst
kie 91,0 pkt.)? Może to młodość zwycię
żyła? Ale tak to właśnie wychodzi przy 
porównaniu i może właśnie ta metoda 
oceny jest nąjbardziej wiarygodna.

A młodzież? Tu też się trochę pomie
szało i odwróciły się role w porównaniu 
z wynikami z Biaiki. Dwa miesiące w ży
ciu roczniaka to dużo, a właśnie mło
dzież roczna zdominowała obydwa mło
dzieżowe czempionaty.

Słyszy się różne głosy, a nawet lament, 
że polscy hodowcy, zamiast kryć klacze 
rodzimymi ogierami, używają mrożonego 
nasienia coraz to nowszych zachodnich 
„wynalazków”. Przypatrzmy się więc, jak 
potomstwo tychże „wynalazków” radziło 
sobie na Pokazie Narodowym w Janowie. 
W sześciu klasach klaczek i ogłerków 
rocznych i dwuletnich startowało 65 koni 

(40 klaczek i 25 ogierków), w tym: 
11 po og. QR Marc [US], 8 po Emo [US], 
6 po Eden C [US], 5 po WH Justice [US], 
2 po Al Adeed Al Shaqab [QA] i 2 po El 
Nabiła B [HU], W pierwszych piątkach 
w klasach (35 koni) znalazło się: 8 koni 
po og. QR Marc, 5 po Emo, 6 po Eden C, 
4 po WH Justice, 2 po El Nabiła B 
i 1 po AZ Adeed Al Shaqab - łącznie 26 po
tomków „wynalazków”!

Czempionaty niemal całkowicie zdo
minowało więc potomstwo zagranicz
nych ogierów. Jedynym „rodzynkiem” - 
z tytułem Top Five - była trzyletnia córka 
Poganina, wyhodowana przez pp. Po- 
szepczyńskich - Chaos Persefona (od Ce
res po Ganges). Czempionką i złotą me
dalistką została Zigi Zana z Michałowa - 
córka QR Marca i Zagróbli. Ta bardzo 
piękna młoda dama, godna następczyni 
swojej znakomitej matki, rozkwitła jak 
wspaniały kwiat i z najwyższą oceną 

◄ Alert (Piaff- Andaluzja) - Czempion Polski Ogierów Starszych 
/ Polish National Senior Champion Stallion

Primera (Eden C [US] - Preria) - Wiceczempionka Polski 
Klaczy Młodszych / Polish National Reserve

wśród młodzieży (91,67) oraz trzema „20” 
za typ nie dala szansy rywalkom. Tuż 
za nią uplasowała się bardzo stylowa, 
gniada Primera (Eden C - Preria po Ara
rat) zdobywając srebro dla Janowa, zaś 
medal brązowy przypadl koleżance sta- 
jennej Zigi Zany - kasztanowatej Piacen- 
zie (QR Marc -Primawera po Emigrant). 
Na czwartym miejscu pojawiła się wresz
cie dwulatka - michaiowska Wagira (En- 
zo - Wkra po Gazal Al Shaqab). Niestety, 
jakoś przygasła czempionką z Biaiki Pa- 
latina (QR Marc - Palmeta po Ecaho), 
która ząjęła „zaledwie” trzecie miejsce 
w klasie, za Zigi Zaną i Primerą.

W czempionacie młodych ogierków za
mieniły się miejscami janowski Pogrom 
(QR Marc - Pętla po Visbaden [SU]) 
z michalowskim Empire’em (Erno - Em- 
bra po Laheeb [IL]). Można by bez koń
ca dyskutować, któiy z nich jest lepszy 
i który bardziej zasługuje na tytuł Mlo-
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dzieżowego Czempiona Polski: Empire - 
o urzekającej urodzie, z prześliczną gło
wą i SZyją, delikatny, robi wrażenie nieco 
drobnego, czy Pogrom - realny, bardziej 
kalibrowy, piękne postawiony, z dużym 
wyrazem, doskonale ruszający się. 
W ocenie punktowej w klasie, ogierki te 
różnił 1 punkt na korzyść Empire’a. 
Trudno jednak zrozumieć oceny sędzie
go z Maroka, który kłodę Pogromu oce
nił zaledwie na 17 pkt., podobnie ruch, 
podczas gdy noty pozostałych sędziów 
za te same elementy były o punkt, a na
wet dwa wyższe. Brązowym medalem 
musiai się zadowolić kolejny syn Enzo, 
„przystojny” i kapitalnie ruszający się 
kasztanek z Michałowa - dwuletni El 
Oman (od Embra po Monogramm). Ko
lejne miejsca w najlepszej piątce ząjęły: 
janowski Almanzor (El Nabiła B - Alan- 
tina po Emigrant) i gniady, efektowny 
Zimarc (QR Marc - Zekstema po Eks
tern) wyhodowany w cieszącej się uzna
niem Stadninie Koni Czepie.

Polski czy obcy?
Niewątpliwy sukces jako reproduk

tor odniósł QR Marc (Marwan Al Sha- 
qab [QA] - Swete Dreams [US] po Ma
gie Dream [CA]), wyhodowany w Sta
nach Zjednoczonych, a w Polsce użyty 
po raz pierwszy w 2008 roku. Jego wej
ście na europejskie salony było istnym 
„wejściem smoka”, poprzedzonym su
gestywnym i skutecznym PR-em. Pol
skim stadninom udało się pozyskać na
sienie tego ogiera i jak się okazuje - 
z dobrym skutkiem. QR Marc ma bar
dzo interesujący rodowód, mało znany i 
po stronie żeńskiej, ale sięgający najlep
szych amerykańskich importów z pu
styni. Ojciec i dziadek to gwiazdy jasno 
świecące na firmamencie światowej ho
dowli - ogiery dobrze w Polsce znane, i 
zwłaszcza ten ostatni - Gazal Al Sha- 
qab. QR Marc przekazuje doskonały 
typ, pięknie rzeźbione, delikatne głowy 
- krótkie, o szerokim czole i pięknie osa
dzonych oczach, doskonały rysunek 
szyi, dobry gatunek i elegancki ruch.

Nie ma nic złego w używaniu „obcych” 
ogierów, gdyż tzw. out cross zwykle służy 
postępowi hodowlanemu, który z powo
dzeniem stosowali nasi przodkowie. 
Czemu innemu miały służyć wyprawy 
na Bliski Wschód, jeśli nie przekonaniu

lady, a worthy descendant of her dam, 
with a total point score 91,67 (with 3 
twenties for type), what was the best re
sult among youth. Just after her placed 
was the bay, stylish Primera (Eden C - 
Prerial Ararat), capturing Silver for Ja
nów. Third placed was the chestnut sta
blemate of Zigi Zana - Piacenza (QR 
Marc - Primawera I Emigrant), whereas 
the fourth one - the only 2-year-old in the 
Top Five, Wagira (Emo - Wkra / Gazal 
Al Shaqab) from Michałów. For that time 
the Junior Champion Mare at Białka, the 
Janów-bred Palatina (QR Marc - Palme-
ta I Ecaho) was strangely subdued and 
had to settle for the third place in her 
class (behind Zigi Zana and Primera).
In the Junior Championship of Stallions 
the first two places were granted in the 
opposite order, than at Białka. The win
ner was Michałów-bred Empire (Emo - 
Embra I Laheeb), whereas second placed 
was Pogrom (QR Marc - Pętla I Visbaden 
[SU]). The opinions differ who of them 
should be claimed the Junior Champion 
Stallion of Poland. Empire was more refi
ned, with a lovely head and neck, where
as Pogrom was a better mover, with mo
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Empire (Enzo [US] - Embra) - Czempion Polski Ogierów 
/ Polish National Junior Champion Stallion

re substance and expression. The one- 
-point-difference between them, to the 
benefit of Empire, might be caused by 
the hardly understandable mark of the 
Morocco judge, who evaluated the body 
and topline of Pogrom only for 17 points. 
Another son of Emo, the handsome 2- 
year-old chestnut El Omari (out of Em
bra by Monogramm), had to settle for 
the Bronze. Two remaining places in the 
Top Five were granted to the Janow- 
-bred Almanzor (El Nabila B - Alantina 
I Emigrant) and the bay Zimarc (QR 
Marc - Zekstema I Ekstem), bred in a re-
nowned, private stud Czeple.
Undoubtedly the most successful produ
cer proved to be QR Marc [US] (Marwan 
Al Shaqab [QA]) - Swete Dreams [US] / 
Magic Dream [CA], in 2008 used in Po
land for the first time, after being widely 
advertised and given an effective PR. His 
pedigree contains plenty of interesting 
ancestors, reaching the best American 
imports from the desert, whereas his sire 
and grandsire are the brightest stars in 
contemporary Arabian horse breeding, 
especially Gazal Al Shaqab who won re
nown in Poland. QR Marc passes on
a perfect type, beautifully carved heads 
with broad foreheads and expressively 
set eyes, well-shaped necks, a good sub
stance and an elegant movement.
So there is nothing to blame in using fo
reign stallions - it is the same kind of an 
outcrossing, what was applied by our an
cestors, importing a breeding stock from 
the Middle East. An infusion of a strange 
blood may only serve a breeding pro
gress. Moreover, we have an enough 
strong lot of well-proven, pure Polish 
stallions, as Ekstem, Piaff, Ganges, Po- 
ganin, Gaspar, Pegasus or Eryks (begin
ning his stud career). We always can use



Pogrom (QR Marc [US] - Pętla)
- Wiceczempion Polski Ogierów Młodszych 

/ Polish National Reserve Junior 
Champion Stallion

a semen of Ecaho or Emigrant, exported 
to the US. The most important thing is 
a proper balance between using Polish 
and foreign producers. After all, in the 
Arabian horse breeding the damlines 
exert the greatest influence upon a hor
se’s value. This year’s winners descend 
from the damlines, what delivered many 
meritorious horses, of a great importan
ce for the Polish breeding.
In every Nationals granted are the Spe
cial Prizes. Such a prize, „For the Most 
Beautiful Mare”, sponsored by the Polish 
Aran Horse Breeders Society, was han
ded to Pinga. The prize to „The Best Ra
cehorse of the Show” got to the stallion 
Newman (Major - Njuuschaah [DE] / 
Santhos [DE]), bred by A. Wojtowicz, an 
outstanding racer and a track record 
holder for 2000m. „For the Best Head” 
personally by Mrs Shirley Watts of Hals- 
don Arabians awarded was Emmona, to
gether with another one, „For the Best 
Movement”. The Prize „For the Best Bre
eder” (a paniting by Krzysztof Jarocki), 
sponsored by the quarterly „Araby”, got 
to Michałów Stud, whereas many time 
handler’s champion Mariusz Liśkiewicz 
gained the prize „For the Best Handler”. 
Nevertheless, the prize „For theBest Tra
iner” got Gerard Patty, the overseas tra
iner hired at Janów, who did a excellent 
job for the Janów handlers’ team. This 
year’s WAHO Trophy was granted to 
a multi-awarded National and Interna
tional Champion and dam of champions, 
a meritorious broodmare Palmira (Mo- 
nogramm [US] - Palestra), bred at Mi
chałów.
It’s a pity, that this year’s Polish National 
Show was already over, because for the 
Arabian horse lovers it was the most 
wonderful day and should last all the 
year round...
/tranl. K. Ch./ 

o konieczności dolewu obcej krwi? Mamy 
w Polsce silną grupę sprawdzonych ogie
rów jak chociażby Ekstern, Piaff, Ganges, 
Poganin, Gaspar, Pegasus czy rozpoczy
nający karierę hodowlaną Eryks, zawsze 
można też sięgnąć po nasienie znajdują
cych się w USA Ecaho czy Emigranta. 
Najważniejsze żeby umiejętnie używać 
jednych i drugich zachowując jak zawsze 
potrzebną we wszystkim równowagę.

Ojcowie to dużo, ale powszechnie 
wiadomo, że w hodowli koni arabskich 
matki i rody, z jakich pochodzą, stano
wią o wartości konia. Warto więc czasa
mi zagłębić się w genealogię, aby niektó
re zjawiska były wytlumaczalne. Niech 
za przykład służą chociażby nasi tego
roczni zwycięzcy. Linie żeńskie, z jakich 
pochodzą, wydały wiele znakomitych 
koni, które odegrały fundamentalną ro
lę w polskiej hodowli.

Nie byłoby Narodowego Pokazu bez 
nagród specjalnych. To godna pochwały 
praktyka podkreślająca ważne i znaczą
ce w hodowli sprawy. I tak: nagrodą Pol
skiego Związku Hodowców Koni Arab
skich „Dla Najpiękniejszej” uhonorowa
na została Best In Show - Pinga-, nagro
dę Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów 
Konnych dla „Najlepszego Konia Wyści
gowego Polskiego Narodowego Pokazu” 
otrzymał znakomity wyścigowiec, rekor
dzista toru slużewieckiego na 2000 m - 
ogier Newman (Major - Njushah [DE] 
po Santhos [DE]) hod. Agnieszki i An
drzeja Wojtowiczów; nagrodę Halsdon 
Arabians za „Najpiękniejszą Głowę” 

Kabsztad (Poganin - Kwestura) - Wiceczempion Polski Ogierów 
Starszych / Polish National Reserve Senior Champion Stallion

właścicielka stadniny Shirley Watts wrę
czyła Emmonie, która otrzymała rów
nież nagrodę Grupy Luxmed za „Najlep
szy Ruch”. Nagroda kwartalnika „ARA
BY" dla „Najlepszego Hodowcy” - pięk
ny obraz autorstwa Krzysztofa Jaroc
kiego - przypadła Stadninie Koni Mi
chałów. Nagrody ufundowane przez fir
mę Honda Wyszomirski odebrali: dla 
„Nąjlepszego Prezentera” - już po raz 
kolejny mistrz nad mistrze, od lat 
współtwórca sukcesów Michałowa Ma
riusz Liśkiwicz, zaś dla „Najlepszego 
Trenera” - zamorski trener janowskich 
koni Gerard Patty, który potrafi! stwo
rzyć w Janowie zgrany i skuteczny team, 
co w widoczny sposób przekłada się 
na wyniki stadniny.

Na zakończenie odbyła się doniosła 
i jak zawsze wzruszająca ceremonia 
przekazania trofeum WAHO 2010. Kapi
tuła przyznała je w tym roku najbardziej 
utytułowanej spośród polskich klaczy, 
które ukończyły 15. rok życia - wyhodo 
wanej w Michałowie Palmirze (Mono- 
gramm [US] - Palestra po Penitent) 
Palmira - Czempionka Polski i Najlep
szy Koń Narodowego Pokazu, Czem
pionka Pucharu Narodów w Aachen. 
Wiceczempionka Świata jest zasłużoną 
klaczą stadną i matką czempionek: Pra
wicy, Pistorii i Parmany.

Szkoda, że Polski Narodowy Pokaz 
Koni Arabskich Czystej Krwi 2010 ma
my już za sobą - dla „arabiarzy” jest to 
najpiękniejszy dzień w roku i powinien 
trwać, i trwać... •

22



0048-M-3565M5/00Ï8-W-3565406



AUKCJA

Powrót - ,.
CUk flO^fTULulO^(\ >

Anna Stojanowska
fot. Lidia i Wiesław Pawłowscy

D
la nas, Polaków, szklanka jest 
zawsze do połowy pusta. Bez 
względu na to, jakiej dziedziny 
życia dotykamy, wrodzona skłonność 

do narzekania, ogólne malkontenctwo 
i wieczne utyskiwanie, zawsze dają 
o sobie znać. Ba, nawet zdroworozsąd- 

Żaden koń nie został 
sprzedany za cenę poniżej 

10 tys. euro, co zdarzało się 
w latach poprzednich, nawet 

tych najbardziej tłustych.
Czego chcieć więcej? 

wypada być zadowolonym. Za to kryty
kować, dzielić włos na czworo, pouczać 
- uwielbiamy.

Niezależnie od tego, o czym rozma
wiamy - czy jest to polityka, religia, glo
balne ocieplenie czy bardziej prozaicz
ne tematy - schemat jest mniej więcej
zawsze ten sam.

Nasze cechy charakteru ujawniają 
się również w specyficznym świecie,

kowy optymizm jest 
w złym guście, 

j K. Po prostu nie
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A Agusta <Piaff- Albigowa) SK Janów Podlaski - 40 tys. euro 
sprzedana do Wlk. Brytanii / sold to Great Britain

•< Pilar (Fawor - Pipi) SK Janów Podlaski - matka czempionów, 
najdroższa klacz aukcji / dam of champions, the most expensive mare - 240 tys. euro 
sprzedana do Kataru / sold to Quatar

A return to normal
For us, Poles, the glass is always half emp
ty. Regardless of what area of life we to
uch, our innate tendency to complain, 
overall discontent and permanent grum
bling always seem to get the best of us. 
Why, even common-sense optimism is in 
bad taste. It simply isn’t appropriate to be 
pleased. Whereas when it comes to critici
zing, „splitting hairs” and telling others 
what to do - we love it.
Regardless of what we are talking about, 
be it politics, religion, global warming or 
more mundane subjects, the pattern is al
ways more or less the same.
Our character traits also reveal themse
lves in the specific world focused around 
Arabian horses, where the never ending 
and satisfying subject of criticism is the 
breeding of the state studs. The general 
rule of commenting is that „it is never 
well”. Either the studs are „selling out the 
national property, getting rid of the most 
valuable individuals” only to generate 
a large income or they are offering poor 
horses and the sale is not successful. 
Behind us is the 41st Pride of Poland Sa
le, an event on a truly international scale, 
the only in the world to boast such a long 
tradition. Praised and respected both by 
faithful guests, who have been coming for 
decades, as well as newcomers, all cherish 
the images witnessed at Janów Podlaski 
in the deepest recesses of their minds.
The Janów auction is like a separate living 
organism, strong and conscious of its posi
tion, but undergoing changes and influen
ces over the years. The difficult beginnings 
in the 70s. had their culminating moment 
in the mid 80s., when the tax policy of the 
United States earned Polish Arabians 
a crowd of clients. Some until this day sigh 
and reminisce the prices that were achie
ved at that time, with the sale of El Paso 
for 1 million dollars being still, after 25 
years, quoted in every auction-dedicated 
publication. But that’s over and done with. 
Then came a tough final decade of the 20th 
century and the market collapsed. At that 
time we were happy with record prices re
aching 35,000 dollars and awaited better ti
mes. And they came. From the beginning

Wyniki aukcji w Janowie Podlaskim w latach 2003-2010 / Results of the Janów Podlaski Auction in 2003-2010

2003 2004 2005

Liczi danych koni
Number of horses sold 24 30 31

% sprzedanych koni
% of horses sold 40 42,25 53,4

Łączna kwota [c]
Aggregate [«] 771 000 1 265 000 992 550

Średnia [e]
Average [e] 32 125 42 400 32 017

Najdrożej Embella Palestyna Elandra
SP ane konie [e] 140 000 300 000 290 000
Highest Elwia Eskalopka Am ba
sold arses [c] 140 000 140 000 85 000

zarodek od Pianissimy / including the embryo from Pianissima

2006 2007 2008 2009 2010

45 43 45 32* 46

75,9 84 63,4 45 60,5

1 629 100 2 500 000 3 175 000 2 547 500 1 172 700

36 202 58 139 70 555 79 609 26 086

Gehenna
180 000

Pieta
300 000

Kwestura 
1 125 000

Pinta
500 000

Pilar
240 000

Espadero
210 000

Zulejka
205 000

Amra 
340 000

Fallada
465 000

Ermina 
90 000
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of the second millennium we have been 
witnessing a permanent rising tendency of 
prices for Polish horses. Of course nothing 
happens without reason. New clients and 
new possibilities have appeared on the ho
rizon. First of all a wide promotion of Po
lish horses abroad was launched. Breeding 
leases together with the participation of 
Polish horses in the most significant shows 
in the world, competing in foreign cham
pionships and the victories of Michaiow’s 
and Janow’s champions turned out to be 
the best advertisement. Starting with 
Emanor, through Ganges, Eula to Zagro- 
bla, Egzonera. Pallada, Kwestura and Pia
nissimo, the road to today’s scene was pa
ved by great equine individuals... 

▲ Szczęśliwi nabywcy Pilar / happy buyers of Pilar z / from Al Shaqab Stud

Kupić... nie kupić? ! Buy... or not to buy? - Joseph Geenen, France ▼

skupionym wokół koni arabskich, a od
wiecznym i wdzięcznym przedmiotem 
krytyki jest hodowla państwowa. Przy
jęta jest niemal obowiązująca zasada: 
„dobrze nie jest nigdy”. Albo stadniny 
„wyprzedają majątek narodowy, pozba
wiając się najcenniejszych osobników”, 
po to tylko, aby wygenerować zysk, al
bo oferują kiepskie konie i sprzedaż 
jest nieudana.

Za nami 41. aukcja Pride of Poland - 
wydarzenie na skalę międzynarodową, 
jedyna tak długo istniejąca impre

za na świecie. Chwalona i szanowa
na zarówno przez gości wiernych przez 
dziesięciolecia, jak i nowych, którzy 
przybywszy raz, chowają jej obraz w za
kamarkach pamięci.

Janowska aukcja jest jak odrębny, 
żywy organizm, silny i świadomy swojej 
pozycji, ale podlegający na przestrzeni 
lat zmianom i wpływom. Trudne po
czątki lat 70. miały swój kulminacyjny 
moment w połowie lat 80., kiedy polity
ka podatkowa Stanów Zjednoczonych 
przysporzyła polskim arabom rzesz 
klientów. Niektórzy po dziś dzień wzdy
chają do padających wówczas cen, 
a sprzedaż ogiera El Paso za 1 milion 
dolarów nawet po 25 latach z upodoba
niem przytaczana jest we wszystkich 
okołoaukcyjnych publikacjach. Ale by 
ło - minęło. Potem przyszła trudna, 
ostatnia dekada XX-wieku i rynek się 
załamał. Cieszyliśmy się wówczas z re
kordów cenowych na poziomie 35 tys. 
USD i czekaliśmy na lepsze czasy. 
I przyszły. Od początków nowego ty
siąclecia jesteśmy świadkami stałej 
tendencji zwyżkowej cen na polskie ko
nie. Oczywiście nic nie dzieje się bez 
przyczyny. Pojawili się nowi klienci i no
we możliwości. Przede wszystkim ru
szyła szeroka promocja polskich koni 
za granicą. Dzierżawy hodowlane, połą
czone z udziałem polskich koni w naj
poważniejszych pokazach na świecie, 
wyjazdy na czempionaty i zwycięstwa 
michaiowskich i janowskich czempio- 
nek, okazały się najlepszą reklamą. 
Od Emanora, poprzez Gangesa, Eulę 
do Zagrobli, Egzonery, Pallady, Kwe
stury i Pianissimy, droga do dzisiejsze
go obrazka torowana była przez wielkie 
końskie osobowości...

Od 2001 roku można zaobserwować 
mozolne wspinanie się na szczyty ce
nowe aż po rekordy w 2008 i 2009 roku. 
Do 2007 r. łączny wynik aukcji ocierał 
się już o 1,5 miliona euro i powyżej. 
Po spektakularnej sprzedaży Kwestu
ry w 2008 roku, za 1 min 125 tys. euro, 
wieczny cień El Paso przestał już stra
szyć, za to pojawił się nowy, zawsze ak
tualny przykład. Teraz wszystkie ko
mentarze na temat wyników aukcyj
nych porównywane są do ponadmilio- 
nowej ceny, podanej w euro. Sytuację 
wypaczają również nadspodziewanie
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dobre wyniki z 2009 roku. Wokół szalał 
kryzys ekonomiczny, upadały potęgi fi
nansowe, a w janowskiej hali - 500 tys. 
euro za Pinię i 465 tys. euro za Falladę. 
W 2010 rok wkroczyliśmy zatem z na
dziejami rozbuchanymi do granic 
możliwości. Żaden kryzys nam nie 
straszny, a padające kwoty powinny 
sięgnąć... milionów.

A przecież osiągane w ciągu minio
nych dwóch lat ceny przeczyły zdrowe
mu rozsądkowi. Były oszałamiające, 
wręcz nienormalne. Tegoroczna 41. au
kcja przywróciła sprawom właściwe 
proporcje. Zapowiadana i nagiaśnia- 

▲ Wilga
(Ekstern - Wenessa)

SK Michałów
- 82 tys. euro,

Belgia / Belgium

Ermina 
(Galba - Echidna), 

sprzedana za drugą cenę 
aukcji / sold for the 
second price of the 

auction - 90 tys. euro, 
i radość, byłej już, 

właścicielki I and the 
happy past owner ►

na w mediach, łączyła - podobnie jak 
jej poprzedniczki - przyjemne z poży
tecznym, oferując klientom zakup 
piękna, które pozornie jest niewy
mierne i ceny nie ma. Tylko pozornie. 
Teoria ta nie znajduje zastosowania 
w przypadku koni arabskich. W Jano
wie można kupić marzenie. Na zdro
wych, rozsądnych zasadach. Zapropo
nowany skład koni oferty Pride of 
Poland kształtowa! się na dobrym, 
wyrównanym poziomie. Znakomitą 
stawkę przedstawiła hodowla pry
watna. Szczęśliwe twarze nabyw
ców były, rekordowa cena była,

From 2001 we have observed an arduous 
climb to the price peaks, culminating in re
cords which fell in 2008 and 2009. Up until 
2007 the total outcome of the auction alre
ady brushed against 1,5 million euro and 
above. After the spectacular sale of Kwe
stura in 2008 for 1,125,000 euro the perma
nent shadow of El Paso ceased to haunt, 
as a new example surfaced. Now all com
ments regarding the results of the auction 
are compared to the above-million price in 
euro. The situation is also distorted by the 
unexpectedly good results from 2009. The 
economic crisis was raging all around, fi
nancial superpowers collapsed, while the 
Janów arena saw 500,000 euro for Pinta 
and 465,000 euro for Pallada. And so we 
entered 2010 with expectations blown out 
of proportion. We feared no crisis and the 
prices should always reach... millions.
But the prices achieved in the past two 
years defied common sense. They were 
astounding, abnormal. This year’s 41st sa
le restored the right proportions. Announ
ced and publicized in the media, it combi
ned - just like its predecessors - business 
with pleasure, offering the clients the 
chance to purchase beauty, which is 
ostensibly immeasurable and has no price. 
Only ostensibly. This theory doesn’t apply 
in the case of Arabian horses. In Janów 
you buy a dream. For a healthy, reasonable 

price. The proposed line-up of the Pride 
of Poland offer consisted of horses 

of very good leveled quality.
A remarkable lot was put 

up for sale by private 
breeding. All that is 

considered a part 
of a good auction



was there - pleased faces of the buyers, 
a record price and a lively bidding. Out of 
the 35 horses in the Pride of Poland offer 
26 were sold, which is nearly 75%. During 
the Selection Sale another 20 changed 
owners. The total outcome of the auction 
is nearly 1,200,000 euro. The highest sold 
horse, as predicted, was Pilar from Janow 
Podlaski, a wonderful, distinguished mare 
and dam of Polish National Champion - 
Pinga. Pilar was purchased by a client 
from Qatar for 240,000 euro. The second 
highest price - 90,000 euro - was achieved 
by Ermina, owned by Monika Luft (the 
buyer wished to remain anonymous) and 
the third - 82,000 - for Michaiow’s Wilga 
who will head off to Belgium. After tumul
tuous bidding, with thunderous applause 
from the public, also sold was the two year 
old Gadnes of Jan Gtowacki for 48,000 eu
ro by a client from France. The average 
price of the main sale was over 46,000 eu
ro. No horse was sold below 10,000 euro, 
which was the case in previous years, even 
those most successful. What more could 
you want?
The bidding which started at 5:00 PM en
ded after four hours, by the superhuman 
efforts of both auctioneers: Scott Benja
min and Ollie Fowlston. Each client was 
noticed, received both time to think and 
a meaningful look for encouragement. We 
should also take note of the amount of 
work that was put into the organization 
and carrying out of this three day event. 
Despite the weather adversities, a recent 
death of a friend, trainer and handler and 
at the same time agent for clients from 
the Middle East, the cancellation of travel 
plans by some buyers due to totally ran
dom incidents and finally the Friday 
storm, which deprived half the vicinity of 
electricity and roofs, that which was plan
ned - took place.
So instead of crying over spilt milk and 
dreaming of virtual millions, let’s open our 
eyes and notice the fantastic prices that 
Polish horses are achieving.
/transl. J. K./

wartka licytacja też. Z wystawionych 
35 koni oferty Pride of Poland sprzeda
no 26, czyli niemal 75%. Podczas Selec- 
tion Sale kolejnych 20 koni zmieniło 
właściciela. Łączny wynik Aukcji to 
niemal 1,2 min euro. Najdrożej sprze
danym koniem, zgodnie z przewidywa
niami, została Pilar z Janowa Podla
skiego - klacz wspaniała, zasłużo
na i matka Czempionki Polski - Pingi. 
Pilar nabył klient z Kataru, za 240 tys. 
euro. Drugą cenę - 90 tys. euro - uzy
skała Ermina własności Moniki Luft 
(nabywca klaczy zastrzegł sobie ano
nimowość), a trzecią - 82 tys. euro - 
michałowska Wilga, która pojedzie 
do Belgii. Po burzliwej licytacji, przy 
dużym aplauzie publiczności, sprzeda
na została również dwuletnia Gadnes 

Jana Głowackiego, zakupiona przez 
klienta z Francji za 48 tys. euro. Śred
nia kwota, za którą sprzedano konie 
aukcji głównej, to ponad 46 tys. euro. 
Żaden koń nie został sprzedany za ce
nę poniżej 10 tys. euro, co zdarzało się 
w latach poprzednich, nawet tych naj
bardziej tłustych. Czego chcieć więcej?

Rozpoczęta o godz. 17 licytacja zakoń
czyła się po czterech godzinach, przy 
nadludzkim wysiłku obydwu aukcjone- 
rów: Scotta Benjamina i Olliego Fowl- 
stona. Każdy klient został zauważony, 
dostał czas na zastanowienie i wymowne 
spojrzenie dla zachęty. Warto przy tym 
zauważyć, ile pracy włożono w przygoto 
wanie i przeprowadzenie tego trzydnio 
wego przedsięwzięcia. Pomimo przeciw
ności losu, niedawnej śmierci przyjacie-

▲ Ariadne (Laheeb - Argentyna) 
SK Janów Podlaski,
60 tys. euro, Katar / Qatar

< Gadnes (Psytadel - Gracea)
J. Gtowacki, 48 tys. euro,
Francja / France

la, trenera i prezentera, ale równocześnie 
agenta klientów z Bliskiego Wschodu, 
odwołaniu przyjazdu części kupców 
z przyczyn zupełnie losowych i wreszcie 
piątkowej nawałnicy, która pozbawiła 
prądu i dachu nad głową połowę okolicy, 
to co zaplanowane - odbyło się.

Zamiast więc użalać się nad rozla
nym mlekiem i śnić o wirtualnych mi
lionach zauważmy, jak fantastyczne ce
ny osiągają polskie konie. •
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the horses full <>l character
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Private Bred
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I Beauty, strenght and character...
only in 2011 breeding season available for limited mares

Successor of the best Polish race lines 
and
Kohejlan Adjuze strain
Serious offers for this great stallion to be considered



ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Scott Benjamin
fot. Stuart Vesty

Chyba nigdzie, poza

G
reg, Julie i Jane Earrell, właści
ciele Mulawa Arabian Stud 
w Australii, od dawna zdawali 

sobie sprawę z pierwszorzędnego zna
czenia wartościowych linii żeńskich, po
czątkowo korzystając z doświadczeń pol
skich. Według stanu na chwilę obecną, 
na konto Mulawy można zapisać wytwo
rzenie dziesięciu linii żeńskich, z których 

królewskimi stajniami 
i stadninami państwowymi, 

hodowla koni arabskich 
nie jest prowadzona na tak 

wielką skalę, samowystarczalnie, 
a równocześnie z taką 

pieczołowitością 

nów Australii, jak Golden Wings, Bronze 
Wings, Sovereign Wings i fantastycznej 
Angels Love Song, jak również Czempio- 
nek Wschodniego Wybrzeża - Mulawa 
Ariva i M Angelica. Wnuczką tej ostat
niej jest Czempionka Victorii Always An 
Angel. M Angelique dala jeszcze obiecu
jącą, młodą klacz MI Angel.

Linia żeńska o brytyjskich korzeniach
siedem opiera się na wielu klaczach czyn- wywodzi się od klaczy Mulawa Chance,
nych w rozrodzie. Z wyjątkiem jednej, której matką była Grojecca po Grójec
wszystkie one wywodzą się od klaczy ce
lowo importowanych dla poszerzenia 
puli genetycznej i poprawy jakości po
głowia koni arabskich w Australii.

Dwie linie żeńskie: jedna założo
na przez klacz australijską, a dru
ga - brytyjską, mają początki 
w najwcześniejszym okresie 
działalności Mulawy. Ta pierw
sza, najliczniej reprezentowana, 
wywodzi się od klaczy Abanda, 
o liniach krwi prowadzących 
do Crabbet. Najlepszą spośród jej
potomstwa okazała się gniada pięk
ność - M Angelique. Do jej licznie rozro
dzonej progenituiy należy m.in. dwu
krotna Wiceczempionka Australii, On 
Angels Wings, matka takich Czempio-

(synu polskiego Cometa). Greg Senior 
i jego córka Jane zwrócili na nią uwagę 

podczas ich wizyty w Anglii we wcze
snych latach 70. Siwa w hreczce 

Chance odziedziczyła po ojcu - 
og. Ambition, atletyczną budowę 
i arystokratyczny sposób bycia. 
Okazała się zresztą najlepszą 
córką swojego ojca. Sama zdoby
ła tytuł Czempionki National 
Stud Show, a do jej najwarto

ściowszego przychówku należą: 
Czempionka National Stud Show 

Precious As Gold, dwukrotna Wice
czempionka Australii Fames Harmony 
i młoda, podobna do matki Chance To 



Dance. Również drugie pokolenie linii za
łożonej przez Chance odnosi znaczące 
sukcesy pokazowe - np. Klassic Harmo
ny Mi (po Klass) została Wiceczempion- 
ką Australii Klaczek Rocznych i Czem- 
pionką Klaczy Młodszych Queensland 
Gala Event. W wieku 27 lat Chance cieszy 
się doskonalą formą i sympatią całej ro
dziny oraz pracowników farmy.

Spośród linii założonych przez klacze 
importowane, największe znaczenie ho
dowlane ma linia kl. Karmaa, na trop 
której Greg i Julie wpadli podczas swojej 
podróży poślubnej do Scottsdale. W jej 
żyłach płynie prawdziwie królewska krew 
-jej ojcem jest Kaborr (Czempion Świa
ta, najlepszy syn Nabora), a matką Wice- 
czempionka USA, importowana z Hisz
panii AN Maneta. Nabyta w roku 1988 
na aukcji u Toma Chaunceya, w swoim 
nowym domu od razu pokazała klasę - 
zdobyła tytuły Czempionki Wschodniego 
Wybrzeża i National Stud Show, co przy
niosło jej rozgłos i uznanie. Jednak najsil
niejszy wpływ wywarła na program ho
dowlany stadniny, gdyż wiele wybijają
cych się ogierków i klaczek najmłodszego 
pokolenia wywodzi się od niej. Potom
stwo kl. Karmaa osiągnęło najwyższe 
laury pokazowe w Australii. Dwukrot
ny Czempionat National Stud Show, 
Wiceczempionat Wschodniego Wybrzeża

Mulawa Chance (Ambitions - Grojecca I Grojec) - Aristocrat Dam of Champions 
i I and Mulawa Behold (GLF Apollo - Amurath Beguile I Ramses Fayek) 

- East Coast, National Stud Show and Australian Champion Mare

i dwukrotny Wiceczempionat Australii
uzyskała Mae Marie, Karismaa została 
Czempionką Australii; Mulawa Kara 
Mia Mi (matka trzykrotnego Czempio- 
na Australii Flame Makera) - Czempion
ką National Stud Show, a Audacia - 
Czempionką Wschodniego Wybrzeża. 
Wreszcie wybitnie obiecujący, miody 
ogier Klass, czterokrotny Czempion 
Wschodniego Wybrzeża, jest dwukrot
nym Czempionem Australii, tak w ręku, 
jak i pod siodłem. Karmaa, mimo swoich 
26 lat, pozostaje niekwestionowaną 
„Królową Mulawy”, kochaną przez

Na australijskiej ziemi szeroko rozro
dziła się inna linia, również wywodząca 
się od klaczy importowanej z USA. Zało
żyła ją Czempionką USA w klasie Rituri- 
ty, Amurath Beguile (Ramses Fayek - 
Amurath Basksheba po Bask), nabyta 
w 1985 r. Swoją bogatą karierę pokazową 
Beguile kontynuowała w Australii, zanim 
przeszła na etat matki stadnej. W Mula- 
wie trwale zaznaczyło się jej potomstwo: 
Mulawa Behold - Czempionką Australii,

A Paradise (part 2)
Greg, Julie & Jane Farrell of Mulawa 
Arabian Stud (Australia) have long un
derstood the paramount importance of 
superlative dam lines, first gleaned from 
the wisdom of the Poles. At present, Mu
lawa is home to ten dam families, seven 
of which are represented by multiple ma
res in production. Of the seven enduring 
dam lines, all but one were founded upon 
mares purposefully imported to Mulawa 
with the intent of broadening the genetic 
palette and improving the general quali
ty of the Arabian horse in Australia.
Two dam families have endured since 
the earliest days of Mulawa, one origina
ting in Australia, and one in Great Brita
in. The largest of all the Mulawa female 
families is the former, that of the straight 
Crabbet mare Abanda. The best mem
ber of this family was the enchanting bay 
M Angelique, one of the early daughters 
of Vision. The best of the bountiful Ange
lique family includes: two-time Austra
lian Reserve Champion ON Angels 
Wings, dam of Australian Champions 
Golden Wings, Brome Wings & Sove- 
riegn Wings and the exquisite Angels Lo
ve Song-, East Coast Champions Mulawa



Ariva & M Angelica, the latter the grand 
dam of Victorian Champion Mare Al
ways An Angel; and the promising young 
broodmare Mi Angel.
The dam family with the UK origin is the 
family of Mulawa Chance, whose dam 
Grojecca (sired by the Polish-bred Co
met son Grojec) was selected by Greg Sr. 
and daughter Jane during a visit to En
gland in the early 1970s. A gorgeous flea- 
-bitten grey in the aristocratic and athle
tic phenotypic style of Ambition, Chance 
has proven herself to be the best produ
cing daughter of her beloved sire. A Na
tional Stud Show Champion Mare her
self, the most accomplished and admired 
descendants of Chance include: National 
Stud Show Champion Precious As Gold; 
twice Australian Reserve Champion Ma
re Fames Harmony ; and her young look 
alike daughter Chance To Dance. The se
venth generation of the Chance family is 
now enjoying tremendous success in the 
show ring: Klassic Harmony Mi (by 
Klass), with the titles of Australian Rese
rve Champion Yearling Filly and Queen
sland Gala Event Junior Champion Filly 
to her credit. At age 28, Chance is thri- 

Wschodniego Wybrzeża i dwukrotnie Na
tional Stud Show, Be A Star - Czempion- 
ka Klaczy Młodszych National Stud 
Show, oraz wschodząca gwiazda ringów 
Because - Czempion Australii Ogierków 
Rocznych i aktualny Czempion Wschod
niego Wybrzeża.

Jeszcze zanim krew Aladdina została 
wprowadzona do programu hodowlane
go Mulawy przez ogiera Warranty, Greg 
spróbował użyć jednej z jego najstar
szych córek urodzonych w USA - po
prawnej i mocno zbudowanej Magies 
Gift, początkowo nabytej na współwła
sność z Lasmą. Jej rodowód jest czysto 
polski - w linii żeńskiej wywodzi się 
od zasłużonej matki stadnej z Albigowej 
- Alfy, najstarszej siostry Baska. Pokry
ta ogierem Vision, dala cenną klacz Per
ception, której dwie córki po Parkview 
Audacious osiągnęły jeszcze wyższy po

ziom - Mulawa Alexa i Mulawa Ana- 
stazia zostały czempionkami Natio
nal Stud Show i Wiceczempionkami 
Australii.

Czysto polskiego pochodzenia klacz 
Dżina, hodowli Lasma Arabians, przyje
chała do Australii razem z ogierem Ambi
tion. Kontynuatorką tej linii żeńskiej zo
stała jej wnuczka Presence, w której ży
łach płynęła zarówno krew og. Vision, jak 
i GLF Apollo. Wśród jej potomstwa zna
lazł się Fames Presence - Czempion Au
stralii Ogierów Młodszych, ale przede 
wszystkim aktualna posiadaczka „Po
trójnej Korony Australii” - Parada 
(po Magnum Forty Four). Ta rosła, lecz fi
nezyjna i wybitnie żeńska młoda klacz 
ma długą szyję, idealnie wyrównaną linię 
górną i wszystkie najlepsze cechy fenoty- 
powe, z których jest znane potomstwo 
Magnum Psyche. Zalicza się więc do naj-
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wybitniejszych reprezentantek swojego 
pokolenia, co świadczy o międzynarodo
wym poziomie przychówku wypuszcza
nego przez Mulawę.

Ostatnio bazę genetyczną Mulawy po
szerzyły cztery nowo wprowadzone linie 
żeńskie. Założycielką pierwszej z nich zo
stała Mustangs Magnum (po Magnum 
Forty Four), którą Greg odnalazł jako 
obiecującą roczniaczkę w stadninie Shane 
Edwards Arabians w stanie Victoria i na
był na współwłasność z Philem i Kay 
Edwardsami. Przygotowana przez do
świadczonych trenerów, w rekordowym 
tempie osiągnęła szczyt formy, zwycięża
jąc ’ trzech najbardziej prestiżowych au
stralijskich pokazach: National Stud 
Show, Czempionacie Wschodniego Wy
brzeża i Czempionacie Narodowym. Była 
piet vszą roczniaczką na półkuli połu
dniowej, której się to udało!

A. Mulawa Kara Mia Mi (GLF Apollo - 
Karmaa / Kabor) z klaczką / with, a filly 
Kartier Mi (by Magnum Forty Four)

■4 Mae Marie (TS Al Malik - Karmaa 
/ Kaborr) - dwukrotna / Twice National 
Stud Show Champion, East Coast Reserve 
and Australian Reserve Champion Mare

Najnowsze nabytki pochodzą z Amery
ki Północnej. Jako pierwsza przybyła Ri- 
maraa - doskonała córka dwukrotnego 
Czempiona USA i trzykrotnego Czempio- 
na Świata, og. Marwan Al Shaqab, bar
dzo podobna do ojca. Zdążyła już zabły
snąć na ringach pokazowych w Australii, 
zdobywając w 2008 tytuł Czempionki Na
tional Stud Show, a pod koniec 2009 uro
dziła zachwycającą klaczkę po Magnum
Forty Four. Wkrótce dołączyła do niej Pri- 
nicipessa CC A, która po swoim nieżyją
cym już ojcu - wybitnym reproduktorze 
Versace - odziedziczyła egzotyczną urodę 
i wdzięk połączony z odpowiednim kali
brem. W nowej ojczyźnie zdobyła tytu
ły Czempionki Wschodniego Wybrzeża 
i Wiceczempionki Australii w roku 2009, 
a już w 2010 po ogierze Guiliano urodzi
ła ogierka, który należy do najbardziej 

ving with extraordinary ease and rema
ins a farm and family favourite.
Of all the dam lines introduced from 
abroad, the most important is undoub
tedly that of Karmaa. Discovered by 
Greg & Julie while honeymooning in 
Scottsdale, the royally-bred Karmaa - by 
World Champion Kaborr (the best son of 
Nabor) out the US Reserve National 
Champion Spanish import AN Marieta - 
was purchased at the Tom Chauncey Sa
le in 1988. In her new home, she was 
a stand-out in the show ring, winning the 
titles of East Coast & National Stud 
Show Champion Mare with great fanfare 
and acclaim. Her most significant influ
ence, however, has been felt most stron
gly through the breeding program, in 
which Karmaa has consistently produ
ced many of the leading males and fema
les of the last generation. The Karmaa 
elite rank amongst the best in Australian 
history: twice National Stud Show 
Champion, East Coast Reserve Cham
pion & twice Australian Reserve Cham
pion Mae Marie; Australian Champion 
Karismaa; National Stud Show Cham
pion Mulawa Kara Mia Mi - dam of thri
ce Australian Champion Flame Maker; 
East Coast Champion Audacia; and fo
ur-time East Coast Champion, twice Au
stralian Champion Stallion (In-Hand & 
Under Saddle) and extremely promising 
young sire Klass. Karmaa is still the un
disputed „Queen of Mulawa”, beloved by 
all and still gloriously beautiful at 26 
years of age.
Another of the American imports that 
has thrived on Australian soil is the fami
ly of US National Champion Futurity Ma
re Amurath Beguile (Ramses Fayek - 
Amurath Basksheba by Bask), imported 
in 1985. Beguile continued her illustrious 
show career in Australia, before retiring 
to the more important duties of brood
matron. Her abiding legacy at Mulawa 
includes: Mulawa Behold - Australian, 
East Coast & twice National Stud Show 
Champion Mare; Be A Star - National 
Stud Show Champion Filly; and rising

À Love Potion M (Padrons Psyche
- Quintessence TR I Arrogance AA)
- nowy nabytek I a new purchase 
by Mulawa at Scottsdale 2010
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Because (Magnum Forty Four - Befame / Fame Maker R)
- 2010 East Coast Champion Stallion

young show ring superstar Because - Au
stralian Champion Yearling Colt and the 
reigning East Coast Champion Stallion. 
Prior to the introduction of the legenda
ry Aladdinn through Warranty into the 
Mulawa breeding program, Greg experi
mented with one of his oldest US-bred 
daughters - the athletic and well con
structed LM Magics Gift. Purchased ori
ginally in partnership with Lasma, Ma
gics Gift was entirely Pure Polish in pedi
gree, tracing most meaningfully tail-fe
male to celebrated Albigowa matron 
ARFA, eldest full sister to Bask. She pro
ved a good cross with Vision, giving the 
valuable daughter Perception. Two of 
Perception’s daughters by Parkview Au
dacious are poised to advance this dam 
line to a new level of excellence: Mulawa 
Alexa and Mulawa Anastasia, both Na
tional Stud Show Champions & Austra
lian Reserve Champions.
The pure-Polish Lasma bred Dsina, 
Ambition’s travel partner to Oz, has se
cured a legacy through granddaughter 
Presence, combining the blood of both 
Vision and GLF Apollo. Her production 
record includes Australian Champion 
Colt Fames Presence and most impor
tantly, reigning „Australian Triple 
Crown” champion Parada by Magnum 
Forty Four. Tall, elegant, and infinitely 
feminine, Parada is an ultra-high quali
ty, long necked, smooth bodied young 
mare who embodies the superior phe
notypic style of the most elite daugh
ters of Magnum Psyche. She ranks 
among the best young mares of her ge
neration and is highly representative of 
the international quality now produced 
with regularity at Mulawa.
Most recently, four mare lines were ad
ded to Mulawa through individual in
troduction with the intent of establi
shing new dam families of merit within 
the broadening scope of the breeding 

program. The first of these, Mustangs 
Magnum, was discovered while still an 
aspiring weanling at Shane Edwards 
Arabians in Victoria. Sired by resident 
chief sire Magnum Forty Four, „Maggie” 
became part of the Mulawa program 
via a partnership agreement with Phil 
& Kay Edwards. With the experienced 
show team at the helm of her career, 
Mustangs Magnum went from aspiring 
to accomplished in record time, swe
eping all three major Australian titles - 
National Stud Show, East Coast & Au
stralian Champion - as a yearling, a first 
for any horse Down Under.
The newest additions are recent discove
ries from North America. The first to ar
rive was Rimaraa, a delightful young lo
ok-alike daughter of twice US National & 
thrice World Champion S. Rimaraa has 
since earned show ring acclaim in Au
stralia as 2008 National Stud Show 
Champion Mare, and in late 2009 delive
red a beautiful filly by Magnum Forty Fo
ur. Her new stablemate Principessa CCA 
is an imposing and exotic daughter of 
the late significant sire Versace, and po
ssesses all his considerable charm and 
substance. Principessa has been even 
more successful in her adopted home, 
winning the titles of East Coast Cham
pion & Australian Reserve Champion 
Mare in 2009. He first foal by fellow coun
tryman Guliano - a 2010 colt - is one of 
the most promising on the farm. The ul
tra-exotic W Alegria was discovered by 
long-time friend Gene Reichardt at 
a client's farm in Tennessee. A blend of 
the best Gainey and Spanish lines, Ale
gria is expected to add refinement and 
exotic beauty to the next generation at 
Mulawa.
Along with the four adult mares, Mulawa 
has purposefully sought out four young 
fillies to broaden the genetic palette in 
the breeding program. These include the 

obiecujących tegorocznych źrebiąt 
na farmie. Jeszcze bardziej egzotyczną 
urodę i finezję ma W Alegria, która łączy 
w sobie linie krwi hiszpańskiej i hodowli. 
Długoletni przyjaciel właściciela - Gene 
Reichardt - wypatrzył klacz na farmie 
swojego klienta w Tennessee. Greg ocze
kuje, że W Alegria przekaże swoje cechy 
następnym pokoleniom.

Równolegle z czterema dorosłymi kla
czami Greg sprowadził też cztery młode, 
aby jeszcze bardziej poszerzyć bazę ge
netyczną hodowli. Wśród nich znalazły 
się: obdarzona długą szyją, elegancka Va
lentine MI (po DA Valentino, od HL In- 
factuation, wielokrotnie plasującej się 
w US National Top Ten); bardzo żeń
ska, w typie pokazowym Love Potion M 
(po Padrons Psyche) oraz finezyjna wnu
czka og. Marwan Al Shaqab - DM Marce- 
des True Love. Jednak prawdziwym klej
notem tej kolekcji okazała się LLC Bria- 
na - na aukcji Signature Stallion w Scotts
dale w roku 2010 została jednomyślnie 
wybrana Czempionką Klaczek Rocz
nych. Jej rodzice to Pyro Thyme SA 
(z dużym udziałem krwi polskiej) 
i RD Fabreanna - oboje są Narodowymi 
Czempionami USA.

Jeśli gdzieś na świecie istnieje „koński 
raj na ziemi”, to Mulawa w pierwszym 
rzędzie zasługuje na to miano. Przedsię
biorstwo obejmuje cztery posiadłości 
ziemskie, zlokalizowane w trzech róż
nych miejscowościach na terenie dwóch 
stanów. Stadnina łączy rozmach i ambi
cje z dobrymi wynikami i dbałością o do- 
brostan koni, uwzględniającą najdrob
niejsze szczegóły. Chyba nigdzie, po
za królewskimi stajniami i stadninami 
państwowymi, hodowla koni arabskich 
nie jest prowadzona na tak wielką skalę, 
samowystarczalnie, a równocześnie z ta
ką pieczołowitością.

Główny ośrodek hodowlany Mulawy 
jest zlokalizowany w Berilee, na przed
mieściach Sydney i składa się z dwóch 
gospodarstw: Mulawa i Ambition, po
łożonych po obu stronach Bay Road. 
W Mulawie mieści się też ośrodek trenin
gowy, gdzie zajeżdża się konie i przygoto
wuje do pokazów, zarówno w ręku, jak 
pod siodłem. Tu przez lata przyjmowano 
gości z wielu krajów świata, a co roku, kie
dy w Australii panuje wiosna, urządzane 
są Dni Otwarte.
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Gospodarstwo Ambition, po wschod
niej stronie Bay Road, w pełni zasługuje 
na określenie „koński raj”. Wszystkie 
ogiery, które nie są aktualnie w treningu 
pokazowym, korzystają tam z obszer
nych, trawiastych wybiegów. Tereny zie
lone w Ambition są łagodnie pofalowane 
i leżą na otwartej przestrzeni, dzięki cze
mu ogiery widzą się nawzajem, mogą ob
serwować inne pasące się konie i wszyst
ko, co się dzieje w posiadłości. Do tych 
wybiegów mają dostęp przez 24 godziny 
na dobę, przez okrągły rok. Rezydencja 
rodzinna usytuowana jest w najwyższym 
punkcie majątku, skąd widać zarówno 
wybiegi dla koni, jak i budynki ośrodka 
treningowego i tereny rezerwatu przyro
dy w dolinie rzeki Hawkesbury.

Ostatnio w Ambition przybył nowy 
obiekt - ośrodek treningowy dla koni 
przygotowywanych do klas pod siodłem. 
Przylega bezpośrednio do domu miesz
kalnego rodziny Farrellów, a dokładnie 
do sypialni ich córki Kate. Składa się 
z ośmioboksowej stajni i krytej ujeżdżal
ni o wymiarach 80 x 40 m, przystosowa
nej do treningów ujeżdżenia.

Druga rezydencja rodzinna mieści się 
w Belle Vue, w sielankowym otoczeniu 
wyspiarskiego stanu Tasmania. Struktu
ra tego obiektu podporządkowana jest 
wymogom rekreacji i czynnego spędzania 
czasu wolnego, tym bardziej, że wyspa 
rozkwitła dzięki turystyce. Goście mają 
tu możliwość podziwiania urokliwego 
krajobrazu z grzbietów koni arabskich, 
i to nie byle j akich - w większości są to by
le czempiony narodowe i/lub zasłużone 
matki stadne, które jeszcze na emerytu
rze służą sprawie promocji rasy arabskiej.

Dokupienie 750-akrowej farmy Alaba
ma, położonej w Aberdeen, o jakieś 3,5 
godziny drogi na północ od Sydney, w sa
mym sercu australijskiego regionu ho
dowli koni pełnej krwi, pozwoliło na po
czynienie szybszych postępów w progra
mie hodowlanym Mulawy. W ciągu ostat
nich trzech lat obiekt został gruntownie 
wyi montowany i zmodernizowany tak, 
aby mógł z powodzeniem pełnić funkcję 
sup mowoczesnego centrum rozrodu.

V Alabamie utrzymywane jest obecnie 
sta io podstawowe matek czystej krwi 
ar; skiej (ponad 30 klaczy). Powiększe
ni majątku o gospodarstwo Alabama 
wymusiła konieczność przekształcenia 

long-necked, elegant Valentine Mi (by 
DA Valentino and out of muIti-National 
Top Ten Mare HL Inf actuation), the sho
wy and feminine Padrons Psyche daugh
ter Love Potion M, the refined and femi
nine Marwan Al Shaqab granddaughter 
DM Marcedes True Love, and the crown 
jewel LLC Briana - 2010 Scottsdale Si
gnature Stallion Auction Champion 
Yearling Filly (unanimous) and the dau
ghter of the heavily Polish-influenced US 
National Champions Pyro Thyme SA and 
RD Fabreanna.
If there is a heaven on earth for horses, 
Mulawa is undoubtedly the principal 
address. Spread over four properties in 
three locations across two Australian 
states, the comprehensive scope of the 
operation is simultaneously ambitious, 
efficient, enterprising, equine friendly 
and impressively all-encompassing. No
where else on earth outside of royally 
affiliated stables or any of the nationali
zed state studs is the Arabian horse 
bred and raised on such a grand scale 
or with such self-sufficiency and atten
tion to detail.
The main Mulawa operation on the frin
ge of suburban Sydney at Berilee is in 
reality two properties: Mulawa and Am
bition, separated by Bay Road between. 
Mulawa has retained its status as prin
cipal training center, encompassing all 
aspects of training, breaking, conditio
ning and preparation for both halter 
and performance and for every single 
horse in the program. This site has ho
sted scores of international guests thro
ugh the years and is home to the always 
well attended annual Mulawa Open Day 
each (Aussie) spring.
The aptly named Ambition property 
just across Bay Road to the east is a vir
tual equine paradise. Here, all of the Mu
lawa stallions not in show training live in 
spacious green paddocks. Gently rolling 

Klass (TS Al Malik - Karmaa I Kaborr) .
Australian Champion Ridden and In-Hand Champion Stallion a ™ 
na przejażdżce w lesie eukaliptusowym / on a ride in the euka yp us

and expansively open, the yard area of 
Ambition allows each of the stallions to 
be constant view of each other and with 
the other horses grazing and lounging 
on the property, with 24 hour access 
throughout the year. The main family re
sidence is situated on the highest point 
of the property, a location which allows 
for sweeping views of Ambition’s yards 
and the new dressage/performance hor
se center as well as the national fo- 
rest/nature preserve and Hawkesbury 
River valley beyond.
The most recent structural addition to 
Ambition is the dressage and performan
ce horse center. Built in very close proxi
mity to Farrell family home (and in parti
cular, daughter Kate’s bedroom), the 
eight stall bam and covered 80m x 40m 
arena were designed to house the rapidly 
expanding dressage and high level per
formance team.
The other main Farrell family residence 
is Belle Vue, an idyllically situated pro
perty near Launceston, on the Aussie is
land state of Tasmania. This operation is 
one upon which recreation is the princi
pal activity, an appropriate purpose 
upon Australia’s vacation destination, an 
island dedicated to and thriving as a re
sult of tourism. The local country club is 
one of the family businesses - here gu
ests are provided the opportunity to tra
ilride the scenic countryside on Arabian 
horses. These mounts are not just any 
Arabian horses, most are past National 
champions and/or cornerstone brood
matrons living out their retirement years 
in first class style, serving as superlative 
ambassadors for the breed.
The Mulawa program took a huge leap 
forward with the acquisition of Alabama, 
a 750 acre established farm located abo
ut 31/2 hours north of Sydney in Aberde
en. Situated in the heart of Australia’s 
prime thoroughbred region near Scone, 
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Alabama has been meticulously resto
red remodelled and transformed over 
the course of the last three years into 
a state-of-the-art breeding facility.
Alabama is now home to the entire Mu- 
lawa broodmare band, which includes 
over 30 purebred Arabian mares. The 
evolution and expansion of the modest 
Mulawa breeding program (in the past, 
typically resulting in 10-15 foals a year) 
into a full service embryo transfer center 
(resulting in 40 expectant foals for 2010- 
2011. almost half of which are embryo 
transfer foals) has been the driving force 
behind the incorporation of Alabama as 
an integral component of the overall Mu
lawa program. Mulawa is committed to 
creating the next generation of world 
class foals for the international market - 
Alabama provides the perfect venue for 
this imperative success on a large scale. 
Embryo transfer has allowed Mulawa to 
capitalize on the genetics of the pro
gram’s most meritorious and proven bro
odmatrons as well as the most accompli
shed and promising young females. The 
results thus far have been impressive - 
the productive life of older elite mares 
has been extended, while the early pro
ductive capacity of the best two-year old 
fillies has been realized, oftentimes re
aping multiple rewards. In the past, Mu
lawa felt compelled to keep the best pro
geny from each foal crop as next genera
tion replacements - now with several of 
the best mares producing multiple foals 
a year, Mulawa can share its finest with 
the international market and breeders 
worldwide while ensuring the ongoing 
success and progress of its own program. 
As every visitor to any of the Mulawa 
farms can attest, the predominant atmo
sphere is one of peaceful calm orderly ef
ficiency, and confident serenity. This pre
valent positive energy is a direct result of 
a highly capable, responsible and caring 
staff as well as the thoughtfully conceived 
layout of each operation. In both design 

Kate - utalentowana amazonka i mistrzyni / talented rider, the champion

and detail, the extensive facilities on all 
the Mulawa properties have all been cre
ated with the psychological & physiologi
cal well being and comfort of the horse in 
mind. Quality of life might just as well be 
the Mulawa mantra - it is abundantly evi
dent in the fabric of daily routine and per
vasive at every level of the program.
In terms of relationships, these are utter
ly dependent on people, and the people 
that comprise the essential Mulawa te
am are amongst the finest horsepersons 
and humans anyone should ever have 
the good fortune to meet. Greg & Julie 
are the heart and soul of Mulawa. Their 
knowledgeable, practical, hands-on, 
100% committed and uncompromisingly 
passionate attitude and approach set 
the standard to which the entire staff 
aspires. Joining them in charting the on
going success of the program as full part
ner is Jane, a beacon of positive energy 
and support and the perpetual and unti
ring cheerleader for all things Mulawa. 
For years, Jane has served behind the 
scenes as the official Mulawa spokesper
son - designing ads, articles, promotio
nal material, stallion cards, etc. and utili
zing her innate intelligence, creativity 
and compassion to relate the Mulawa 
success story as it unfolds. Jane, who 
often modestly understates her crucial 
contribution, is also the official resident 
photographer/videographer, a role which 
is taken very seriously and the results of 
which, are without fail, first class.
Presentation and organization are two 
innate skills that Julie brings to the Mu
lawa team with brilliance. Julie heads 
the „prep” team at every show and open 
day, making up horses and making sure 
that the equine as well as human crew, 
oftentimes two dozen-plus members 
strong, is ready to compete on time. Ju
lie also spearheads the Mulawa breeding 
and embryo transfer operation, spending 
time each week at Alabama overseeing 
the expanding program. 

ograniczonego programu hodowlanego 
Mulawy, przy którym w przeszłości otrzy
mywało się 10-15 źrebiąt rocznie. Teraz 
jest to ośrodek pełnozakresowych usług 
w dziedzinie transplantacji zarodków, 
dzięki któremu w sezonie 2009/2010 moż
na się było spodziewać 40 sztuk potom
stwa, z czego połowa pozyskana była 
w drodze transferu. Właściciele Mulawy 
uważają za swój obowiązek kształtowanie 
następnego pokolenia klasowej młodzieży’ 
arabskiej pod kątem potrzeb rynku świa 
towego i Alabama zapewnia odpowiednie 
zaplecze dla tego przedsięwzięcia.

Dzięki transplantacji zarodków istnie 
je możliwość maksymalnego wykorzy
stania zasobów genetycznych sprawdzo
nych matek stadnych, podobnie jak 
i obiecujących, młodych klaczek. Jak do
tąd, osiągnięto nadzwyczajne rezultaty, 
gdyż wskutek zastosowania tej metody 
można było przedłużyć okres użytkowa
nie rozpłodowego starszych wiekiem 
klaczy, jak również przyspieszyć włącza
nie do hodowli najlepszych dwulatek. 
W przeszłości hodowcy z Mulawy byli 
zmuszeni zachowywać najlepsze egzem
plarze z każdego rocznika jako przyszły 
remont stada podstawowego, ale odkąd 
od wybitnych klaczy można pozyskać 
kilkoro źrebiąt rocznie, mogą już kiero
wać obiecujący materiał na rynek świa
towy, gwarantując równocześnie konty
nuację cennych prądów krwi we własnej 
stadninie.

Każdy odwiedzający Mulawę może za
świadczyć, że tym, co najbardziej rzuca 
się w oczy, jest wzorowy porządek i po
czucie spokojnej pewności siebie. Ma 
na to wpływ zarówno wykwalifikowany, 
odpowiedzialny i troskliwy personel, jak 
i doskonała organizacja pracy. Wszystkie 
budynki i urządzenia stadniny zostały 
zaprojektowane pod kątem fizycznego 
i psychicznego dobrostanu koni.

Przykład Mulawy pokazuje, że osią
gnięcie szczęścia, sukcesów i zadowole
nia z życia jest nierozerwalnie związane 
z jakością życia i prawidłowymi stosun
kami międzyludzkimi. O jakości życia 
mówi się w Mulawie ciągle, na każdym 
szczeblu ich programu, a stosunki mię
dzyludzkie zależą wyłącznie od ludzi - 
personel został tu wyjątkowo starannie 
dobrany i składa się z prawdziwych ko
niarzy.
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A Uroda i wdzięk / the sirene beauty - W Alegria (Amando Juan - Desert Tapestry / Gai Marquis}

¡Classical Dream Mi (Klass - Mustang’s Magnum I Magnum Forty Four) - East Coast and National Stud Show Reserve 
Champion Jearling Filly ▼

One of Julie’s greatest passion is riding, 
and passion she shares with daughter 
Kate. Julie is the driving force behind the 
thriving performance horse and Arabian 
derivatives program, the results of which 
are gaining Mulawa significant notoriety 
within the country’s most competitive 
performance circles. Fifteen-year old Ka
te has grown into a very talented and hi
ghly competitive Dressage and Hack ri
der - on any given weekend, she and Ju
lie can be found competing at Dressage 
competitions across NSW. Kate has had 
particular success on the Mulawa bred 
purebred gelding Proclaim - a ten-time 
Australian Champion in nine different di
visions, with her multi-National Youth 
Riders Dressage Champion Summerzars 
Imagery (an Anglo-Arabian), and with 
Owendale Lemon Twist, one of the most 
accomplished Arabian Riding Ponies in 
the country (with whom Kate most re
cently won the coveted title of Sydney 

Easter Royal Champion).
Beyond the core management of Greg, 
Julie & Jane, Team Mulawa is comprised
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Angels Gift Mi (Magnum Forty Four - On Angels Wings / TS Al Malik)

Oczywiście duszą i sercem wszelkiej 
działalności są Greg i Julie, których za
angażowanie, pasja i wiedza fachowa 
stanowią wzór dla wszystkich pracow
ników. Do spółki przystąpiła także Jane 
- prawdziwy wulkan pozytywnej energii, 
nieodmiennie kibicująca wszelkim po
czynaniom Mulawy. Od lat już pełni 
funkcję rzecznika prasowego stadniny, 
redaguje materiały reklamowe, pisze ar
tykuły promujące hodowlę i ogłoszenia 
o stanówce. Tylko przez skromność nie
raz deprecjonuje znaczenie swojego 
wkładu pracy, chociaż jest także autor
ką zdjęć i filmów o bardzo wysokiej ja
kości.

Julie ma wrodzone zdolności organiza
cyjne i potrafi po mistrzowsku zaprezen
tować efekty swojej pracy, toteż kieruje 
ekipą przygotowującą konie do pokazów. 
Zawsze pilnuje, aby wszystko było dopię
te na ostatni guzik, zarówno od strony 
koni, jak i ludzi, toteż zwykle w ostatniej 
chwili zjawia się na widowni, aby obejrzeć 
występ swoich koni. Kieruje także działal
nością Centrum Rozrodu i dogląda reali
zacji programu transplantacji zarodków.

Jazda konna jest jedną z największych 
pasji życiowych Julie, którą dzieli ze swo
ją córką Kate, trudno więc się dziwić jej 
zaangażowaniu w program poprawy war
tości użytkowej koni czystej krwi i pół

krwi arabskiej. Wyniki nie dały na siebie 
długo czekać - osiągnięcia Mulawy na- 
psuly już sporo krwi w australijskich śro
dowiskach jeździeckich! Piętnastoletnia 
Kate wyrosła na utalentowaną zawod
niczkę ujeżdżeniową, jeździ także w tere
nie - nie ma weekendu, żeby matka i cór
ka nie brały udziału w jakichś zawodach. 
Kate ma już zauważalne osiągnięcia 
na wałachu Proclaim hodowli Mulawy, 
na którym dziesięć razy zdobyła mistrzo
stwo Australii w różnych klasach. Wywal
czyła również tytuł mistrzowski młodych 
jeźdźców w ujeżdżeniu na angloarabie 
Summerzars Imagery i uszlachetnionym 
krwią arabską kucu wierzchowym Owen
dale Lemon Twist, który ostatnio przy
niósł jej upragnioną nagrodę w konkursie 
Sydney Royal Easter.

Niezależnie od głównego zarządu 
stadniny, który stanowią Greg, Julie i Ja
ne, zespól Mulawy zatrudnia wielu do
brych fachowców. Działalność majątków 
Mulawa i Ambition nadzoruje zarządca 
farmy, Paul Stockman, przy pomocy tak 
zaangażowanych miłośników koni, jaki
mi są Jayna Prell i Mitchell Taff, którzy 
również dołożyli swoją cegiełkę do suk
cesu ekipy pokazowej Mulawy. Trener 
klasy międzynarodowej, Cameron Bo
nney, kieruje pracą zespołu zajmującego 
się treningiem koni do klas w ręku. Do
rywczo pomocą służy mu były zarządca 
stadniny Greg Andrews, który obecnie 
posiada własny ośrodek treningowy. We 
współdziałaniu z Gregiem Farrellem, Ca
meron i Greg Andrews nie tylko przygo
towują konie do pokazu, lecz i sami je 
prezentują.

Trenerka Daniella Dierks i jej asy
stentka Annette Lowe zajmują się pracą 
z końmi użytkowymi. Daniella ma kla
syczne wyszkolenie jeździeckie i repre
zentuje międzynarodowy poziom w ujeż
dżeniu, osiągnięty dzięki ciężkiej pracy 
i wrodzonemu talentowi. Zarówno ona, 
jak i Annette, są liczącymi się zawodnicz
kami nie tylko w konkurencjach przez
naczonych dla koni arabskich, ale 
i w otwartych. Cieszą się więc opinią jed
nej z najlepszych w Australii ekip trenu
jących araby pod siodłem.

Małżonkowie Vince i Karen Ealzon za
rządzają majątkami Alabama i Cronk Coar. 
W tej pracy wspierają ich: koniuszy mąjąt- 
ku Alyssa Johnson i specjalista ds. rozro-
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du i transplantacji zarodków - lekarz we
terynarii Daniel Barbosa, zaś Bill Katt, 
dyrektor ds. eksploatacji, pilnuje prze
strzegania rozkładu dnia i maksymalnej 
efektywności wszystkich jednostek.

Pod względem sukcesów pokazowych 
dla Mulawy najbardziej owocny był sezon 
2009/2010. Najlepiej spisała się niewątpli
wie kl. Parada, która zdobyła czempio- 
naty wszystkich pokazów, w których 
startowała, w tym także „Australijskiej 
Potrójnej Korony”, tj. National Stud 
Show, Czempionatu Wschodniego Wy
brzeża i Australijskiego Narodowego. Ta 
wyjątkowa młoda klacz w linii żeńskiej 
pochodzi bezpośrednio od założycielki li
nii - Dżiny, ale dzieli ją od niej już pięć 
pokoleń wyhodowanych w Mulawie. 
Spektakularne sukcesy odniosły również 
najstarsze córki ogiera Klass, debiutują
ce na pokazach: Klassical Dream Mi wy
grała Czempionat Wschodniego Wybrze
ża Klaczek Rocznych i Wiceczempionat 
National Stud Show, a Klassical Harmo- 
ny Mi (reprezentująca już siódme poko
lenie hodowli własnej Mulawy) została 
Narodową Wiceczempionką Australii 
Klaczek Rocznych. Mało tego - Guiliano 
uzyskał Czempionat Supreme Ogierów 
Młodszych pokazu podczas Dni Queens- 
landu, zaś wyhodowany w Mulawie Be- 
cause został Czempionem Ogierów 
Wschodniego Wybrzeża.

Zeszły sezon okazał się rekordowy dla 
Mulawy również w konkurencjach użyt
kowych, zarówno dla koni czystej krwi, 
jak i półkrwi. Ogier Klass (od Karmaai, 
aktualny Narodowy Czempion Australii, 
jest drugim ogierem w historii tego kraju, 
któremu udało się wygrać dwa Czempio- 
naty Narodowe z rzędu - w ręku i pod sio
dłem Oczywiście te wyniki stanowią tylko 
ukoronowanie wieloletniej serii osiągnięć, 
które w Australii nie mąją sobie równych 
i plasąją Mulawę w szeregu nąjlepszych 
stadnin koni arabskich na świecie.

Rodzina Farrellów prowadzi stadninę 
Mulawa już prawie od czterdziestu lat. 
Dzi1 swojej pasji, zaangażowaniu i wspói- 
dzia niu wznieśli się na szczyty sukcesu 
- zai iwno w życiu osobistym, jak i w świa
towym „przemyśle końskim” oraz hodow
li sv jej ukochanej rasy. Z niecierpliwo
ścią czekujemy więc dalszych rozdzia
łów j intrygującej „sagi rodzinnej”. •

/tłum. K. Ch/ 

of several essential professionals. Over
seeing the daily operation at Mulawa & 
Ambition in Sydney is farm manager 
Paul Stockman. Assisting Paul, are dedi
cated horse persons Jayna Prell & Mit
chell Taff, both also integral to the suc
cess of the Mulawa show team. Interna
tional horseman Cameron Bonney heads 
up the halter training division, assisted 
part-time by former farm manager Greg 
Andrews (who has since opened his own 
training centre). In conjunction with 
Greg (Farrell), Cameron & Greg (An
drews) prepare and present all the main 
Mulawa contenders in hand in all the 
major competitions.
Head trainer Daniella Dierks and assi
stant Annette Lowe comprise the Mula
wa performance team. Daniella is classi
cally trained at the elite international le
vel in Dressage, a hard earned skill and 
innate talent which serves her well 
across the varied performance discipli
nes offered within the Australian Ara
bian show ring. Both Daniella and Anet- 
te are serious and fierce competitors at 
Arabian and the more competitive Open 
show alike and have earned a reputation 
most recently as one of the most formi
dable performance teams in the country. 
The husband/wife team of Vince & Ka
ren Falzon manage the Alabama & 
Cronk Coar operations in Aberdeen. 
Supporting them in this vital responsibi
lity are horse supervisor Alyssa Johnson 
and breeding & embryo transfer specia
list Daniel Barbosa. Operations Manager 
Bill Katt ensures that the facilities as 
well as the daily schedule are operating 
as efficiently and effectively as possible 
given the high expectations at each of 
the Mulawa facilities.
In terms of show ring success. Mulawa 
enjoyed one of its most successful show 
seasons ever in 2009-2010. The darling of 
the Aussie show ring this past season 
was undoubtedly Parada, who finished 
the season undefeated and unanimous 
champion on all her outings, including 
wins at each leg of the Australian Triple 
Crown (National Stud Show, East Coast 
Championships & Australian Champion
ships). This exceptional young mare tra
ces directly tail-female to original foun
dation mare Dzina and is the product of 
five generations of Mulawa breeding. The 
show ring debut of the eldest Klass fil
lies also proved to be a resounding 
success, with Klasiccal Dream Mi 
winning the East Coast Yearling Filly 
Championship & National Stud Show 
Reserve Championship, and Klassical 
Harmony Mi (who represents seven ge
nerations of Mulawa breeding) earning 
the title of Australian Reserve Champion 
Yearling Filly & Queensland Gala Event 
Junior Champion Filly. In addition, Gu- 
liano earned the titles of National Stud 
Show Supreme Junior Stallion Cham
pion & Queensland Gala Event Interme
diate Champion Stallion, whereas the 
Mulawa-bred Because earned the Senior 
Stallion title at the East Coast Cham
pionships. The Mulawa performance te
am also finished another record-setting 
year of success for the both purebreds 
and the derivatives. Reigning Australian

Drzwi... do sukcesu
/ The doors... to success

Champion Staffion Klass (out of founda
tion mare Karmaa) became only the se
cond Arabian stallion in Aussie history to 
earn back-to-back Australian Cham
pionships in-hand and under saddle 
when he was named 2010 Australian 
Champion Ridden Arabian Stallion. 
These recent wins are just the icing on 
the cake for a decades-long record of 
achievement and accomplishment that 
is unmatched in Australia and is 
amongst the best of any Arabian stud in 
the world.
Faithfully stewarding the Arabian breed 
now for nearly four decades with passion, 
integrity and dedication, the Farrell Fa
mily and Mulawa Arabian Stud have 
charted an ambitious, progressive and 
ever-evolving path towards success - for 
themselves, for the worldwide industry 
and for the breed and the horses they lo
ve. We can look forward to the next chap
ter of this inspiring saga with great anti
cipation and shared rewards for all. 
Mulawa Arabian Stud 
Araby Cover Story - Summer 2010 
Scott Benjamin - May 2010
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Na Lazurowym
Jerzy „George“ Zbyszewski
fot. Irina Filsinger

Baanderos (Marwan Al Shaqab - HB Bessolea / Besson Carol) Czempion Ogierów 
Starszych / Senior Champion Stallion, Menton 2010

Niewielkie różnice w punktacji 
czołówki świadczą oczywiście 

o niezwykle wysokim 
i wyrównanym poziomie 

współzawodniczących koni, 
ale gdzieś w moich odczuciach 

i myślach ciągle pojawiało się 
pytanie: gdzie jest 

coś nowego
- coś, co zaparłoby dech?

P
okaz koni arabskich w Menton 
na Lazurowym Wybrzeżu ma 
w sobie coś z festiwalu filmo
wego w położonym nieopodal Cannes. 

Nie tylko wszystko odbywa się w prze
pięknej scenerii błękitu Morza Śród
ziemnego, lecz dodatkowo sam pokaz 
rozgrywany jest na plaży. Tuż obok 
rozkoszujących się słońcem plażowi
czów rozstawione są stajnie i zbudo
wana arena. Nie należy do rzadkości 
widok zainteresowanych końmi pań 
i panów, którzy obserwują zmagania 
na ringu... w strojach kąpielowych, 
wprost z leżaka. Podobnie jak na festi
wal w Cannes, zjeżdżają się do Men
ton gwiazdy świata arabów. Jako że są 
to w zasadzie te same konie, które ob
serwujemy przez cały sezon na are
nach pokazów europejskich i blisko
wschodnich, ich wielbiciele koncentrują 
się w swych opiniach na kondycji ulu
bieńców i sposobach ich pokazywa
nia. Przecież znają wszystkie startują
ce konie bardzo dobrze. I podobnie 
jak na czerwonym dywanie w Cannes,
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gwiazdy show poddawane są surowej 
ocenie, dowiedzieć się można która 
klacz utyła, która zachowała świetną 
formę i sylwetkę, a która powinna już 
odejść na zasłużony odpoczynek 
w stajenne pielesze. Trudno również 
nie oprzeć się wrażeniu, że podobnie 
jak widzimy te same konie w ringu, wi
dzimy też tych samych sędziów. Abso
lutnie nie twierdzę, że sędziowie ci są 
niekompetentni, ale przecież mamy 
wielu innych, utalentowanych, któ
rym szansa sędziowania takiego show 
jak w Menton nie jest dana.

W tym roku „gwiazdą, która straci
ła kondycję” była przepiękna Bess- 
-Falzah (WH Justice - Shazon El Ken- 
dal). Używając słów ludzi świata fil
mu, Bess-Fa’Izah powinna popraco
wać nad sylwetką.

Jedynymi klasami, w których moż
na zobaczyć coś zaskakującego dla 
sędziów i widzów, są klasy juniorów. 
Tu i ówdzie pojawia się bowiem tzw. 
„nowa twarz”. W Menton takich było 
niewiele, a większość czołowych koni 
w klasach koni młodszych pochodziła 
Po WH Justice lub po jego synu Aj
man Moniscione. Śmiało można po
wiedzieć, że ogiery te zdominowały 
konkurencje juniorów. Zresztą tytuł 
Best Sire in the Show (Najlepszy Re
produktor Pokazu) zdobył właśnie Aj
man Moniscione. Konie po obu wy
mienionych ogierach są zdecydowa
ne urodziwe, ale często na tym się 
kończy. WH Justice konsekwentnie 
Przekazuje bardzo dobre głowy i z re- 
gufy iadne, kształtne i długie szyje. 
Rożnie natomiast jest z resztą, łącz
ne z ruchem. System punktacji jest

On the French Riviera
The Arabian horse show at Menton on 
the French Riviera has something of the 
film festival held in nearby Cannes. Not 
only does everything take place amidst 
a beautiful scenery of the blue Mediter
ranean Sea, but additionally the show it
self is held on the beach. The stables and 
arena are set up right next to sunbathers 
enjoying the warm weather. It is not a ra
re sight that both men and women obse
rve the showdown on the arena with gre
at interest... in bathing suits straight off 
the beach chairs. Similar to the Cannes 
festival, the Menton event gathers stars 
of the Arabian world. Because they are 
by and large the same horses which we 
get to see during the entire season on the 
European and Middle Eastern show are
nas, their followers focus in their opi
nions on the condition of their favorites 
and ways of presenting them. After all, 
they know all the competing horses very 
well. And similar to the red carpet in 
Cannes, the show stars undergo strict 
evaluation - one can easily learn which 
mare gained weight, which maintained 
her excellent condition and figure and 
which should depart for a well deserved 
rest in a comfy stable. It is also difficult 
not to have an impression that similarly 
to seeing the same horses on the arena, 
we also see the same judges. I absolutely 
do not claim that these judges are in
competent, but we have so many other 
talented judges who are not given the 
opportunity to judge such a show as 
Menton.
This year the ‘star who lost her form” was 
the beautiful Bess Fa’lzah (WH Justice - 
Shazon El Kendal). Using movie termi
nology, Bess Fa’lzah should work on her 
body.
The only classes which can show some
thing surprising for both judges and 
spectators alike are the junior classes. 
Sometimes here and there a „new face” 
can be seen. There were few of such at 
Menton and the majority of the top hor
ses in the junior classes were by either 
WH Justice or his son Ajman Moniscio
ne. We can boldly say that these sires do
minated the junior competition. Any
how, the title of Best Sire in the Show 
was awarded to none other than Ajman 

Moniscione. Horses by both of the men
tioned sires are definitely very handso
me, but usually that’s where it ends WH 
Justice consistently passes on very go
od heads and usually nice, shapely and 
long necks. Whereas the rest, including 
movement, can turn out in various ways 
The point system is constructed in such 
a way that horses full of type and with 
a beautiful head gain higher marks than 
a correct, good moving horse with an 
average head and neck. That was exactly 
the case in the 4-8 year old stallion class. 
It was won by the very well known and ti
tled Baanderos (Marwan Al Shaqab - 
HB Bessolea by Besson Carol) before the 
just as popular QR Marc (Marwan Al 
Shaqab - Swete Dreams by Magic Dre
ams). Very correct but not that „exotic” 
Girlan Bey (Pesal - Gracja Bis by Mono- 
gramm), bred in Poland by Michal Boga- 
jewicz lost to QR Marc by literally a ha
ir’s breadth. This stallion, leased by Ath- 
bah Stud from Saudi Arabia, proved su
perior to his rivals in the movement cate
gory with a phenomenal trot. Neverthe
less it was type and head that took pre
cedence. Baanderos later went on to win 
the Senior Stallion Championship, be
sting QR Marc.
Whereas the extremely young, as just 2 
years of age, Alma Al Tiglio (Ajman Mo
niscione - Amanda Al Tiglion by Shami- 
lah Masai Mara) was awarded the palm 
in the battle for the Junior Mare Cham
pionship. This filly’s head is very remini
scent of a porcelain figurine. Right be
hind her placed FT Shaella (Shael Dre
am Desert out of Soul Pretty TGS). Whi
le the renowned FM Gloriaa had to set
tle for just third place at Menton. It’s 
worth noticing that the champion is 
a daughter of Ajman Moniscione, while 
the bronze medalist is by Ajman’s sire - 
WH Justice. Another small departure 
from the „WH Justice - Ajman Moniscio
ne” domination pattern was made by the 
bay Fadi Al Shaqab sired by the US Bes
son Carol. Whereas the title of Reserve 
Champion went to another Ajman de
scendant, the bay Kanz Albidayer (out 

of DL Martelle).
As I wrote previously the mighty beauti
ful but lacking top form Bess Fa’lzah had 
to yield in the championships before the 
grey show veteran Athenaa (Ashhal Al 
Rayyan - Ass Windi). The bronze was 
awarded to the well acquainted with 
world arenas Ladi Veronika (Versace - 

Nisrs Natevka).
I departed Menton with a feeling of hun
ger for more. Slight differences between 
the scores of the finalists reflect an extre
mely high and even quality of the compe
ting horses, but somehow a question 
kept on forming in my mind - where is 
something new, something that would 
take our breath away? Of course I will re
turn here in 2011 hoping that the equine 
stars wifi be just as stunning as those on 

the red carpet at Cannes.
/transL J. K./



Bess-Fa’izah (WH Justice - Shazon El Kendal / Ass Kendal) Wiceczempionka Klaczy Starszych 
/ Reserve Senior Champion Mare, Menton 2010

tak skonstruowany, że konie typowe, 
z piękną giowa, zdobywają większą 
liczbę punktów niż poprawny, dobrze 
ruszający się koń z przeciętną głową 
i szyją. Tak właśnie stało się w klasie 
ogierów 4-8-letnich. Klasę tę wygrał 
bardzo dobrze znany i utytułowany 
Baanderos (Marwan Al Shaqab - 
HB Bessolea po Besson Carol) przed 
równie popularnym QR Marc (Marwan 
Al Shaąab - Sweet Dreams po Magie 
Dreams). Bardzo poprawny, ale nie tak 
„egzotyczny”, wyhodowany w Polsce 
przez Michała Bogajewicza Girlan Bey 
(Pesal - Gracja Bis po Monogramm), 
przegrał do QR Marca dosłownie 
o włos. Ogier ten, dzierżawiony przez 
Athbah Stud z Arabii Saudyjskiej, „na
krył” konkurentów fenomenalnym ru
chem. Przeważyły typ i giowa. Baande
ros wygrał później Czempionat Ogie
rów Starszych, bijąc QR Marca.

Młodziutkiej, bo zaledwie dwulet
niej Alma Al Tiglo (Ajman Moniscio- 
ne - Amanda Al Tiglio po Shamilah 
Masai Mara) przyznano zaś palmę 
pierwszeństwa w walce o tytuł Czem- 
pionki Klaczy Młodszych. Główka tej 
klaczki przypomina figurkę z por
celany. Zaraz za nią uplasowała się 
FT Shaella (Shael Dream Desert 
od Soul Pretty TGS), a znana wszyst
kim świetnie FM Gloriaa musiała za
dowolić się w Menton trzecią pozycją. 
Zauważmy, że czempionka jest córką 
og. Ajman Moniscione, a brązowa me
dalistka jest po ojcu Ajmana - WH Ju- 
stice. Następny maleńki wyłom w do
minacji wspomnianych ogierów uczy
nił gniady Fadi Al Shaqab po ame
rykańskim Besson Carol, ale wice- 
czempionem został następny potomek 
Ajmana - gniady Kam Albidayer 
(od DLMarielle).

Jak już pisałem, szalenie urodziwa, 
lecz nie będąca w szczytowej formie 
Bess-Fa’izach, uległa w klasie czem 
pionatowej weterance pokazów, siwej 
klaczy Athenaa (Ashhal Al Rayyan - 
Ass Windi). Brąz przypadł otrzaska 
nej z ringami świata klaczy Ladi Vero 
nica (Versace - Nisrs Natevka).

Opuszczałem przepiękne Menton 
z poczuciem pewnego niedosytu 
Niewielkie różnice w punktacji czo 
łówki świadczą oczywiście o niezwy 
kle wysokim i wyrównanym pozio 
mie współzawodniczących koni, ale 
gdzieś w moich odczuciach i myślach 
ciągle pojawiało się pytanie: gdzie 
jest coś nowego - coś, co zaparłoby 
dech?

Oczywiście wrócę tu ponownie 
w 2011 r. z nadzieją, że końskie gwiaz 
dy będą równie oszałamiające, jak te 
na czerwonym dywanie w Cannes. <’
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(Amir Ash i raf [WH Justice] x CO Pashm ira)

Tihanj (Esteem x Tilima)

Reserve Champion Futurity Male
Italian National Championship, Verona 2008

Wnuk czempiona i ojca czempionów 
ogiera WH Justice!

Champion Futurity Male 
Seriate Show 2008

Najlepsza Głowa i Szyja Pokazu 
Collemancio Show 2009

Oraz klaczy TIHANJ 
' córki Trójkoronowanego ogiera Esteem

i półsiostry Trójkoronowanej klaczy Esteema 
Źrebna ogierem Hassan Ashiraf po Amir Ashiraf

o dzierżawie na sezon 2011 ogiera

• Í * >f'-'
Soraya Ashiraf (Amir Ashiraf x Tihanj) o. Pr A.Azarmi
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^Sportowe
Mistrzostwa

II Arabian Horse Sport
Janów Podlaski, 26-27.06.2010

Juniorzy / Junior Riders

Ujeżdżenie / Dressage
1. Barbarossa - Kaja Dembińska
2. Wangelis - Joanna Suliga
3. Salar - Aleksandara Owerko

Skoki / Jumping
1. Per Aspera - Dominika Lasota
2. Salar - Aleksandra Owerko
3. Saracen - Łukasz Zagor

Classic Pleasure
1. Barbarossa - Kaja Dembińska
2. Metropilis NA - Aleksandra Owerko
3. Wangelis - Joanna Suliga

Native Costume
1. Barbarossa - Kaja Dembińska
2. Salar - Aleksandra Owerko
3. Elekt - Marta Matysik

Polski Koni Arabskich (finały) 
Championships (finals)

Seniorzy / Senior Riders

1. Edinet - Agnieszka Romszycka
2. Wangelis - Marek Suliga
3. Cytra - Danuta Konończuk

1. Walor - Daria Klimecka
2. Galahad - Sławomir Przybysz
3. Wandea - Małgorzata Błaszczyk

1. Edinet - Agnieszka Romszycka
2. Wangelis - Marek Suliga
3. Ekier - Danuta Konończuk

1. Edinet - Agnieszka Romszycka
2. Prado - Weronika Waszczuk 

Dejanira - Danuta Konończuk

Polski strój historyczny / Polish Historical Costume
1. Barbarossa - Kaja Dembińska 1. Chejron - Sławomir Przybysz
2. Metropolis NA - Aleksandra Owerko 2. Ekier - Danuta Konończuk
3. Perła Nocy - Dominika Lasota 3. Saracen - Joanna Szymko y

A Per Aspera i / and Dominika Lasota

Barbarossa i / and Kaja Dembińska ▼

A Ekier i / and Danuta Konończuk

Edinet i / and Agnieszka Romszycka ▼
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Wacław Prucłmiewicz
fot. Lidia i Wiesław Pawłowscy

P
olskie konie arabskie od lat są wi
zytówką polskiej hodowli. Odno
szą sukcesy na pokazach i zdoby
wają tytuły czempionów na całym świę

cie. Coraz więcej osób i prywatnych stad
nin zajmuje się hodowlą arabów. Jednak 
nie wszystkie konie mąją szansę zdobyć 
tytuł Czempiona Świata, wszystkie za to 
mogą znaleźć miejsce w użytkowaniu 
sportowym - różnorakim, nie tylko w raj
dach długodystansowych. Przyniesie to 
satysfakcję każdemu właścicielowi, tym 
bardziej, że rozszerza się wachlarz możli
wości, oferujący coraz to nowe konku
rencje, aby każdy znalazł dyscyplinę, 
w której czuje się nąjlepiej. Jako krąj ho
dujący światowej klasy konie arabskie, 
powinniśmy promować je również w spor
cie, aby przekonać wszystkich, że konie 
te są nie tylko piękne, ale dzięki inteli
gencji i zdolności uczenia się sprawdząją 
się we wszystkich formach użytkowania 
sportowego i rekreacyjnego. Również 
mit o nadmiernym temperamencie 
i nadpobudliwości można obalić tylko 
za pośrednictwem bezpośredniego przy
kładu. Przecież, historycznie rzecz bio- 
rąc, araby są rasą o użytkowości jedno
stronnie wierzchowej i służyły człowieko
wi jako wierzchowce od niepamiętnych 
czasów, a tylko my, niegdyś kawaleryjska 
nacja, zdążyliśmy o tym dziwnie szybko 
zapomnieć!

Od paru lat z wielkim uznaniem ob
serwuję działania Polskiego Związku 
Hodowców Koni Arabskich, który jest 
współorganizatorem zawodów jeździe
ckich dla koni tej rasy, rozgrywanych 
w różnych dyscyplinach. Oczywiście nie 
wspominam tutaj o zawodach w rąj- 

dach długodystansowych, w których 
wytrzymałość koni arabskich została 
już dawno doceniona. Zawodnicy rywa
lizują w konkursach jazdy klasycznej 
i w stylu western. Jazda klasyczna obej
muje zwykle ujeżdżenie klasyczne, 
ujeżdżenie Classic Pleasure - gdzie 
ocenia się chody podstawowe konia 
oraz dosiad i pomoce jeźdźca, skoki 
przez przeszkody, jazdę w damskim sio
dle, jazdę w tradycyjnych strojach arab
skich (Native Costume lub Traditional 
Arabian Riding) oraz jazdę w stroju pol
skim. W stylu western rozgrywane są 
najczęściej następujące konkurencje: 
Western Pleasure, Trial, Reining, Free
style Reining, Western Horsemanship 
i Pole Bending. Często są organizowane 
zawody łączące oba style jeździeckie.

Z obserwacji zawodów można wycią
gnąć pewne wnioski, mija bowiem czas 
„niemowlęcego raczkowania” i nadcho
dzi pora na ponowne przeanalizowanie 
zasad rozgrywanych konkursów. We
dług mojej oceny, sędziom pozostawio
na jest zbytnia dowolność w interpreta
cji poszczególnych zapisów regulami
nowych dotyczących wymagań, kryte
riów oceny i punktacji. Zawodnicy przy
jeżdżający na zawody nie mogą być za
skakiwani wymogami poszczególnych 
konkursów - muszą znać je odpowied
nio wcześnie, aby dobrze przygotować 
się do startu. Zasady rozgrywania kon
kursów w klasach pod siodłem oparte 
są bowiem równocześnie na regulaminie 
ECAHO, austriackim regulaminie zawo
dów (OTO), przepisach FEI i PZJ. Nie 
zawsze są one spójne, a dodatkowo nie
znane sporej grupie uczestników, co tyl

ko dzięki zaangażowaniu i spokojowi 
wszystkich uczestników zawodów po
zwala je rozgrywać w dobrej atmosfe
rze. Bardziej szczegółowy regulamin 
rozgrywania zawodów, w tym i mi
strzostw, pomógłby w ich sprawnym 
i bezstresowym przeprowadzeniu.

Poziom sportowy wielu konkursów 
jest bardzo wysoki, należy zastanowić 
się nad bardziej planowym, systema
tycznym przygotowaniem do podob
nych imprez w przyszłości. Co należy 
zrobić, aby właściciele i jeźdźcy koni 
arabskich zaczęli przygotowywać je 
do udziału w różnorakich pokazach i za
wodach sportowych? Koniom arabskim 
jest bardzo trudno rywalizować w jed
nym konkursie z wierzchowcami innych 
ras, hodowanych i selekcjonowanych 
do „dużego” sportu. Powinniśmy zachę
cać do startu, a nie utrudniać karierę 
sportową już u jej zarania. Dlatego 
pierwszym krokiem w kraju powinno być 
stworzenie systemu rywalizacji w obrę
bie rasy, opartym na zmodyfikowanych 
przepisach dyscyplin objętych kuratelą 
Polskiego Związku Jeździeckiego. Przy
kładem mogą być rozwiązania wykorzy
stane w przypadku innych ras, jak np. 
ścieżka huculska, ciesząca się coraz 
większym zainteresowaniem, czy też np. 
w Austrii i Niemczech odrębny system 
zawodów dla koni rasy haflinger. Chodzi 
głównie o dopasowanie (np. w konkursach 
skoków i WKKW) parametrów prze
szkód, odległości w szeregach i limach 
oraz obowiązujących szybkości. To sa
mo dotyczy zawodów w powożeniu. Pro
gramy ujeżdżeniowe powinny być rów
nież dobrane pod kątem prawidłowości
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Beauty must be proven 
in practice

Polish Arabian horses have for years been 
the flagship of Polish breeding. They enjoy 
successes at shows and gain Champion titles 
all over the world. More and more people 
and private studs are taking up the breeding 
of Arabian horses - however not all of the 
animals have a chance to win the title of 
World Champion, yet all can find a place in 
sport - in its various forms, not just enduran
ce races. This will bring satisfaction to every 
owner, especially since the number of possi
bilities is growing, offering new disciplines so 
that everyone can find something they’re go
od at. As a country breeding world class qu
ality Arabians we should also promote them 
in sports to convince everyone that these 
horses are not only beautiful, but thanks to 
their intelligence and ability to learn they 
prove themselves in all forms of sport and re
creation. Also the myth about an excessive 
temperament and hyperactivity can be de
bunked only by means of a direct example. 
Historically speaking, Arabians are a breed 
of an entirely riding use and served man as 
mounts since time immemorial, only we, on
ce a cavalry nation, strangely happened to 
quickly forget about this!
For several years I have been observing with 
great recognition the actions of the Polish 
Arabian Horse Breeders Society (PAHBS), 
a co-organizer of equestrian events for hor
ses of this breed in various disciplines. Of co
urse I’m not mentioning endurance races in 
which the stamina of Arabian horses has 
long ago been appreciated. The contestants 
compete in classic and Western riding clas
ses. Classic riding classes usually include 
dressage, Classic Pleasure (where the points 
are scored for the horse’s basic gaits, the ri
der’s seat and the use of his aids), show jum
ping, side-saddle, Native Costume and Tra
ditional Arabian Riding (in oriental costu
mes), as well as Polish Historical Costume. 
The Western classes usually hold the follo
wing contests: Western Pleasure, Trail, Re
ining, Freestyle Reining, Western Horseman
ship and Pole Bending. Quite often the orga
nized events include both riding styles.
Certain conclusions can be drawn from the 
observation of these competitions. The time 
when we were starting out and thus many 
beginner’s mistakes could’ve been forgiven is 
behind us. Now the time has come to once 
more analyze the rules of the contests. In my 
opinion the judges are allowed too much fre
edom in interpreting individual regulations 
on requirements, criteria of evaluation and 
scores. Contestants coming to a competition 
cannot be surprised with the requirements 
of individual contests - they must know 
them early enough to be able to prepare 
themselves beforehand. The saddle classes” 
contests are based at the same time on ECA- 
HO regulations, Austrian rules for holding 
events (¿-TO), as well as FEI and Polish Equ
estrian Federation rules. These are not al
ways coherent and additionally are unknown 
to a large group of participants. For that re
ason only thanks to the commitment and 
composure of all participants the competi
tion is held in a good atmosphere. More pre
cise and detailed rules of events, including 
those of Championship rank, would help in 

conducting them in an efficient and stress- 
-free manner.
The sport level of many contests is very high, 
hence we should think about more methodi
cal and consistent preparation for similar 
events in the future. What should be done in 
order for owners and riders of Arabian horses 
to begin preparing their horses to participate 
in various shows and sport events? Arabian 
horses have a difficulty competing in the same 
contest with horses of other breeds, bred and 
selected for competitive, professional sport. 
We should encourage participation and not 
hinder a sports career at its early stages. 
That’s why the first local step should be to 
create a competition system within the breed, 
based on modified rules of individual discipli
nes under the supervision of the Polish Equ
estrian Federation. We can find examples in 
other breeds, for example the trek for Hucul 
ponies, which is enjoying more and more inte
rest, or the separate system of contests for 
Haflinger horses in Austria and Germany. The 
main idea, for example in show jumping and 
three day event contests, is to adapt the para
meters of jumps, distances between them and 
the binding speed limits. The same goes for 
driving competitions. Dressage programs 
should also be adapted with special attention 
to the correctness and effectiveness of the tra
ining in mind. Such drawn up rules for Ara
bian horses should become a part of the Po
lish Equestrian Federation rules and regula
tions. And then, I hope, organizers of events 
at various levels - knowing the number of Ara
bian horses in their area and inspired by the 
PAHBS, could introduce separate contests 
for these horses in their events. Someone mi
ght say that these horses can compete in the 
currently organized competitions, that no one 
is stopping them. Yes, but the distance in a li
ne of jumps set for a large horse is too hard for 
a horse of Arabian size. It is just an additional 
difficulty discouraging horses and riders, as 
well as increasing the risk of an injury.
Who should do all do this? None other than 
the „Arabian” community, who ought to ap
point a Sports Commission within the 
PAHBS. Its areas of interest should include:
1. to bring up to date, uniform and specify 
the rules for holding competitions,
2. to clarify the rules of evaluation - for in
stance in the costume classes,
3. to define the difficulty levels for juniors, se
niors, beginners and the more advanced,
4. to compile a long-term, systematic plan of 
teaching contestants and their trainers,
5. to create a suitable jury panel, which could 
evaluate contests not found in other equ
estrian disciplines
6. to monitor competitions and suggest 
changes in their rules and regulations
The unique beauty of the Arabian horse gains 
even more when it is presented in the right 
setting. Such a setting is made up of both the 
historic scenery of JanoOw Podlaski Stud, as 
well as a proper display of the horse’s move
ment attributes, additionally emphasized by 
the impressive costume of the rider. Maybe 
we should think about the organization of an 
European Championship ranked event? Let’s 
promote the best that we have, in accordan
ce with the slogan „Poland now”, promoting 
our country’s products and services - para
phrasing it to „Polish horses now”! Beauty 
should also prove itself in practice!
/transl. J. K7 

i efektywności szkolenia. Tak opracowa
ne przepisy, obowiązujące dla koni arab
skich, powinny stać się częścią Przepi
sów PZ J. A wtedy, mam nadzieję, organi
zatorzy imprez różnych szczebli - znają
cy liczbę koni arabskich na swoim tere
nie i inspirowani przez Polski Związek 
Hodowców Koni Arabskich - mogliby 
wprowadzać odrębne konkursy dla tych 
koni do swoich propozycji zawodów. Po
wie ktoś, że teraz konie te mogą przecież 
startować w rozgrywanych obecnie kon
kursach, że nikt im tego nie zakazuje. 
Owszem, ale odległość w szeregu, posta
wionym dla dużego konia, jest zbyt trud
na dla konia o parametrach araba - jest 
więc dodatkowym utrudnieniem zraża
jącym konie i jeźdźców, a także zwięk
szającym ryzyko kontuzji.

Któż to wszystko ma zrobić? Nikt in
ny jak środowisko „arabiarzy”, które 
powinno powołać Komisję Sportową 
w ramach struktury PZHKA. Jej zada
niami powinny być:
1. aktualizacja, ujednolicenie i sprecy
zowanie regulaminu rozgrywania kon
kursów;
2. doprecyzowanie zasad oceny - np. 
w konkursach kostiumowych;
3. określenie skali trudności dla junio
rów, seniorów, dla początkujących i bar
dziej zaawansowanych;
4. opracowanie długofalowego, syste
matycznego planu szkolenia zawodni
ków i ich trenerów;
5. stworzenie odpowiedniej kadry sę
dziów, mogących oceniać konkursy nie
spotykane w innych dyscyplinach jeź
dzieckich;
6. monitorowanie przebiegu zawodów 
i ewentualne proponowanie zmian w re
gulaminach.

Niepowtarzalna uroda koni arab
skich jeszcze zyskuje, kiedy jest prezen
towana w odpowiedniej oprawie. Taką 
oprawę stanowi zarówno historyczna 
sceneria SK Janów Podlaski, jak i nale
żyte wyeksponowanie ich walorów ru
chowych, dodatkowo podkreślone jesz
cze efektownym strojem zawodnika. 
A może pomyśleć wkrótce o organizacji 
zawodów w randze mistrzostw Europy? 
Promujmy to, co mamy najlepsze, 
w myśl hasła: „Teraz polskie konie”! 
Piękno powinno się także sprawdzać 
w praktyce! •
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▲ Metropolis NA i ! and Aleksandra Owerko

V Jesienny Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi (pod siodłem - finały)
V Autumn Arabian Horse Show (Performance - finals)
Janów Podlaski, 11-12.09.2010

Gardeja i ! and Paulina Koziara ▼

Ujeżdżenie / Dressage
(L-3)
1. Metropolis NA - Aleksandra Owerko
2. Echo Apollo - Sławomir Przybysz
3. Saracen - Joanna Szymko

Skoki / Jumping
1. Saracen - Joanna Szymko
2. Pedagog - Agnieszka Osowska
3. Wielki Orion - Patrycja Sokół

Classic Pleasure
Klacze i wałachy I Mares and geldings
1. Germania - Małgorzata Błaszczyk
2. Orsk - Marta Krężel
3. Gardeja - Paulina Koziara

(P-1)
1. Barbarossa - Kaja Dembińska
2. Album - Patrycja Mroczkowska
3. Edinet- Katarzyna Afanasjew

Ogiery / Stallions
1. Barbarossa - Kaja Dembinska
2. Metropolis NA - Aleksandra Owerko
3. Ekier - Danuta Konohczuk

Native Cosume
Klacze i wałachy / Mares and geldings
1. Gardeja - Paulina Koziara
2. Orsk - Marta Krężel
3. Wersja - Maria Sosnowska

Ogiery / Stallions
1. Metropolis NA - Aleksandra Owerko
2. Barbarossa - Kaja Dembinska
3. Echo Apollo - Sławomir Przybysz

Polski strój historyczny / Polish Historical Costume
Klacze i wałachy / Mares and geldings
1. Orsk - Agnieszka Romszycka
2. Gardeja - Paulina Koziara
3. Cytra - Danuta Konończuk

Ogiery / Stallions
1. Metropolis NA - Aleksandra Owerko
2. Echo Apollo - Sławomir Przybysz
3. Saracen - Joanna Szymko

Szczegółowe wyniki na stronie / complete results: www.janow.arabians.pl y

A Saracen i ! and Joanna Szymko

◄ Orsk i / and Agnieszka Romszycka
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SYLWETKI

Trener i...
Alina Sobieszak

Ustawia czworobok, za chwilę wiesza bariery i jeszcze udziela 
ostatnich porad i instrukcji - „człowiek od wszystkiego", 

ale przede wszystkim wspaniały trener.
To dzięki jego pracy i zaangażowaniu tak prężnie działa 

Klub Jeździecki przy Stadninie Koni w Janowie Podlaskim, 
którego zawodnicy odnoszą sukcesy w kraju i za granicą. Jednym 

słowem: człowiek z pasją - Artur Bieńkowski.

U
rodzony w Janowie Podlaskim, 
jak sam mówi - z końmi byl 
od zawsze. Jako chłopiec uczył 
się jeździć konno pod okiem Ireneusza 

Kozłowskiego (wielokrotnego repre
zentanta i mistrza powożenia), a staż 
jeździecki odbył u Andrzeja Sałackiego 
w Zakrzowie.

AS: Artur, ukończyłeś zootechnikę 
na Akademii Rolniczej w Lublinie, skąd 
zatem to zacięcie trenerskie?
AB: Po studiach i obronie pracy magi
sterskiej u prof. Mariana Budzyńskie
go, jako „chłopak stąd” bardzo chcia- 
iem pracować w Janowie i od 2004 roku 
mam zaszczyt być jednym z pracowni

ków stadniny koni. Jest to dla mnie 
również duże wyzwanie, bo praca w naj
starszej państwowej stadninie, mającej 
tak bogatą tradycję i wiele sukcesów, 
mocno zobowiązuje. W 2004 roku w Ja
nowie Podlaskim w miejscowym techni
kum utworzono kierunek: hodowla ko
ni. Gdy uczniowie rozpoczęli zajęcia
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arzec 2008 roku - dla uczest
ników Zjazdu PZHKA pokaz 
specjalny w wykonaniu 
dwóch zawodniczek: w damskim siodle 

- doświadczona amazonka, mistrzyni 
Polski Danuta Konończuk i w progra
mie ujeżdżenia, na ogierze SaZar - pra
wie dziecko, zaledwie 12-letnia naj
młodsza amazonka Aleksandra (Ola) 
Owerko. To był pierwszy publiczny wy
stęp Oli. Od tamtego dnia minęły pra
wie trzy lata - lata treningów, startów 

i sukcesów. Wśród licznych trofeów 
do najważniejszych należy 9 medali 
zdobytych na I i II Mistrzostwach Pol
ski Koni Arabskich w latach 2009 i 2010, 
w tym 1 zloty (zdobyty w wieku 13 lat), 
6 srebrnych i 2 brązowe, Czempionaty 
III i IV Jesiennego (Sportowego) Poka
zu Koni Arabskich - Janów 2008 i 2009 
oraz wiceczmpionaty, a także medale 
i punktowane miejsca ząjęte w mistrzo
stwach Europy i innych pokazach. Ko- 
rzystąjąc z tego, że jeszcze trwały wa-



praktyczne, w stadninie 
powstał pomysł rozszerzenia 
działalności i zachęcenia mło
dzieży dojazdy konnej. Pierwszy
mi efektami naszej pracy był 
udział uczniów w organizowanych 
Hubertusach i pierwsze pokazy 
podczas uroczystości stadnino- 
wych, początkowo skromnie, na ko
niach półkrwi. Dyrektor Marek Tre
la - sam niegdyś zawodnik, mający 
sport we krwi - zawsze uważał, że 
koń arabski jest nie tylko piękny, 
ale też dzielny i użytkowy. To wła
śnie on dał „zielone światło” moim 
planom trenerskim, no i oczywiście

kacje i Ola miała trochę czasu przed 
rozpoczęciem ząjęć szkolnych, namó
wiłam ją na chwilę rozmowy.

się w nim - taki śliczny biały cukiere
czek - i uprosiłam trenera, żebym mo
gła na nim jeździć; miłość ta trwa 
do dziś. Bardzo mi go brakuje, kiedy 
trenuje i wyjeżdża na pokazy, ale oczy
wiście życzę Salarowi sukcesów.
AS: Obserwuję cię od początku twojej 
kariery i widzę, że świetnie radzisz so-

AS: Olu, kiedy i jak zaczęła się twoja 
„przygoda” z końmi?
AO: Janów Podlaski, gdzie mieszkam 
to przede wszystkim stadnina i konie, 
zaczęłam jeździć konno kiedy miałam 
7 lat, trochę pod wpływem starszej 
siostry - ale ona przestała jeździć, a ja 
zaczęłam.
AS:... I od razu na arabie?
AO: Nie, zaczynałam jak wszyscy - 
na „profesorze” Jukatanie. Pierwszym 
arabem - po zdobyciu szlifów jeździec
kich - był Album. Kiedy jednak zoba
czyłam Salara, po prostu zakochałam

bie również na innych koniach - czem- 
pionat w klasie classic pleasure i wice- 
czempionat w klasie kostiumowej 
w stroju polskim IV Jesiennego Pokazu 
w 2009 roku zdobyłaś na Metropolisie. 
AO: Tak, trener stosuje zasadę rotacji, 
każdy musi umieć jeździć na każdym 
koniu. Na jednych zawodach, w różnych
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The Trainer and...
He arranges the arena, hangs the ban
ners and at the same time delivers some 
last instructions. Such a „Mr. Fixit”, but 
above all - an excellent trainer! The Ja
nów Podlaski Equestrian Club owes its 
successes to his work and commitment. 
The man with a great passion - Artur 
Bieńkowski.
Bom at Janów Podlaski, he spent his en
tire childhood with horses. As a little boy 
he was taught riding by Ireneusz Ko
zlowski (a multiple driving champion), 
whereas a real equestrian apprentice
ship he completed, supervised by An
drzej Sałacki at Zakrzów.
AS: Artur, you graduated at the Animal 
Breeding Faculty in Lublin, didn’t you? 
So why did you take up just a trainer’s 
job?
AB: Yes, my master’s thesis supervisor 
was the Professor Marian Budzyński. 
But, first of all, I considered myself a „lo
cal lad”, so it was the greatest honor for 
me to work at the oldest Polish National 
Stud. Since 20041 joined the ranks of Ja
nów staff, what made as well a challenge, 
as an obligation for me. In the same year 
to the local Technical College at Janów 
introduced were the horse-breeding 
classes. We encouraged the pupils to le
arn horse-riding during their practical 
training and quite soon they were able to 
take part in St. Hubert’s chases and hor
se parades. In the beginning they rode 
part-breds, but the Director, Marek Tre

ia, a former competitive rider, offered us 
the Arabian leading sires, in order to test 
their use value and rideability. That ini
tiated my trainer’s work.
AS: Aren’t the Arabian stallions whimsi
cal and hard to manage?
AB: Just the opposite. The Arabian stal
lions are fantastic, versatile mounts. Rid
den by youngsters, they are easy to han
dle and willing to co-operate with their 
riders.
AS: But you didn’t limit yourself to horse 
parades, did you? For several years you 
successfully competed in many equ
estrian events in Poland and abroad.
AB: After two years of preparations we 
presented 12 stallions in Performance 
classes of the I Autumn Arabian Horse 
Show. They started in Classic Pleasure 
(won by Album ridden by Magdalena Łu
gowska), in Native Costume (won by 
Klaudia Żmudzińska and Pentagram) 

and in Polish Historical Costume (won 
by Mateusz Jaworski riding Esculap). All 
riders were the pupils of our Technical 
College.
AS: But you started in those competi
tions yourself, yet you let your trainees 
win?
AB: Yes, I was placed 5th in Classic Ple
asure riding Aslan, whereas in Native Co
stume I was placed 3rd. My youngsters 
went better than me.
AS: The Native Costume classes are qu
ite popular in many countries, but only in 
Poland introduced was a class for riders 
in Polish national attire, so often depic-

dal konie - i to nie byle jakie - same 
ogiery czołowe.
AS: Czy to nie zaprzecza opinii, że ogier 
arabski jest trudny, chimerycznyny 
i niełatwy do prowadzenia?
AB: Ogier arabski jest wspaniałym, 
wszechstronnym wierzchowcem; u nas 
na ogierach jeździ przecież młodzież, 

... His Trainee
The first public performance of Aleksan
dra (a diminutive name Ola) Owerko to
ok place on March 2008. It was a special 
show for the participants of Polish Ara
bian Horse Breeders’ Union General As
sembly, when an experienced horsewo
man - Danuta Konończuk - rode a dres
sage program in a sidesaddle, accompa
nied by a little - 12-years-old - girl, Ola 
Owerko, riding the stallion Salar. It ws 
nearly 3 years ago and in the meantime 
Ola gained 9 medals in the 1st and nnd 
Arabian Horse Sports Championships of 
Poland in 2009 and 2010, including one 
gold (obtained when she was 13), 6 si
lvers and 2 bronzes. She won the cham
pionships of the Illrd and IVth Autumn 
Arabian Horse Shows in 2008 and 2009, 
as well as reserve championships, me
dals and point scores in the European 
Championships and other events. In the 
end of holidays she had some free time 
left, so I made Ola to answer some of my 
questions.
AS: Ola, say me, when and how did your 
„horse adventure” begin?
AO: Living at Janów Podlaski, one lives 
close to the horses. I started to ride in 
the age of 7, influenced by my older si
ster, but just when she gave up riding - 
I began.

AS: Did you ride Arabians from the very 
beginning?
AO: No, I learned the basics, as all begin
ners at Janów, on the „horse professor” - 
Jukatan. Only when I got some essential 
skills, I got my first Arabian - Album. But 
from the day I saw Salar for the first ti
me -1 just fell in love with him. He was so 
cute, such a milky-white sweetie! I beg
ged the trainer to get him to ride and 
until now I miss him, when he is taken for 
the show training. Of course I wish him 
successes, but I’d like to have him always 
with me.
AS: I observe you from the beginning of 
your career. I noticed you managed well 
with other horses too. For example, in 
2009 you gained the Championship in 
Classic Pleasure and the Reserve Cham
pionship in Polish Historical Costume, ri
ding Metropolis.
AO: Yes, because the Trainer tries to ma
ke us used to ride every horse. Someti
mes it happened, that in the same event, 
in some competitions I rode Salar, whe
reas in others - Metropolis or Album.
AS: How long does the training last and 
how can you combine your starts with 
your studies?
AO: During the school year I often drop 
my school bag already on the threshold 
and run to the stud for a 2-hours-long 
training. Sometimes it takes even more 
time and still I have to brush my horse 
and feed Salar and some other horses 
with carrots and apples... It’s so hard to

konkurencjach, dosiadam Salara, na 
innych - Metropolisa lub Albuma.
AS: Ile czasu zajmuje ci trening i jak 
godzisz naukę z jazdą oraz startami 
w zawodach i pokazach?
AO: W ciągu roku szkolnego, zaraz 
po szkole „rzucam" w progu domu ple
cak i pędzę do stadniny na dwugoj 
dzinny trening, czasem trwa to dłużej, 
a potem jeszcze trzeba wyczyścić ko
nia, poczęstować Salara i inne konie



a między jeżdźcem i koniem panuje peł
na harmonia i zrozumienie.
AS: Wspomniałeś wcześniej o poka
zach, ale twoja praca nie koncentruje 
się na przygotowaniach do pokazów. 
Od kilku lat z powodzeniem starujecie 
w zawodach zarówno krajowych, jak 
i za granicą.
AB: Po dwóch latach naszej pracy 
podczas I Jesiennego Pokazu Koni 
Arabskich Czystej Krwi w 2006 roku 
wystawiliśmy 12 ogierów w klasach 
pod siodłem: w classic pleasure - zwy
ciężył Album pod Magdaleną Ługow
ską, w klasie kostiumowej w stroju 
orientalnym pierwsze miejsce zajęła 
para Klaudia Żmudzińska i Penta
gram, a w kostiumowej w stroju pol
skim - Mateusz Jaworski na Eskula
pie. Wszyscy jeźdźcy to uczniowie 
miejscowego technikum.

AS: Dałeś wygrać swoim podopiecz
nym? Startowałeś tam również jako za
wodnik.
AB: Tak, na Aslanie zająłem 5. miejsce 
w klasie classic pleasure i 3. - w stroju 
orientalnym; moja młodzież była lepsza 
ode mnie.
AS: Klasy w stroju orientalnym (native 
costume) są popularne w wielu krajach, 
ale tylko u nas wprowadziliśmy unikal
ną konkurencję kostiumową, w której 
jeźdźcy prezentują się w polskich stro
jach historycznych tak wspaniale zilu
strowanych przez naszych wielkich ma
larzy i opisanych przez wieszczów. Skąd 
ten pomysł?
AB: Rzeczywiście inspiracją do tych ko
stiumów były obrazy i literatura, ale przede 
wszystkim bezpośredni kontakt ze wspa
niałymi ludźmi, którzy nauczyli mnie 
plastycznego patrzenia - z nieżyjącym 

ted by our great painters and described 
by the poets. Where did the idea come 
from?
AB: We were inspired not only by the art 
and literature, but above all by endless 
chats with the late Ludwik Maciąg and 
our fellow citizen - Maciej Falkiewicz, 
both excellent horsemen, horse painters 
and Polish patriots as well Our first 
Oriental and Polish costumes were quite 
modest, but improved with each subse
quent performance.
AS: It could be easily noticed, especially 
when you were the model for the cover of 
the 8th Issue of „Araby” - a magnificent 
Polish nobleman, dressed in a gold-inter- 
woven robe. Then you were the winner of 
Polish Historical Costume class, riding 
the stallion Album.
AB: My last starts as a competitor took 
place during the European Champion
ships at Stadl Paura in 2007 and 2008. 
Now I devoted myself only to the trainer’s 
work. The graduates of the Technical 
College are leaving our club, the new ones 
are coming and the work begins anew. 
Nevertheless, it is a very satisfying work. 
I can’t mention all my trainees by names, 
but the most successful of them were su-
refy Patrycja Mroczkowska, Joanna 
Szymko, Jagoda Florczak, Weronika 
Waszczuk, Maria Sosnowska and Michał 
Grygias. Their list would be much longer, 
because they attended many horse para
des and sports events. But one girl dese
rves a special attention - a very talented 
and ambitious rider, Ola Owerko, who

marchewkami i jabłkami - trudno 
od nich odejść. Dopiero po treningu 
nauka - odrabianie lekcji i przygotowa
nie się na następny dzień. W tym roku 
może być trochę ciężej, przede mną 
ostatnia klasa gimnazjum i start do ko
lejnego etapu nauki. Ale chcialbym 
jeszcze zostać przy koniach.
AS: Startowałaś już w wielu pokazach 
ijzawodach. Które z nich pamiętasz 
najlepiej i które przyniosły ci najwięcej 
radości?

AO: Rok 2008 - zdobyty na Solarze 
czempionat w klasie kostiumowej 
w polskim stroju historycznym, to była 
wielka niespodzianka, byłam wtedy 
nąjmlodszą zawodniczką.
AS: Czy spodziewałaś się takiego suk
cesu?
AO: Miałam przeczucie, że będzie do
brze, ale nie wiedziałam, że aż tak do
brze - bardziej wierzyłam w Salara niż 
w siebie. Kiedy ogłoszono wynik i wy
wołano mnie do dekoracji, nie umiałam 

part with them! Only after the training 
I do my homework and prepare for the 
next day. The coming school year seems 
to be harder, because there is the last 
class of the secondary school. I must pre
pare for the next stage of studying, but 
I’d like to stay with the horses as well.
AS: You took part in many shows and 
events. Which of them did you remember 

and eqjoy most of all?
AO: It was in 2008, when I won the cham
pionship of the show, riding Salar in the 
Polish Historical Costume class. It was 
a great surprise for me, the more, that 

I was the youngest competitor,
AS: Did you expect such a success?
AO: I expected a good result, but maybe 
not so good. I trusted Solar more than 

myself, so when the result was announ
ced -1 was so happy, that I rode the lap 

of honour in a frantic gallop!
AS: Yes, we remember, how proud was 
your Daddy, whereas your Mom closed 
her eyes! I told you then, that a real suc
cess should never be single. You took it 

to heart and in subsequent starts you ga

ined more medals.
AO: I owed this to my trainer, Artur 
Bieńkowski, who never eased up and for
ced us to hard work. Very helpful were al
so Mr. & Mrs. Zagor, who shared their 
experience with us, but at the same time 

demanded of us a lot.
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got under my eye as a pupil of the prima
ry school and is close to complete the se
condary school now. In the meantime she 
earned so many successes, that their list 
would take nearly half a page.
AS: Not only the trainer and riders con
tribute to a success, but also a horse. You 
worked with several stallions, who of 
them were especially noticeable?
AB: Recently Metropolis seemed the 
best one, because he is simply meant to 
be a perfect saddlehorse. Good perfor
mers are also Salar, Aslan, Album, Sara
cen, Alwaro, Pentagram, Eol, Esculap... 
I wouldn’t like to ignore anyone.
AS: Apart from the sports events, you 
won renown for your shows, attractive 

for the public.
AB: In fact, we are invited to many events, 
not only dealing with Arabians. It gives us 

już Ludwikiem Maciągiem i naszym 
krajanem Maciejem Falkiewiczem. Obaj 
to doskonali jeźdźcy i malarze, dla któ
rych koń byl tematem wielu prac. Pierw
sze kostiumy, zarówno w klasie polskiej, 
jak i orientalnej, były skromne, czę
sto szyte przez samych zawodników 
na podstawie różnych dostępnych ilu
stracji, ale z każdym następnym wystę
pem doskonalimy i jazdę, i strój.
AS: Tak - to widać. Już rok później 
okładkę kwartalnika Araby (nr 8) zdobił 
wspaniały polski szlachcic w złotym kon- 
tuszu - zwycięzca klasy w stroju polskim 
Artur Bieńkowski na ogierze Album.

AB: Jako zawodnik wystąpiłem jeszcze 
w mistrzostwach Europy w Stadl Paura 
w 2007 i 2008 r.; teraz całkowicie kon
centruję się na pracy trenerskiej. Mło
dzież z technikum po ukończeniu szko
ły odchodzi z klubu; przychodzą nowi 
i znowu zaczyna się praca od podstaw. 
Ale praca ta daje dużo satysfakcji. Nie 
wymienię wszystkich moich podopiecz
nych, ale jeśli mierzyć osiągniętymi suk
cesami, na pewno należy wspomnieć 
o Patrycji Mroczkowskiej, Joannie 
Szymko, Jagodzie Florczak, Weronice 
Waszczuk, Marysi Sosnowskiej, Micha
le Gryglasie - lista byłaby długa, bo i za-
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ukryć radości i rundę honorową wyko
nałam w szalonym galopie.
AS: Tak, tak - wszyscy to widzieli, tata 
był dumny, a mama zamknęła oczy. Pa
miętasz, jak powiedziałam ci, że praw
dziwy sukces jest wtedy, kiedy zdobyte 

zwycięstwo nie jest jednorazowe? Ty 
w kolejnych startach ponownie sięgnę
łaś po medale.
AO: Zawdzięczam to trenerowi Arturo
wi Bieńkowskiemu, który nie „odpusz
cza” i zmusza nas do ciężkiej pracy. 

Bardzo pomocni w przygotowaniach, 
do zawodów są również państwo Hele
na i Józef Zagórowie, którzy dzielą się 
z nami swoim doświadczeniem, ale teżj 
i dużo od nas wymagają.
AS: Mówisz: „nas”...



wodów i pokazów, w których braliśmy 
udział, było dużo. Na szczególną uwagę 
zasługuje zawodniczka, która trafiła 
do mnie jako uczennica szkoły podsta
wowej, dziś kończy gimnazjum, a lista 
jej sukcesów zajęłaby kilkanaście linijek 
tekstu - Ola Owerko, dziewczyna o du
żym talencie i jeszcze większej woli wal
ki z najlepszymi.
AS: Obok trenera i zawodników jest 
przecież koń. Przez „wasze ręce” prze
szło kilkanaście ogierów. Które zapisały 
się szczególnie?
AB: Ostatnio nąjwięcej sukcesów odnosi 
Metropolis - to koń stworzony pod sio
dło. Doskonale są również: Salar, Aslan, 
Album, Saracen, Alwaro, Pentagram, 
Eol, Eskulap... Zresztą po co wymieniać, 
doskonale są wszystkie, nie chcę skrzyw
dzić żadnego nie wymieniąjąc go.
AS: Zawody zawodami, ale wy daliście 
się również poznać szerokiej publicz
ności, prezentując przepiękne układy 
i promując araby na różnych imprezach. 
AB: Daje nam to dużo satysfakcji. Jeste
śmy zapraszani na wiele imprez z udzia
łem nie tylko koni arabskich - traktuje

my to jako promocję użytkowości konia 
arabskiego. Z większych imprez chcial- 
bym wymienić Kongres ECAHO w Pol
sce w 2009 r., międzynarodowe zawody 
w skokach na warszawskim Torwarze 
w 2009 i 2010 r.; pokazy w czasie Dni Ko
nia Arabskiego w Janowie - „Żywe obra
zy wg Kossaka w 2009 r. i „Janów Chopi
nowi” w 2010 r., Dzień Arabski na Słu
żewcu - 2010 r., Mistrzostwa Gwiazd - 
Zakrzów 2010 i wiele wiele innych. Co ro
ku przygotowujemy pokaz dla uczestni
ków Zjazdu PZHKA i Wigilię w stadni
nie. Dla mnie szczególnie wzruszający 
był polonez na koniach wykonany przez 
młodzież technikum na balu studniów- 
kowym - sceneria jak z obrazu - mróz, 
śnieg, piękne stroje, para z nozdrzy... 
Marzenie...
AS: Właśnie - jakie są twoje marzenia? 
AB: Ponieważ w tym szczególnym miej
scu, jakim jest Janów, trzeba mierzyć 
wysoko, moim marzeniem jest zorgani
zowanie w przyszłości Mistrzostw Euro
py Koni Arabskich.
AS: Gratulujemy więc dotychczasowych 
sukcesów i życzymy realizacji marzeń. • 

plenty of satisfaction and opportunities 
to promote the versatility and use value of 
Arabian horses. Among others, we made 
a performance during the ECAHO Con
gress in 2008 in Warsaw, the International 
Showjumping Competition on Warsaw 
Torwar in 2009 as well and .Jiving images” 
to the Kossak paintings and Chopin mu
sic during the Arabian Horse Days in 2009 
and 2010, respectively; also in the „Ara
bian Horse Day” at Służewiec Racetrack 
„Championships of the Stars” at Zakrzów 
2010 and many others. Every year we pre
pare a special show for the participants of 
the Polish Arabian Horse Breeders’ Socie
ty General Assembly and the „Christmas 
Eve at stud”. For me, howevei; especially 
impressive was the „Polonaise on Horse
back”, performed by the youth from the 
highest grade for the traditional celebra
tion of 100 days before the school-leaving 
exam. Its participants were beautifully 
dressed, whereas the frost, snow and ste
aming nostrils of horses completed the 
general impression. It looked like a dre
am...
AS: Exactly - what are your dreams, Ar
tur?
AB: In such a special place as Janów one 
must have only very ambitious dreams - 
about organizing the Arabian Horse 
Sports Championships of Europe one 
day!
AS: So, we congratulate you on your re
cent successes and wish you fulfilling of 
your dreams.
/transi. K. Ch./

AO: Tak, nas - członków klubu jeź
dzieckiego działającego przy stadni
nie. W klubie panuje dobra atmosfera, 
pomagamy sobie wząjemnie, pożycza
my sprzęt, wymieniamy strojami - 
część z nich jest własnością klubu, tyl
ko niektóre należą do zawodników. 
Na niektóre pokazy wypożyczamy 
stroje, dba o to pani Ania Stefaniuk, 
która jest prezesem klubu.
AS: Do tej pory mówiliśmy o Oli za
wodniczce, a jaka jest Ola prywatnie - 
twoje hobby, plany na przyszłość?...
AO: Hobby - konie! Poza tym psy 
(mam ich 6) i w ogóle zwierzęta. Przy
szłość -jeszcze nie sprecyzowana, mo
że starsze rodzeństwo coś podpowie.
AS: Jeśli konie - to może jakaś własna 
stadninka?...
AO: Nie wiem, na razie moją wielką 

ością jest Salar i nie chcę go zdra- 
ć.■

Już po przeprowadzonej z Olą rozmo
wie odbył się V Jesienny Pokaz Koni

niósł jej kolejne sukcesy i wzbogaci! 
kolekcję tytułów o 3 pierwsze miejsca 
- w ujeżdżeniu, klasie kostiumowej 
w stroju klasycznym i klasie kostiumo
wej w stroju polskim oraz drugie miej
sce w klasie classic pleasure, tym ra
zem wszystkie zdobyte na ogierze Me
tropolis.
Gratulujemy zawodniczce, trenerowi 
i koniowi! *
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AS: Of us i. e. of whom?
AO: Of us, the members of Janow Equ
estrian Club. In our club prevails a frien
dly atmosphere, we help each other, 
exchange with tack or with costumes. 
Not all of the costumes are owned by the 
riders, some of them belong to the club 
or were borrowed for certain shows. 
Ania Stefaniuk. who is the President of 
our club, helped to arrange it.
AS: We talked about Ola - the competi
tor, and what about Ola in private? What 
are your hobbies and your plans for the 

future?
AO: My hobby are horses, dogs (I have 6 
ones) and animal in general. I didn’t 
planned my future yet, maybe my older 
siblings suggested me something?
AS: If you love horses so much, perhaps 

you’d run your own stud?
AO: For the time being I love Salar most 
of all and I’m not going to betray him.

Just after that interview with Ola, held 
was the Vth Automn Arabian Horse 
Show. It brought her more successes and 
titles - for three times she was placed 1st 
in Dressage, Native Costume and Polish 

Historical Costume Classes, whereas 
Ilnd in Classic Pleasure. In all those clas
ses she rode the stallion Metropolis.
We congratulate the girl-rider, her trainer 

and a horse.
/transl. K. Ch./ _____
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Beaty Dzikowskiej

Zjawiskowy - tym jednym słowem 
można najtrafniej określić Cyryla - ogiera 

czystej krwi arabskiej, jednego 
z najlepszych koni rajdowych ostatnich 

lat w Polsce. Smukła sylwetka, sucha 
tkanka, piękna hreczka, długa, lśniąca 

grzywa, ogromne serce do walki 
i emanująca wewnętrzna sita 
- to cechy, które sprawiają, 
że tego wspaniałego konia 

nie sposób pomylić 
z żadnym innym.

C
yryl urodził się w 1995 roku 
w Stadninie Koni Kurozwęki. 
Jest synem ogiera Sinus i kla
czy Cyrla (po Algomej). Karierę rajdo

wą rozpoczął w wieku 5 lat, w 2000 ro
ku. Przez 10 lat wystartował w 25 kon
kursach, tylko trzech z nich nie ukoń
czył, a w sumie pokonał na trasach raj
dowych ponad 2000 km! Jego cechy 
rozpoznawcze to niebywała ambicja § 
oraz błyskawiczne wejścia na bramkę -5N 
weterynaryjną. g

Prawie we wszystkich konkursach z 
w karierze był dosiadany przez swoją £ 
właścicielkę Beatę Dzikowską z Klubu 
Jeździeckiego Champion Łódź. - Nie 
powiem nic oryginalnego. To była mi
łość od pierwszego wejrzenia. Zoba
czyłam go i od razu wiedziałam, że 
właśnie jego chcę kupić - tak Beata 
opisuje swoje pierwsze spotkanie z Cy
rylem. Pojechała wówczas z trenerem 
Rafałem Ciesielskim szukać koni

do rajdów w stadninie Tarus Arabians, 
do której trafiły konie po prywatyzacji 
SK Kurozwęki. Rajdowa kariera Beaty 
i Cyryla rozwijała się wspólnie, razem 
zaczynali od krótszych dystansów, by 
stopniowo dojść do startów na 120 
i 160 km. Za ich najlepszy sezon moż
na uznać rok 2007, który to rozpoczęli

od 7. miejsca na 120 km podczas zawo
dów międzynarodowych w Babolnej 
na Węgrzech. Następnie wywalczyli 
2. miejsce na dystansie 100 km w Er- 
melo w Holandii, podsumowując uda
ny rok srebrnym medalem mistrzostw 
Polski zdobytym na zawodach w War
ce. Sukcesy z roku 2007 docenił rów-
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nież Polski Związek Hodowców Koni 
Arabskich, przyznając Beacie Dzikow- 
sldej statuetkę dla Hodowcy Roku 
w kategorii „Sport”, za rajdowe osią
gnięcia Cyryla. Kolejny rok to m.in. 
14. miejsce na bardzo trudnej, 160-kilo- 
metrowej trasie rąjdu w Asyżu we Wło
szech oraz 2. - w konkursie na 120 km 
podczas zawodów w Getyndze (Niem
cy). Sukcesy na arenie międzynaro
dowej zaowocowały zaproszeniem 
do Zjednoczonych Emiratów Arab
skich do startu w prestiżowym kon
kursie o Puchar Prezydenta ZEA (luty 
2009 r.). Konkurs ten Beata Dzikowska 
i Cyryl ukończyli na 29. miejscu z tem
pem 16,56 km/h.

Chociaż Cyryl ma już 15 lat i 10 sezo
nów startów „w nogach”, to nie powie
dział jeszcze ostatniego słowa w raj
dach. Beata Dzikowska eksploatuje go 
w ostatnich sezonach bardzo oszczęd
nie. W roku 2010 para ta znów przy
pomniała o sobie miłośnikom rajdów 
w Polsce startem we francuskim Ram- 
boulliet, gdzie na dystansie 130 km ry
walizowała z europejską czołówką. Be
ata i Cyryl od początku walczyli o zwy

»

cięstwo, po pierwszej bramce wetery
naryjnej zajmowali 3. pozycję, a po dru
giej objęli prowadzenie. Niestety, zgu
biona podkowa przekreśliła szanse 
na miejsce na podium i polska para za
jęła ostatecznie 10. miejsce.

- Cyryl to dla mnie koń wyjątkowy - 
mówi zawodniczka. - Choć wiem, że 
zrobiłby dla mnie wiele, nie chcę nad
używać jego sity charakteru i woli 
walki. Marzę o jeszcze jednym starcie, 
w którym Cyryl pokonałby francuskie 
araby i pokazał, że konie z Polski mo
gą wygrywać z czołowymi końmi 
w Europie.

A jaki jest Cyryl „prywatnie”? 
Na pewno zupełnie inny niż zawo
dach, gdzie zawsze manifestuje swoją 
bezkompromisową chęć zwycięstwa 
i sprawia wrażenie bardzo pobudliwe
go. W domu to naprawdę grzeczny 
i opanowany koń, który nie sprawia

Bold & beautiful
Phenomenal - that’s the shortest way to 
describe Cyryl - a pure blood Arabian 
stallion, one of the best endurance hor
ses over the last couple of years in Po
land. A lean neck, dry tissue, a beautiful 
flea-bitten coat, a long shining mane 
a willingness to fight and radiating chari
sma are traits which make this horse 
unmistakable with any other.
Cyryl was bom in 1995 at Kurozwęki 
Stud. He is the son of the stallion Sinus 
and the mare Cyrla by Algomej. He be
gan his endurance career at the age of 5, 
in 2000. Over a time span of 10 years he 
competed in 25 events, not reaching the 
finish line in only of three of them and 
has in total covered over 2000 km on the 
endurance trails! His signature traits are 
a remarkable courage and instant en
tries into the vet checks.
He has been ridden in nearly all the com
petitions by his owner Beata Dzikowska 
of Champion Equestrian Club from Lódż. 
„I won’t say anything original. It was love 
at first sight. I saw him and knew at once 
that I want to buy him”, Beata describes 
her first encounter with Cyryl. At the ti
me she went with trainer Rafa! Ciesielski

■ i »

to Tarus Arabians - where the Kurozweki 
horses were transferred after the privati
zation of that stud - in her search for en
durance-suitable horses. Beata and Cyryl 
developed their endurance career toge
ther, beginning with short distances, gra
dually making their way to contests over 
120 and 160 km. The year 2007 must be 
considered their best season, which they 
began with a 7th place over 120 km at the 
international competition at Babolna, 
Hungary, next they came second over 
100 km in Ermelo, Holland, closing off 
a successful year with a silver medal in 
the Polish Senior Championships won at 
the event in Warka. Their 2007 successes 
were also recognized by the Polish Ara
bian Horse Breeders Society, awarding 
Beata Dzikowska with a statuette for 
„Breeder of the Year” in the sport category
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for Cyryl’s endurance achievements. The 
subsequent year brought, among others, 
a 14th place in the very hard, 160 km ro
ute in Assisi, Italy and a 2nd place over 
120 km at the international competition 
in Gottingen, Germany. The international 
successes resulted in an invitation to the 
United Arab Emirates to compete in Fe
bruary of 2009 in the prestigious contest 
for the UAE President’s Cup. Beata Dzi- 
kowska and Cyryl finished this race at 
the 29th place with an average speed of 
16,56 km/h.
Although Cyryl is 15 years old and has 10 
seasons of starts „in his legs”, he has not 
yet said his final word in endurance. Be
ata Dzikowska has been exploiting him 
very mildly over the last seasons. In 2010 
this pair once again reminded the follo
wers of endurance races in Poland about 
themselves with their start in Ramboui
llet, France, where they competed over 
130 km with Europe’s best. Beata and 
Cyryl fought for the victory from the ve
ry beginning. They were 3rd after the 
first vet check and took the lead after the 
second one. Unfortunately a lost shoe 
shattered their chances for a place on 
the podium and the Polish pair had to fi
nally settle for 10th place. „For me Cyryl 
is an exceptional horse”, says Beata. „Al
though I know he would do a lot for me, 
I don’t want to abuse his strength of cha
racter and eagerness to fight. My dream 
is one more start in which Cyryl would 
beat the French Arabians and show that 
horses from Poland can win with the best 
European ones.”
And what is Cyryl like „in private”? Defi
nitely totally different than at competi
tions, where he always manifests his un
compromising eagerness to win and gi
ves an impression of being very excita
ble. At home he is a really well-mannered 
and composed horse, causing no pro
blems during every day handling. Only 
from time to time he reminds everyone 

with a loud, carrying neigh who the king 
of the stable is!
It is worth taking a look at the pedigree 
of this exceptional horse. Cyryl’s sire - 
Sinus [DE], bom in 1989 by Salaa El Di
ne out of Senaja by Madkour I at Araber- 
gut Strohen, a stud owned by the Ismer 
Family, caught the attention of Polish 
breeders as a 2 year old during their visit 
to Strohen via returning from Aachen. At 
the time the Polish studs were searching 
for a good stallion of Egyptian blood, 
which could replace Palas after his sale 
to Brazil. Flowing in Sinus” veins was the 
blood of the best Egyptian horses. He 
was the great-grandson of the legendary 
Ansata Ibn Halima and without a doubt 
the best Egyptian stallion used in Ger
many, Hadban Enzahi, as well as 
a grandson of one of the most valuable 
Egyptian mares Hanan, to whom Hans 
Nagel devoted a book to. Unfortunately, 
leased for two years to Poland Sinus did 
not stay long, as it seemed that he did 
not measure up to expectations and for 
that reason was used in Polish breeding 
on a limited scale.
And the dam? One of the best mares 
bred at Kurozwęki Stud, the grey Cyrla, 
bom in 1988, daughter of Algomej and 
Cyrenajka by Banat from the damline of 
Gazella d. b. 1840. Cyrla, prior to being 
sold in 1995 at the Polish Prestige auction 
to the US, left two foals at her home stud: 
the colt Czyn by Wermut, bom in 1994 
and Cyryl, bom in 1995. With the liquida
tion of Kurozwęki Stud both colts found 
themselves at Tams Arabians in Olszów
ka, from where they made their way to 
new owners: Czyn (already as a gelding) 
after a very good racing career to Krzysz
tof Sokalski and Cyryl to Beata Dzikow
ska. Cyryl is currently the only son in Po
land of Sinus and Cyrla, additionally bold 
and beautiful, so maybe it would be a go
od idea to use him in breeding.
/transl. J. K./ 

żadnych kłopotów podczas codziennej 
obsługi. Tylko od czasu do czasu przy
pomina donośnym rżeniem, kto jest 
królem stajni!

Warto przyjrzeć się pochodzeniu te
go niezwykłego konia. Ojciec Cyryla - 
niemieckiej hodowli Sinus (Salaa El 
Dinę - Senaja po Madkour I) urodzo
ny w 1989 r. w stadninie Arabergestut 
Ströhen, należącej do rodziny Isme- 
rów, zauważony został przez polskich 
hodowców jako dwulatek podczas ich 
wizyty w Ströhen, w powrotnej drodze 
z Aachen. Poszukiwano w owym czasie 
dobrego ogiera krwi egipskiej, który 
mógłby zastąpić Palasa po jego sprze
daży do Brazylii. W żyłach Sinusa pły
nęła krew najlepszych egipskich koni 
Byi on prawnukiem legendarnego 
ogiera Ansata Ibn Halirn i bez wątpię 
nia najlepszego reproduktora krwi 
egipskiej użytego w Niemczech - Had
ban Enzahi, jak również wnukiem jed 
nej z najcenniejszych egipskich klaczy 
Hanan, której Hans Nagel poświęci! 
swoją książkę. Niestety, wydzierżawio
ny na dwa lata do Polski, Sinus nie za
grzał tu długo miejsca, bowiem - jak 
się wydawało - nie spełnił pokładanych 
w nim nadziei, toteż został wąsko uży
ty w polskiej hodowli.

A matka? To jedna z najlepszych 
klaczy wyhodowanych w Stadninie 
Koni Kurozwęki - siwa Cyrla urodzo
na w 1988 roku, córka Algomej a i Cyre- 
najki (po Banat) z linii żeńskiej Gazel- 
li or. ar. 1840. Cyrla, zanim w 1995 r. zo
stała sprzedana do USA na aukcji Po- 
lish Prestige, pozostawiła w macierzy
stej stadninie dwa źrebięta: urodzone
go w roku 1994 ogierka Czyn (po Wer
mut) i w 1995 - Cyryla. Z chwilą likwi
dacji SK Kurozwęki oba ogierki znala
zły się w stadninie Tarus Arabians 
w Olszówce, skąd trafiły do rąk no
wych właścicieli: Czyn (już jako wa
lach), po bardzo dobrej karierze wyści
gowej - do Krzysztofa Sokalskiego, 
a Cyryl - do Beaty Dzikowskiej. Cyryl 
jest obecnie jedynym w Polsce synem 
Sinusa i Cyrli, do tego dzielnym i pięk
nym, więc może dobrze by było, aby 
został użyty w hodowli. •
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POŻEGNANIE

Poże

Oto wspomnienie, autorstwa Gudrun 
Waiditschki - sekretarza ECAHO, wie
loletniej współpracowniczki Mjr. Max- 
wella, jakie ukazało się na witrynie in
ternetowej ECAHO.

R
odzina Maxwellôw z żalem po
informowała nas, że 21 wrze
śnia odszedł na zawsze ich 
ukochany Mąż, Ojciec, Dziadek i Pra

dziadek. Sześć tygodni wcześniej zdia- 
gnozowano u Niego raka płuc; walkę 
z nowotworem przegrał.

Pat Maxwell urodził się w roku 1929 
w Irlandii Północnej, ale swoje młode la
ta spędził głównie w Indiach. Później 
ukończył Akademię Wojskową w Sand- 
hurst i zdecydował się na podjęcie służ
by zawodowej. W wojsku dosłu
żył się stopnia majora, ale jako 
zamiłowany jeździec jeszcze 
wcześniej hodował konie do wy
ścigów przeszkodowych i pod 
koniec lat 50. startował w kon
kursach skoków. W 1967 r. po
znał swoją późniejszą żonę Joan
nę, która w tym czasie hodowała 
już konie arabskie i zaznajomiła 
go z tą rasą. W efekcie przez 
z górą 40 lat małżonkowie Max
well, później także z pomocą
córki Emmy, poświęcili się hodowli i po
kazom arabów. To właśnie oni po raz 
pierwszy wprowadzili do Wielkiej Bryta
nii hiszpańskie i egipskie prądy krwi, 

Redakcja kwartalnika „Araby" 
przyłącza się do płynących 

z całego świata kondolencji 
i pragnie złożyć Rodzinie 

Majora Pata Maxwella 
głębokie wyrazy współczucia. 
Wszyscy mamy świadomość, 
że pożegnaliśmy Wielkiego 

Guru hodowli konia 
arabskiego, człowieka 

niezwykłego, który poświęcił 
całe swoje bogate życie 

sprawie dla Niego 
najważniejszej, sprawie koni. 
Wymagał od życia tak mało, 

a zrobił tak wiele... 

nia w Paryżu. W1998 r. Maxwellowie po
stanowili zredukować hodowlę, a w 2003 
przenieśli się do Francji, gdzie nabyli 
urokliwy, stary zameczek, aby spędzić 
tam jesień życia.

Pat interesował się nie tylko hodow
lą i pokazami, lecz zaangażował się tak
że w organizację polityki hodowlanej 
na szerszą skalę. Wkrótce został wybra
ny na członka zarządu AHS (Arabian 
Horse Society), gdzie do dziś pamięta
ją Go jako zawsze chętnego do pomocy. 
Przede wszystkim jednak Pat był ko
niarzem z krwi i kości, więc troszczył 
się, aby pokazy koni arabskich nie 
zmierzały w niewłaściwym kierunku. 
Kiedy w 1983 r. przedstawiciele kilku 
krąjów członkowskich utworzyli Euro

pejski Komitet ds. Pokazów 
Koni Arabskich (EAHSC), On 
również był w ich gronie. Dwa 
lata później, kiedy powstał ko
mitet założycielski Europejskiej 
Konferencji Organizacji Hodo
wli Konia Arabskiego (ECAHO), 
Pat Maxwell stanął na jego cze
le w celu opracowania założeń 
i umocowania prawnego nowej 
organizacji. W efekcie został 
pierwszym przewodniczącym 
ECAHO, którą uważał za swoje

ukochane dziecko i to On nadal jej ak
tualne oblicze. Dzięki Jego działalności 
ECAHO rozrosło się z 13 państw zało
życielskich w 1985 r. do 28 w 2001 r., kie-

a w okresie świetności swojej stadniny 
Lodge Farm odnosili nąjwiększe sukce
sy w Europie, siedmiokrotnie zdobywa
jąc Czempionat Świata na Salonie Ko- 
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dy to, na skutek problemów zdro
wotnych, Major zrezygnował z funkcji 
prezesa.

W ciągu tego okresu pokazy w Euro
pie i w krajach arabskich znacznie się 
rozwinęły, ale za kadencji Pata Maxwel- 
la powstała w ECAHO także Komisja 
Ksiąg Stadnych. Zostało wówczas raty
fikowane Porozumienie Amsterdam
skie, na mocy którego państwa człon
kowskie ECAHO gwarantowały wza
jemne uznawanie koni arabskich wpi
sanych do ksiąg stadnych w krajach 
swojego pochodzenia i uznanych przez 
WAHO.

W1988 r. powstała Komisja Wyścigo
wa, która następnie w 1997 r. uniezależ
niła się od ECAHO i założyła organiza
cję pod nazwą Międzynarodowej Fede
racji ds. Wyścigów Koni Arabskich 
(IFAHR). Dzięki dalekowzroczności 
Majora Maxwella w 1997 r. została po
wołana także Komisja Sportowa, gdyż 
jako doskonały jeździec zdawał On so
bie sprawę, jak ważna jest promocja 
wszechstronnej użytkowości koni arab
skich. W czasie kadencji Pata Maxwella 
w skład ECAHO przyjęto kilka krajów 
arabskich z pełnymi prawami człon
kowskimi, po uprzednim upewnieniu 
się, że mają one wymaganą liczbę koni 
arabskich i ich pokazów.

Major Maxwell pełnił funkcję prze
wodniczącego (później prezesa) ECAHO 
przez 18 lat. Mimo zdecydowanie de
mokratycznego charakteru tej organi
zacji, przychylał się raczej ku proste
mu, „liniowemu” systemowi hierarchii 
na wzór wojskowy. Chętnie wysłuchi
wał różnych opinii, następnie je anali
zował, wyciągał własne wnioski i na ich 
podstawie podejmował decyzję lub 
przedstawiał swoją wizję na najbliż
szym posiedzeniu, konfrontując ją ze 
wszystkimi argumentami „za” i „prze
ciw”. Przepracowałam pod Jego kie
rownictwem pięć lat na stanowisku se
kretarza generalnego ECAHO i przez 
ten czas zawsze czułam się traktowa
na poważnie i akceptowana. Wiedzia
łam, że w przypadku wystąpienia pro
blemów Mąjor zawsze stanie po mojej 
stronie i nigdy mnie nie zawiedzie.

Dziękuję Ci, Pat.
Spoczywaj w pokoju!
/tłum. K. CH/

The Farewell 
to Major Pat Maxwell
The editorial board of „Araby” quarter

lyjoins the condolences coming from all 

around the World. We’d like to express 

our deep compassion to the Major’s Fa

mily. We’re conscious, that the Arabian 

horse breeders’ world lost a unique 

man, a great Guru, who sacrificed all 

his life to the Arabian horses’ cause, 

which seemed to be of the greatest im

portance for him. He demanded from li

fe so few, whereas he did so much... 

Below are the words of memory, publi

shed on ECAHO home page, written by 

Gudrun Waiditschka, longtime Execu

tive Secretary of that organisation and 

good friend of Pat.

Pat Maxwell’s family sadly informed us 

that their beloved husband, father, 

grandfather and great-grandfather died 

on 21st September 2010. Six weeks be

fore, the Maxwell’s were confronted 

with the diagnosis that Pat suffered 

from lung cancer - he sadly lost the bat

tle last Tuesday.

Bom in 1929 in Northern Ireland, Pat 

Maxwell spent most of his teenage 

years in India. Later, he joined the army, 

went through Sandhurst and worked 

his way up to the rank of a Major. He 

was a passionate horseman who, back 

in the late 1950ies, bred steeplechasers 

and rode in show jumping events. In 

1967 he married his wife Joanna, who at 

the time already owned Arabians and 

introduced him to the breed. Together, 

and later supported by their daughter 

Emma, they were breeding and sho

wing Arabian horses for more than 40 

years. It was the Maxwells, who first in

troduced Spanish and Egyptian blo

od to Great Britain and in the heyday of 

Lodge Farm Stud, they were one of the 

most successful breeders in Europe ha

ving won seven Paris World Champion

ships with horses that were bred at 

Lodge Farm Stud. In 1998, it was deci

ded to scale down the stud and in 2003 

the Maxwells moved to France, where 

they bought a beautiful old chateau to 

spend their old age.

Breeding and showing was not all and 

so Pat got involved in „Arabian horse 

politics” and was elected as Council 

Member of the AHS, where he is fondly 

remembered of being very helpful to 

everybody. But above all, Pat was a hor

seman through and through, and so he 

was concerned about the direction in 

which Arabian horse shows were going. 

When in 1983 some countries joined for 

the first time to create the European 

Arabian Horse Show Commission, he 

was with them. Two years later, when 

a steering committee was charged with 
the creation of the constitution and le

gal framework for the new organization 

called European Conference of Arab 

Horse Organizations (ECAHO), he was 

the head of it and consequently became 

the organization’s first president. ECA

HO became his „baby” and he gave 

ECAHO a face. He was the driving for

ce, and ECAHO grew steadily from 13 

countries in 1985 to 28 countries in 2001 

when he resigned for health reasons. 

During this time, the show scene in Eu

rope and the Arab countries developed 

and grew steadily. And although the 

Show Commission was always his most 

important concern, it was during his 

presidency that the Studbook Commis

sion came into life and the Amsterdam 

Agreement was ratified which guaran

teed the reciprocal acceptance of all 

Arabian horses registered in ECAHO 

Member countries - this was before 

WAHO had enforced the same on 

a world-wide level. Also during his pre

sidency, the Racing Commission was fo

unded in 1988 and left ECAHO in 1997 

to become a world wide body under the 

name of International Federation of 

Arabian Horse Racing Authorities 

(IFAHR) - ECAHO was so to speak its 

midwife. It was also due to his farsigh

tedness that the Sport Commission 

was founded in 1997. It was not difficult 

to convince him, a dedicated rider, that 

the Arabian horse needs to be promo

ted in all its versatility. And it was du

ring his presidency that the Arab coun

tries were invited to become Full Mem

bers, provided that they had a certain 

number of horses and shows. But there 

were drawbacks as well. He vehemently 

fought for his idea of a „European Stud

book Database”, but the members refu

sed to follow him.
He was the Chairman, later called Pre

sident, of ECAHO for 18 years and al

though ECAHO is a democratic body, 

he preferred a clear chain of command, 

a relict of his military times. He had the 

gift to listen to different opinions and 

analyze them; he then would draw his 

own conclusion and take a decision, or 
present his ideas with all the pros and 

cons at the next meeting. On a personal 

note, I would like to add that it was 
a pleasure to work with him those 5 

years as his General Secretary. I always 
felt taken seriously and accepted, in 

troubled times he would back me up 
and never let me down. Thank you, Pat. 

Rest in Peace.
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WSPOMNIENIE

Jerzy Bialobok
fot. Lidia i WiesiawPawlowscy

Wojtek Kowalik z ogierem Altis

T
a niespodziewana wiadomość - 
niczym grom z jasnego nieba - 
o nagiej śmierci Wojciecha Ko
walika w dniu 20 lipca, zelektryzowała 

cale środowisko hodowców koni arab
skich.

Nikt nie mógł uwierzyć, trzeba było 
tę tragiczną informację kilka razy po
wtarzać, aby została przyjęta.

Nie jest łatwo uwierzyć, że człowiek 
w pełni sil, u szczytu swoich możliwo

ści życiowych, odchodzi tak nagle bez 
żadnych zwiastunów - po prostu wy
szedł na ląkę-pastwisko w swoim Mar
cinkowic, z której nie powrócił już 
do nas.

Całe życie śp. Wojtka Kowalika zwią
zane było z końmi i toczyło się wokół 
nich. Pasja i zamiłowanie do tych 
wspaniałych zwierząt zaprowadziły go 
do Akademii Rolniczej w Krakowie, 
gdzie studiował na wydziale zootech

nicznym w latach 1977-82, udzielając 
się aktywnie w Akademickim Klubie 
Jeździeckim.

Praktykę stażową i pierwszą pra 
cę rozpoczął po zakończeniu stu
diów w Państwowej Stadninie Kom 
w Skrzydlowie-Widzowie, gdzie poz 
nawal hodowlę koni pełnej krwi an
gielskiej pod okiem wybitnego ho
dowcy - kierownika stadniny Jarosła
wa Kocha, który to namówił Wojtka 
do zainteresowania się hodowlą koni 
czystej krwi arabskiej. Konie arabskie 
stanowiły swoiste „okno na świat” 
w szarych czasach poprzedniej epoki 
i w 1984 r. Wojtek zaczął pracować 
w Państwowym Stadzie Ogierów 
w Białce, gdzie istniała już powołana 
niedawno stadnina koni czystej krwi 
arabskiej.

I tak to zaczęła się Jego przygoda 
z końmi arabskimi trwająca do ostat
niego wyjścia na pastwisko we własnej 
stadninie koni w Marcinkowie.

Podczas pracy w PSO Białka Wojtek 
bardzo szybko wciągnął się w życie 
stadniny, biorąc w nim aktywny udział, 
ujawniając swoje rozliczne talenty or
ganizacyjne i zawodowe. Żywo intere
suje się różnymi sposobami przygoto
wania koni do pokazu, ich treningiem 
oraz sportowym użytkowaniem ara
bów - rajdami długodystansowymi, 
staje się aktywnym zawodnikiem 
zdobywając tytuł wicemistrza Polski 
na ogierze Alahar.

Jest ciągle ciekawy życia, chce zoba
czyć, jak trenują konie w Europie, wy-
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jeżdżą do Francji na rajdy, nawiązuje 
liczne kontakty.

W 1989 roku nadarza się okazja wy
jazdu do Anglii i poprowadzenia stad
niny koni arabskich. Wojtek w tym za
głębiu hodowlanym wszelkich ras koni 
spędza 4 lata, rozwijając swoje umie
jętności i zdobywając wiedzę trener
sko-hodowlaną. Jednak „ciągnie wilka 
do lasu”. W krąju pojawia się możli
wość pracy w Państwowej Stadninie 
Koni w Kurozwękach niedaleko Kielc, 
w których to Wojtek się urodził i spę
dził szkolne lata. Chwile wolne od ząjęć 
hodowlanych, związanych ze stadniną, 
poświęca rajdom konnym i w krótkim 
czasie zdobywa po raz drugi tytuł wi
cemistrza Polski na koniu Trap oraz 
osiąga coraz lepsze wyniki w przygoto
waniu koni kurozwęckich do czempio- 
natu narodowego, stając się godnym 
i trudnym do pokonania rywalem.

Niestety, po zmianach ustrojowych, 
perspektywa rychłej prywatyzacji sta
dniny w Kurozwękach, a równocześnie 
ciągła chęć poznawania świata i podej
mowania trudnych wyzwań, kieruje 
Wojtka wraz z rodziną do Szwecji. 
W roku 1996 zaczyna on pracę w słyn
nej na cały świat stadninie koni Blom- 
meród Arabstuteri, gdzie jest bardzo 
wiele doskonałych polskich koni. 
Więzi towarzysko-hodowlane pomię
dzy Blommeród a stadninami polskimi 
sięgają dziesięcioleci; zapoczątkowali 
je nestorzy hodowli arabskiej: Andrzej 
Krzyształowicz i Ignacy Jaworowski. 
Właściciel stadniny Erik Philip Soren- 
sen powierza Wojtkowi bardzo odpo
wiedzialną funkcję kierownika stadni
ny, głównego hodowcy i zarazem trene
ra stajni pokazowej dla koni własnych 
i obcych. Blommeród zdobywa dzięki 
pracy Wojtka szereg czempionatów 
w Skandynawii, Europie, jest tam co
raz lepsza młodzież. Zaczyna się nasza 
współpraca, wymiany ogierów. Stadni
na w dalszym ciągu przeżywa rene
sans, stąje się ważnym ośrodkiem pro
mującym polskie konie. Poprawia się 
sytuacja ekonomiczna, rośnie sprze
daż koni do krajów Bliskiego Wschodu. 
Ta prężna działalność w Blommeród 
i znaczne podniesienie poziomu stad
niny zostają zauważone i Wojtek do- 
staje bardzo dobrą propozycję współ

pracy z Arabią Saudyjską - stadniną 
SHG-AIR Stud Farm, dokąd wyjeżdża 
w 2001 roku. Jest już wtedy bardzo 
znanym europejskim prezenterem, 
kierownikiem stadniny, hodowcą ko
ni i podejmuje następne wyzwanie, 
otwiera nowe okno swojej kariery: Bli
ski Wschód - ojczyznę i kolebkę koni 
arabskich.

Przez ostatnie dwa lata wykonywał 
najtrudniejsze zadanie swojego życia - 
organizował od nowa dużą stadninę 
Athbah Stud, kontynuując współpra
cę, był aktywnym uczestnikiem aukcji 
janowskiej, dzierżawił klacze i ogiery 
z Michałowa, starał się, z dobrymi efek
tami, promować polskie konie arab
skie. Jeździł po całym świecie, a konie 
sprowadzone do macierzystej stadniny
zdobywały coraz lepsze miejsca.

W naszych rozmowach prowadzo
nych w dziwnych miejscach na świecie 
pojawiała się tęsknota za Polską, ro
dziną, za swoją oazą - na tak zwaną 
„resztę życia”. I wreszcie, wspólnie 
z żoną Marzeną znajdują tę swoją oazę

He was one of us
a posthumous tribute to Wojtek Kowalik

This unexpected information, like a bolt 
out of the blue, on the sudden death of 
Wojtek Kowalik on the 10th of July electri
fied the entire community of Arabian hor
se breeders.
No one could believe it, this tragic informa
tion had to be repeated several times in or
der to be accepted.
It is not easy to believe that a person in his 
prime, at the peak of his life’s opportuni
ties leaves so suddenly without any pro
dromes - he just went out to the pasture in 
his Marcinków, from which he did not re
turn to us.
The late Wojtek Kowalik’s entire life was 
connected to and focused around horses. 
A passion and love for these wonderful ani
mals led him to the University of Agricultu
re in Cracow, where he studied at the Fa
culty of Animal Sciences during 1977-1982, 



being an active member of the Academic 
Equestrian Club.
He began his internship and first job after 
graduating from college at the State Stud 
at Skrzydlów-Widzów, where he learned 
about the breeding of Thoroughbreds un
der the watchful eye of an expert breeder - 
the stud’s director Jarosław Koch, who en
couraged Wojtek to take interest in Ara
bian horse breeding. Arabian horses were 
a sort of „window to the world” in the grey 
times of the previous era and in 1984 Woj
tek began working at the State Stallion 
Depot at Białka, which included a recently 
established pure-blood Arabian stud.
And so began his adventure with Arabian 
horses, which lasted until the last walk to 
the pasture at his stud at Marcinków.
During his work at Białka Stallion Depot 
Wojtek very quickly gets engaged in the li
fe of the stud and actively participates in it, 
revealing his numerous organizational and 
professional talents. He is vividly intere
sted in various methods of preparing hor
ses for shows, their training and sports 
usage of Arabians - endurance races - be
coming an active competitor and gaining 
the title of Polish Reserve Champion atop 
the stallion Alahar.
He’s still very interested and curious about 
life, wants to see how horses are trained in 
Europe, goes off to France for endurance 
races, establishes many relations and con
nections.
In 1989 he comes upon an opportunity to 
go to England and manage an Arabian 
stud. In this breeding region of all horse 
breeds Wojtek spends 4 years, developing 
his abilities and gaining valuable training 
and breeding knowledge.
However, „a leopard cannot change his 
spots”, as the saying goes. In Poland a spot 
opens up at the State Stud at Kurozwęki 
near Kielce, where Wojtek was bom and 
spent his school years. He devotes his time 
off from stud duties to endurance races 
and in a short time gains the title of Polish 
Reserve Champion for the second time 
atop the horse Trap, as well as achieves 
better and better results at preparing Ku- 
rozwęiki horses for the National Cham
pionship, becoming a worthy and hard to 
beat rival.
Unfortunately, the prospect of a near pri
vatization of Kurozwęiki Stud after the po
litical changes and at the same time the 
constant desire to get to know the world 
and uptake tough challenges steers Wojtek 
together with his family to Sweden. In 1996 
he begins working at the world famous 
stud of Blommeród Arabstuteri, which sta
bles many superb Polish horses. The so
cial-breeding bonds between Blommeród 
and the Polish studs go back decades, ini
tiated by the doyens of Arabian breeding, 
Andrzej Krzysztaiowicz and Ignacy Jawo
rowski. The owner of the stud, Erik Philip 
Sorensen, entrusts Wojtek with the very 
responsible function of stud director, main 
breeder and show stable trainer for the 
stud’s own horses and private ones. 
Thanks to Wojtek’s hard work Blommeród 
gains a number of championships in Scan
dinavia and Europe and has better and 
better youngsters. We begin our coopera
tion, an exchange of stallions. The stud is 
still on an upward streak, becoming an im

portant facility promoting Polish horses. 
The economical situation improves, the 
number of horses sold to the Middle East 
grows. This thriving activity at Blommeród 
and growth of the stud’s significance does 
not go unnoticed and Wojtek receives a ve
ry good offer of cooperating with Saudi 
Arabia - SHG-AIR Stud Farm, where he 
goes to in 2001. At that time he is already 
a very well-known European handler, stud 
director and horse breeder. Yet he takes on 
another challenge - opening a new chapter 
in his life - the Middle East, the home and 
cradle of the Arabian horse.
Over the last two years he performed the 
hardest task of his life - he organizing from 
scratch the large Athbah Stud, continuing 
our cooperation, being an active partici
pant of the JanUw auction, leasing mares 
and stallions from Michałów, trying to pro
mote Polish Arabian horses with good re
sults. He travels all over the world and the 
horses imported to his home stud begin to 
achieve more and more at shows.
In our conversations held in various stran
ge locations in the world a longing for Po
land, his family and his life „oasis” (to 
spend „the rest of his life” at) - appears. 
And finally together with his wife Marzena 
he finds that oasis of his - Marcinków near 
Kielce, where in 2002 they decide to esta
blish a stud and at the same time a home. 
The foundation herd is made up of several 
mares from Blommeród and a training sta
ble for Arabian horses. Horses prepared by 
Wojtek - mainly of private breeders - gain 
top spots, win championships.
In a very short time Wojtek succeeds in 
breeding and showing the stallion Boreas, 
who becomes the pride and joy of Marcin
ków Stud, gaining 1st place in the two year 
old colts” class at the 19th Polish National 
Arabian Horse Show at Janów Podlaski.
In his work with horses Wojtek is helped 
out by his daughters, Marcelina and Ma
tylda, who always accompany the Marcin
ków team at Arabian shows.
The horses purchased and presented by 
Athbah Stud from Saudi Arabia, very often 
with Polish pedigrees, begin to win more 
and more prestigious European shows, 
which is the best example of promoting 
Polish horses.
Wojtek begins mentioning more and more 
often the return to his home country, to be
gin a more stable life, ending the „Bedouin 
odyssey”. He comes to Marcinków for a va
cation - finally home - we arrange to meet 
at the show and auction at Janów. Howe
ver God had different plans - he determi
ned the end of his life here and now at Mar
cinków on the pasture, among his horses 
grazing nearby, among his closest family. 
Every one of us must die, but is there a bet
ter death for a horse breeder than one on 
the pasture among his own and to pass „to 
the other side of the rainbow” right there, 
to the eternal pastures...
Farewell Wojtek, may you rest in peace, 
and should you hear the hoofbeats and ne
ighs of your horses from Marcinków!

The above text is a speech given by Jerzy 
Biatobok, director of Michałów State Stud 
at the funeral of the late Wojciech Kowalik 
on the 24th of July, 2010.
/transl. J. K./

- Marcinków, niedaleko Kielc, gdzie 
w 2002 roku postanawiają założyć 
stadninę i zarazem rodzinne siedlisko.

Bazą wyjściową, stadem matecznym 
jest kilka klaczy z Blommeród oraz 
stajnia treningowa dla koni arabskich. 
Konie przygotowywane przez Wojtka - 
głównie należące do hodowców pry
watnych - zdobywają czołowe lokaty, 
wygrywają czempionaty.

W krótkim czasie udaje się Wojtkowi 
wyhodować i przygotować do pokazów 
ogiera Boreas, który staje się chlubą 
Stadniny Koni Marcinków, zdobywa
jąc 1. miejsce w klasie ogierów dwulet
nich na XIX Narodowym Pokazie Koni 
Arabskich Czystej Krwi w Janowie 
Podlaskim.

W pracy z końmi chętnie pomagają 
Wojtkowi córki, Marcelina i Matylda, 
które zawsze towarzyszą ekipie z Mar
cinkowa na pokazach arabskich.

Konie zakupione i prezentowane 
przez Athbah Stud z Arabii Saudyj 
skiej, bardzo często z polskimi rodo 
wodami, zaczynają wygrywać coraz 
bardziej prestiżowe pokazy europej
skie, co jest najlepszym przykładem 
promocji polskich koni.

Wojtek coraz częściej mówi o po
wrocie do kraju, rozpoczęciu bardziej 
stabilnego życia, zakończeniu „bedu- 
ińskiej odysei”. Przyjeżdża do Marcin
kowa na urlop - wreszcie u siebie - 
umawiamy się na czempionat i aukcję 
w Janowie. Jednak Bóg chciał inaczej
- wyznaczył kres jego życia tu i teraz, 
w Marcinkowie na pastwisku, wśród 
swoich koni pasących się opodal, po
śród bliskich. Umrzeć musi każdy 
z nas, ale czy jest lepsza śmierć dla 
hodowcy koni, niż ta na pastwisku 
wśród swoich i właśnie tam przejście 
na „drugą stronę tęczy”, na wieczne 
pastwiska?...

Żegnaj Wojtku, a ta Ziemia Święto
krzyska, niech lekką Ci będzie, abyś 
słyszał tętent i rżenie swoich koni 
z Marcinkowa! •

Tekst powyższy jest redakcyjną wer
sją mowy, którą Jerzy Bialobok - dy
rektor Stadniny Koni w Michałowie, 
wygłosił na pogrzebie śp. Wojciecha 
Kowalika w dniu 24 lipca 2010 r.
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historia

J
eszcze podczas Rewolucji Francu
skiej Napoleon Bonaparte tak sko
mentował ścięcie Ludwika XVI: 
Gdyby zawsze pokazywał się konno, 

byłby zwyciężył. Tymczasem Lud
wik XVI próbował potajemnie opuścić 
Francję w zamaskowanej karecie! Na
poleon znał wartość propagandy 
i w tym celu zamówił u Jacquesa Loui
sa Davida słynny obraz „Napoleon 
przechodzący przez Alpy”. Został 
na nim sportretowany jako młody do
wódca w mundurze i powiewającym 
płaszczu, kiedy na siwym arabie Ma
rengo pokonuje Przełęcz Św. Bernar
da, niepomny na przepaście, skalne 
urwiska i nawisie nad głową burzowe 
chmury, niby Hannibal - odwieczny 
wróg Imperium Rzymskiego.

Każdy element tego malowidła sym
bolizuje potęgę i władzę - zarówno dy
namicznie wspięty ogier z rozwianą 
grzywą i odsądzonym ogonem, jak 
i ekspresyjnie udrapowany płaszcz 
oraz skłębione chmury. Tyle tylko, że 
ten majestatycznie upozowany wizeru
nek miał niewiele wspólnego z prawdą 
historyczną, gdyż w rzeczywistości for
sowanie alpejskiej przełęczy Św. Ber
narda odbyło się na grzbiecie mula 
prowadzonego przez przewodnika.

Dla zwiększenia efektu propagan
dowego koń został sportretowany ja
ko mlecznobialy. I rzeczywiście, zgod
nie z dokumentami Archiwum Pań
stwowego w Paryżu Napoleon posługi
wał się głównie końmi o różnych od
cieniach maści siwej, chociaż zdarzały 
się także gniade i karę. I tak, na polu 

Napoleon dobrze wiedział, 
jakie znaczenie może mieć 

odpowiednio użyty koń jako 
symbol władzy.

Od niepamiętnych czasów 
rządzący wykorzystywali konia 
jako narzędzie do budowania 

swego wizerunku, 
bowiem w oczach poddanych 

dobry jeździec był zarazem 
„dobrym panem".

„Napoteon na koniu“ 
/ „Napoteon on the horse“ 

- Piotr Michałowski, 1846 r., 
Muzuem Narodowe w Warszawie 

/ National Muzeum, Warsaw

bitwy pod Austerlitz - jak to opisał 
Lew Tołstoj w powieści „Wojna i po
kój” - Napoleon wyprzedzał o krok 
swoich marszałków, siedząc na niedu

żym, siwym arabie. Miał na sobie ten 
sam niebieski płaszcz, co podczas 
kampanii włoskiej.

Zwycięski Napoleon, pozujący do 
portretów na siwym arabskim ogierze, 
jakby wcielał się w postacie ze staro
żytnej mitologii. Podobnie rzymski bóg 
wojny, Mars, zawsze był przedstawiany 
wierzchem na siwym ogierze, tak samo 
Juliusz Cezar w dniach triumfu. Nic 
więc dziwnego, że cesarzowi Francu
zów, dowodzącemu „Wielką Armią”, 
która na początku XIX wieku zawojo
wała większą część Europy, marzył się 
podbój świata na grzbiecie białego, 
arabskiego rumaka. Zamówił nawet 
u najznakomitszego ówczesnego bata
listy, a zarazem miłośnika sztuki orien
talnej, Emila Jean-Horace’a Verneta, 
23 portrety swoich ulubionych wierz
chowców, którymi potem kazał ozdo
bić wykwintny serwis z sewrskiej por
celany.

Napoleon zdawał sobie sprawę, jak 
ważna w działaniach wojennych jest 
dzielność koni, toteż przykładał dużą 
wagę do wyścigów. Zakładał nowe 
stadniny i restytuował dawne, zlikwi
dowane podczas Rewolucji Francu
skiej, jak Pompadour, Le Pin, Pau czy 
Tarbes. Podczas kampanii egipskiej 
i po jej zakończeniu importował wiele 
zarodowych koni arabskich, aby dolać 
świeżej krwi do wytworzonych we 
Francji linii i poprawić ich jakość. Usil
nie starał się o podniesienie poziomu 
jeździectwa i w tym celu ponownie uru
chomił tradycyjną szkołę jazdy w Sau- 
mur, jak również kazał wybudować
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„Niech żyje Cesarz“ / „Vwe 1'Empereur“ - Wojciech Kossak, 1914, 
Muzeum Narodowe w Warszawie / National Museum, Warsaw

na zamku Fontainebleau ujeżdżalnię 
dla potrzeb działającej tam niegdyś 
szkoły jazdy. Do wzrostu potęgi impe
rium napoleońskiego przyczyniły się 
tysiące koni zrabowanych w całej Eu
ropie, dla zasilenia kawalerii i taborów.

Konie te miały ciężkie życie. Wiele 
tych bezimiennych, czworonożnych 
bohaterów ginęło na polach bitew, 
z głodu, mrozu lub upału, padało 
wskutek ran, chorób lub picia zatrutej 
wody, czy też po prostu zjadane przez 
przymierających głodem żołnierzy. 
Marszalek Murat szacował, że w czerw
cu 1812 r. dziennie około 15 tys. koni pa

dało z gorąca lub wyczerpania 40-50-ki- 
lometrowym marszem. Podczas odwro
tu z Rosji w ciągu dwóch dni padało 
30-40 tys. koni, a pod Waterloo -10 tys. 
dziennie.

Mimo tak ogromnych strat kawale
ria przeżywała wówczas swoje dni 
chwały. Inaczej niż jego współcześni, 
Napoleon stosowa! zupełnie nową 
strategię, zgodnie z którą decydujący 
wpływ na wynik bitwy miała szarża 
konnicy. Pod Marengo huraganowy 
atak kirasjerów, dowodzonych przez 
generała brygady Francois Etienne de 
Kellermanna, przechylił szalę zwycię

stwa na stronę Francuzów. Umocniło 
to znacznie pozycję Napoleona, wów
czas Pierwszego Konsula, w walce 
o zdobycie władzy nad Francją. Dzięki 
sławnej szarży polskiej lekkiej kawale 
rii, uzbrojonej w szable, karabiny i pi
stolety, dowodzonej przez Jana Kozie
tulskiego, zostały zdobyte dobrze 
umocnione pozycje Hiszpanów w wą
wozie Somosierry. Brawurowy atak 
87 Polaków, z których 2/3 zginęło, mi
mo nierówności i stromizny górzystego 
terenu, zmusił do odwrotu 9 tys. żoł
nierzy hiszpańskich dowodzonych 
przez Benito San Juana. Dzięki temu
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otwarta została 90-kilometrowa droga 
do Madrytu, a co za tym idzie - do ob
jęcia tronu Hiszpanii przez Napoleona 
i jego rodzinę. Cesarz miał się wtedy 
wyrazić: Ci ludzie umieją się tylko bić.

Największe w historii szarże kawale
rii „Wielkiej Armii” Cesarza Francuzów 
miały miejsce podczas bitew: pod Lip
skiem w 1813 r. (w sile 15 tys. szabel), 
pod Borodino w 1812 (14,7 tys. szabel), 
pod Iławą (12 tys.) i pod Dreznem 
w 1813, gdzie szarżowało 9,3 tys. kawa- 
lerzystów.

Konie Cesarza
Sam Napoleon podczas całego swo

jego życia miał 80 koni, a użytkował 
około 150. Już jako cesarz, utrzymywał 
stajnie, w której stało 810 koni wierz
chowych, nie licząc powozowych. 
Pod siodło najchętniej używał arabów 
lub berberów, bowiem podczas kam
panii egipskiej zauroczyły go barwnie 
umundurowane oddziały Mameluków, 
zwłaszcza gdy w Bitwie pod Piramida
mi (1798 r.) rozbili siły przeciwnika dys
ponującego 6 tysiącami szabel. Nazwał 
ich wtedy „najlepszą kawalerią świa
ta”, gdyż spodobały mu się zarówno 
ich wierzchowce, jak i styl jazdy. Do
szło nawet do tego, że rozkazał genera
łowi Menou sformować z Mameluków, 
dosiadających koni arabskich i berbe- 
ryjskich. oddział gwardii pełniący funk
cję straży przybocznej cesarza. Uważał 
bowiem, że dobry ogier arabski to naj
lepszy koń świata.

Na polu walki Napoleon zazwyczaj 
dosiadał koni arabskich, przeważnie 
niewielkiego wzrostu i siwej maści. By
ło to słuszne postępowanie, gdyż jako 
dowódca dowodził swojej odwagi tym, 
że nie dekował się na tyłach, a równo
cześnie na małym koniu był mniej wi
doczny dla nieprzyjacielskich snajpe
rów i artylerii. Dużo lepszy cel mogli 
stanowić oficerowie, którzy dosiadali 
roślejszych koni, np. pełnej krwi angiel
skiej. Ba, w większości wstydzili się jeź
dzić na tak drobnych konikach, jak 
araby! Na szczęście nie wszyscy po
dzielali ten pogląd. W szeregach wyż
szego dowództwa Wielkiej Armii mar
szałek Józef książę Poniatowski uży
wał pod siodło karego arabskiego ogie
ra Szumkę.

Napoleon interesował się wszystki
mi aspektami chowu koni, rozrodu 
i prowadzenia hodowli. W owych cza
sach był w swoich poglądach odosob
niony, gdy np. nie zezwalał na kurtyzo- 
wanie ogonów koni kawaleryjskich 
zgodnie z panującą wówczas modą. 
Mało tego - utrzymywał, że konie mają 
kontakt z Bogiem i formułował tezy: 
Skąd możemy wiedzieć, że zwierzęta 
nie mają własnego języka? Sądzę, że 
mają, tylko my go nie rozumiemy. Ko
nie mają dobrą pamięć, umieją myśleć 
i kochać. Doceniał przyrodzone zdol
ności koni, czemu dawał wyraz, przyta
czając własne spostrzeżenia w rodzaju: 
Kiedy nie znam drogi, wystarczy, że 
oddam koniowi wodze, a on już sam 
trafi tam, gdzie ja nie dałem rady mi
mo całej mojej wiedzy i doświadcze
nia. Napoleon kochał swoje konie i ufał 
im, ponieważ były jego wiernymi towa
rzyszami na polu walki, od których za
leżało jego życie lub śmierć. One także 
odpłacały mu lojalnością i oddaniem. 
Jego ordynans, Constant, w swoich pa
miętnikach przytoczył następujące 
spostrzeżenie: Cesarz lubił te konie, 
które były urodziwe /.../ Miał ulubione
go araba, który cechował się rzadko 
spotykanym instynktem. Dopóki cze
kał na swego jeźdźca, nie odznaczał 
się szczególnym wdziękiem i nieraz 
bywał narowisty. Wystarczyło jednak, 
że usłyszał werble obwieszczające na
dejście Cesarza, a od razu dumnie 
unosił głowę, strząsał grzywę i uderzał 
przednią nogą o ziemię. Tak długo, do
póki Cesarz go dosiadał, sprawiał 
wrażenie najpiękniejszego konia, ja
kiego można było sobie wyobrazić.

Angielscy krytycy Napoleona z upo
dobaniem publikowali jego karykatu
ry, przedstawiające go jako człowieka 
niskiego wzrostu. Tym też próbowali 
tłumaczyć upodobanie cesarza do ma
łych koni - jakoby łatwiej mu było do
siadać ich bez pomocy i w razie upad
ku nie ryzykował poważnej kontuzji. 
Prawda jednak była zupełnie inna. 
Napoleon mierzył 167 cm i tyle też 
na owe czasy wynosił wzrost przecięt
nego Francuza. Natomiast niektórzy 
badacze utrzymują, że cesarz od 
wczesnej młodości cierpiał na scho
rzenia pęcherza i hemoroidy. Siedząc

Napoleonand his Arabian war-chargers
Napoleon knew the decisive difference 
an appropriately used horse could make 
as an emblem of power. Since time im
memorial, horses were considered by ru
lers as an indispensible political tool, and 
„good subjects” expected „good sovere
igns” to be great riders who knew how to 
guide, direct and dominate - in a nut
shell, govern well.
Speaking of the uprising of 1792, which la
ter led to the beheading of the King of 
France and the Revolution, Bonaparte 
stated: „If Louis XVI had only appeared 
on horseback, he would have conquered.” 
Louis XVI tried to flee France in a conce
aled carriage! Napoleon knew full well the 
value of propaganda. He commissioned 
Jacques Louis David to paint the famous 
and glamorous piece „Napoleon Crossing 
the Alps”, presenting him as a daring 
young commander in uniform and flo
wing cape, calmly astride a fiery white 
Arabian horse (Marengo), ignoring the 
chasms, dangerous cliffs and tempestu
ous weather of the Saint Bernard pass, 
following in the footsteps of Hannibal, 
arch enemy of the Roman Empire. Every
thing in this painting aggrandises and re
flects power, like the dynamic swirling 
mane and tail of the horse repeated in the 
drama of cloak and sky. This unashame
dly propagandist painting glorifying Na
poleon, is unfortunately inaccurate. Du
ring his celebrated Alpine crossing Napo
leon was actually led across the Swiss 
mountain pass sitting on a mule. To 
stress the prominence of the rider in the 
painting the horse is depicted as „white". 
The National Archives in Paris report 
that his horses were predominantly vario
us shades of grey with a handful of bays 
and black thrown in. The Russian writer 
Tolstoy in his masterpiece „War and Pe
ace” described the Emperor at the battle 
of Austerlitz in the following terms:.Na
poleon was standing a little in front of his 
Marshals, on a little grey Arab horse, we
aring the same blue overcoat he had worn 
through the Italian campaign”. Victorious 
Napoleon on a white Arabian stallion in 
paintings further perpetuated the myths 
from ancient times. Mars the Roman God 
of War always rode a white stallion, as did 
glorious Julius Cesar (a white horse na
med Hoofs). Thus the triumphant Empe
ror of the French with his „Grande 
ArmEe”, who in the early 1800s had co
nquered most of Europe, compounded 
great ambitions of conquering the world 
on a white Arabian charger. To underline 
the importance of his mounts and pay 
them tribute Napoleon commissioned 23 
portraits of his favourite horses to be pa
inted by Emil Jean-Horace Vemet, the 
most important French military and 
orientalist painter of that time, and had 
these reproduced by the porcelain facto
ry at Sevres on a ceremonial dinner set.
Napoleon recognised the importance of 

horses in warfare and greatly encoura
ged racing. He created new studs and re
vived old ones closed under the Revolu
tion, like Pompadour, Le Pin, Pau and
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na drobnym i szczupłym arabie nie 
musiai tak szeroko rozwierać nóg, 
co przysparzałoby mu dodatkowych 
cierpień. Przede wszystkim jednak 
importowane z pustym ogiery (wśród 
osobistych wierzchowców Napoleona 
nie było wałachów i tylko nieliczne, 
wybrane klacze) cechowały się cha
rakterem zbliżonym do charakteru 
ich jeźdźca.

Zarówno Napoleon, jak i jego wierz
chowce, odznaczali się żelazną konsty
tucją, odpornością na zmęczenie i od
wagą w boju. Cesarzowi wystarczyły 
trzy godziny snu na dobę, przy czym 
używał składanych, polowych łóżek, 
łatwych do transportu. Jego małe ko
niki zadowalały się schronieniem 
w ciasnych zabudowaniach chłopskich 
zagród. Napoleon odżywiał się skrom
nie i pobierał takie same racje żywno
ściowe, jak prosty żołnierz, a jego ara
by, znane z wytrzymałości, skubiąc tyl
ko skąpą trawę, potrafiły zajść dalej niż 
duże konie. Toteż głównie one przeży
ły chaotyczną rejteradę spod Moskwy, 
w warunkach ostrej zimy i głodowych 
dawek paszowych. I Napoleon, i jego 
konie dobrze znosili forsowne prze

marsze w szybkim tempie - 130-kilo- 
metrowy dystans z Burgos do Vallado- 
lid przebyli razem w pięć godzin. Arab
skie konie Napoleona, podobnie jak ich 
jeździec, odznaczały się też ponad
przeciętną inteligencją. Napoleon po
trafił dyktować jednocześnie kilka li
stów, a niektóre jego innowacje w dzie
dzinie polityki i wojskowości stosowa
ne są do dziś. Jego araby bez wahania 
odnajdywały drogę do obozowiska 
w zupełnie nieznanym terenie. No 
i wreszcie, zarówno wielki wódz, jak 
i jego ogiery, do końca życia odznacza
li się upodobaniem do pici przeciwnej.

W siodle do boju
Przydział do grona osobistych wierz

chowców Napoleona był raczej wątpli
wym zaszczytem, gdyż w około 66 bi
twach, w których uczestniczył, zabito 
pod nim 12 koni (lub 18, według innych 
źródeł), a wiele odniosło rany lub urazy 
wyłączające je z dalszego użytkowania. 
Taki los spotkał ulubioną klacz Napo
leona - starą, siwą Styrie. W najgoręt
szym ogniu bitwy pod Marengo pod jej 
nogami przeleciała kula armatnia, 
obryzgując ją błotem i raniąc Napole

ona w nogę - razem z kawałkiem cho
lewy stracił on piat skóry, po czym 
do końca życia pozostała mu blizna. 
Po tej bitwie Styrie została odesłana 
do stadniny w celu wykorzystania 
w hodowli.

Konie przeznaczone do służby przy 
cesarzu musiały na początku przejść 
specjalne próby przydatności. Wyma
gano od nich zdrowia, wytrzymałości, 
nienagannego pokroju, miękkiego no
szenia pod siodłem, a zwłaszcza płyn
nego galopu, oraz zrównoważonego 
temperamentu połączonego z odwagą, 
co pozwalało dobrze znosić warunki 
panujące podczas wojny. Te, które 
otrzymały wstępną aprobatę, zostawa
ły następnie poddawane forsownemu 
treningowi, aby nauczyć się zachowy
wać spokojnie w każdej, nawet nie
oczekiwanej, sytuacji. Szkolenie, trwa
jące przeciętnie 3-4 lata, prowadził ko
niuszy Napoleona, jak np. A. Jardin, 
który oprócz całego arsenału pomy
słów miał do dyspozycji zespół wytraw
nych jeźdźców o kwalifikacjach cyrko
wych akrobatów oraz ekipę doświad
czonych masztalerzy do pomocy. Pod
czas tego szkolenia uczono konie stać
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spokojnie przy odgłosach bębnów, trą
bek. piszczałek i wojskowych marszów, 
zgrzytu szabel wyciąganych z pochew, 
szczęku bagnetów, świstu kul wystrze
liwanych tuż za uszami i nie reagować 
strachem na widok lanc krzyżowanych 
przed nimi w pełnym galopie, odpala
nych fajerwerków oraz huk wystrzałów 
armatnich czy wybuchających min. 
Odczulano je na powiewające sztanda
ry, przyuczano do oceny kierunku, z ja
kiego miotano kamienie czy inne poci
ski, aby w porę zdążyły zrobić unik. Na
wet pod huraganowym ogniem nie mo
gły zmieniać wyznaczonego miejsca 
ani stawać dęba, choćby obok nich bu
chały płomienie, kłębił się dym, noz
drza drażnił swąd palonych ciał lub 
prochu, a pod nogami przebiegały psy, 
koty czy świnie. W trakcie treningu ko
nie przestawały reagować na wrzawę 
bitewną, tętent kopyt, ale także okrzy
ki i wiwaty tłumów. Wymagano od nich 
nie tylko natychmiastowego wykony
wania przyjętych w kawalerii komend, 
lecz także nadzwyczajnych wyczynów, 
takich jak ostry galop po krętej, gór
skiej ścieżce z zatrzymaniem w miejscu 
na krawędzi przepaści.

Sam Napoleon był wprawdzie od
ważnym i wytrwałym jeźdźcem, ale je
go dosiad pozostawiał wiele do życze
nia. W siodle garbił się w niedbałej po
zycji, trzymąjąc stopy w strzemionach 
palcami do dołu, a wodze luźno rzuco
ne. Na konia oddziaływał tylko za po
mocą ciężaru ciała. W młodości, w swo
im rodzinnym domu na Korsyce, nie 
miał własnego konia, więc poznał tylko 
prymitywne i niewyszukane metody 
jazdy na mułach. Dopiero jako dorosły 
mężczyzna ukończył skrócony, niespeł
na roczny kurs jazdy konnej, chociaż 
główny instruktor w jego akademii 
wojskowej uważał, że trzeba co naj
mniej trzech lat, aby z kadeta zrobić 
prawdziwego kawalerzystę. W pamięt
nikach Constanta - ordynansa Napole
ona - możemy znaleźć takie uwagi: Ce
sarz dosiadał konia bez wdzięku i po
dejrzewam, że nie zawsze utrzymałby 
się w siodłe, gdybyśmy nie pilnowali, 
żeby otrzymywał tytko doskonale wy
szkolone wierzchowce. Z kolei saksoń
ski oficer sztabowy, generał Ernst Otto 
Innocenzus von Oderleben, w swojej 

Tarbes. He imported many Arabian hor
ses during and after the Egyptian cam
paign to improve French bloodlines. He 
also showed a fanatical determination to 
improve equestrian standards: he reope
ned traditional riding schools like Sau- 
mur and in 1807 had an arena built in the 
Carrousel Quarter at Fontainebleau 
Chateau to house the Fontainebleau Ri
ding School. Napoleon’s Empire came to 
greatness on the back of thousands of 
confiscated horses from all around Euro
pe, for their vast numbers were indispen- 
sible to carry supplies and cavalry. The li
ving conditions of horses at that time 
were harrowing. Many of these unsung 
equine heroes were either killed in battle, 
starved, died from harsh weather condi
tions, succumbed to disease and injuries, 
were poisoned by bad water or simply 
eaten by famished soldiers. Marshal Mu
rat estimated that 15 000 horses died 
from heat and exhaustion alone during 
a day’s march (40-50 km) in June 1812. 
During the infamous Russian campaign 
more than 30 000 to 40 000 horses died in 
a couple of days. At the battle of Water
loo the approximate mortality rate was 
10 000 horses in one battle day. But the 
gloomy losses were compensated by glo
rious moments for cavalry troops. Unlike 
many contemporaries, in Napoleon’s in
novative war strategy the main offensive 
role on the battlefield was carried by the 
cavalry charges or shock troops that 
often decided the victorious outcome. 
This was true of the charge of the Cuiras
siers under Brigadier General Francois 
Etienne de Kellermann at the Battle of 
Marengo. There, thanks to them, the co
urse of the battle against the Austrians 
was reversed from the odium of defeat 
into a thundering first victory for Napole
on, the newly made First Consul of Fran
ce, cementing his position as ruler of 
France. The same occurred with the fa
mous Polish light cavalry armed with sa
bres, guns and pistols under the com
manding officer Jan Kozietulski, who in 
a rough and uneven, uphill terrain char
ged against the well-fortified position of 
the Spanish at the Somosierra Pass 
(9000 Spanish soldiers and 16 cannon 
batteries under the command of Benito 
San Juan). Despite losing two thirds of 
their 87 troops, the Poles in their usual 
impetuous, stormy fashion succeeded in 
forcing the defenders to abandon the 
battleground, opening a free 90 kilome
tre passage to the capital - Madrid, but 
more importantly to the crown of Spain 
for the Emperor and his family. After So
mosierra Napoleon stated, „These men 
only know how to fight”.
Historically, the biggest charges made by 
the French Emperor’s Grande Armee ca
valry forces are considered to have taken 
place at the following battles: Leipzig 
1813 - cavalry charge of some 15 000 sa
bres strong; Borodino 1812 - 14 700 sa
bres; Eylau 1807 - 12 000 sabres Eylau: 
and Dresden 1813 - 9 300 cavalry charge. 
Napoleon owned 80 horses and in his life
time used about 150. As Emperor he 
kept a stable of about 810 personal sad
dle horses besides the carriage ones. His 
preferred mounts were Arabians; his se

cond favourites, Barbs. Napoleon was 
impressed during the Egyptian campa
ign by brightly coloured Mamelukes that 
he called „the finest cavalry in the 
world”, only, of course, after the French 
in July 1798 crushed the 6000 sabre 
strong enemy cavalry charge at the Bat
tle of the Pyramids. Napoleon highly va
lued them especially for their mounts 
and the fluid riding style of the horse
men, to the extent that General Menou 
formed a Mameluke detachment in the 
Imperial Guard (Chasseur a Cheval) 
that served as the Emperor’s personal 
guard on Arabian and Barb horses. Na
poleon was convinced that „A good Ara
bian stallion is the world’s best horse”. 
On the battlefield, Napoleon rode mainly 
small grey Arabian horses and this was 
a salutary decision. There the Great 
Commander always showed valour; per
severance and greatness and did not hi
de in the background. However the small 
height of the Arabian mounts made Na
poleon in his bicorn hat less prominent 
in stature above his troops. It meant 
that Napoleon was a more difficult target 
for enemy marksmanship and cannons. 
His officers, on the other hand, preferred 
mounts of much larger girth, like the po
pular Thoroughbreds. In fact, most of 
Napoleon’s officers would have felt asha
med to ride small, skinny Arabian hor
ses. There were exceptions, of course, to 
such a view. Amongst the high ranking in 
the Emperor’s Grande ArmEe preferring 
Arabian mounts was Marshal Prince Jó
zef Poniatowski who rode a black Ara
bian stallion, Szumka.
Napoleon studied all aspects of horse ca
re, reproduction and stable management. 
His attitude towards horses was exceptio
nal for his time. Irreverent to prevailing 
military custom, he did not permit do
cking of cavalry horse tails and insisted 
they should be allowed their natural tails. 
He asserted that horses have links with 
God. He raised questions like: „How 
do we know that animals have no langu
age of their own? My opinion is that it is 
a presumption in us to say no, because we 
do not understand them A horse has me
mory, knowledge and love.” Napoleon re
spected horses for their intrinsic skills. 
Another quote from him confirms this, 
„When I lost my way, I was accustomed to 
throw the reins on [the horse’s] neck and 
he always discovered places where 1 with 
all my observation and boasted superior 
knowledge, could not.” Napoleon had af
fection for and trust in his horses, as they 
were his ultimate life and death, valiant, 
sacrosanct companions in the melEe of 
the battlefield. Horses rewarded Napole
on with loyalty and utmost zeal. Napole
on’s valet, Constant, later in his memoirs 
gave an example: „The Emperor took to 
those horses which were beautiful... He 
had an Arabian horse of rare instinct of 
which he was very fond. All the while he 
was waiting for his rider he did not seem 
at all graceful and he was difficult, but the 
moment he heard the drums beat to an
nounce the Emperor’s coming he drew 
himself up proudly, shook his mane and 
pawed the ground with his foot, and as 
long as the Emperor was in the saddle he
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looked the most beautiful... horse that 
anyone could hope to see.”.
Napoleon’s English detractors often took 
pleasure in caricaturing him as rather 
short and insisted that due to this Napo
leon preferred small Arabian horses so as 
to mount them unaided or receive only 
small injuries in case of a fall. This was 
probably not true. Napoleon was 167 cm 
or 5 feet 6 inches tall which was the ave
rage height of a Frenchmen at that time. 
Many researchers maintain that since an 
early age Napoleon suffered from urinary, 
bladder and haemorrhoids problems. Sit
ting thus astride on a skinny Arab meant 
he did not have to widen his legs too 
much and inflict on himself additional 
pain and distress. Nevertheless, the agile 
desert-bred Arabian stallions (among his 
horses for personal use there were practi
cally no geldings and only a handful of the 
choicest mares) were sufficiently boiste
rous to mark his army’s imagination with 
the image of a belligerent leader, and ide
ally reflected Napoleon’s personal cha
racter. Both Napoleon and his Arabian 
war chargers bravely led troops into bat
tle. Both were indefatigable and of extra
ordinary robust constitution. Napoleon 
slept three hours a day exclusively on col
lapsible, easily transportable beds. His 
small horses found overnight temporary 
shelter in small farm dwellings. Napoleon 
was not a „foodie” and could go on for 
days on end on the meagre rations of 
a simple soldier. Similarly, Arabian horses 
are famed for their endurance. Napole
on’s small Arabian horses went further 
even on just meagre grass. It was they 
who mainly survived on close-to-starva- 
tion fodder quantities in extreme winter 
conditions during La Grand ArmEe’s in
famous and chaotic retreat from Russia. 
Both Napoleon and his Arabian horses 
shared and endured extremely long and 
fast-pace marches, like the 130 km di
stance in five hours between Burgos and 
Valladolid. Both were gifted with resour
ceful, above average intelligence. Napole
on could dictate several letters at the sa
me time. He introduced many „firsts” still 
used today in public and military doma
ins. His horses found with no hesitation 
the way to camps in unknown, difficult 
terrain. In addition, of course, both Napo
leon and his horses were constantly amo
rous, changing mistresses, as exemplary 
proven pre-potent males would do, thro
ughout their lives.
To be one of Napoleon’s war chargers 
was a precarious distinction. In over 66 
battles, depending on the sources, some 
twelve to eighteen horses were killed un
der him and many more wounded or 
unfit for further service due to war trau
ma. This was the case of Napoleon’s old 
favoured grey mare Styrie. In the midst 
of the Marengo Battle a cannon ball flew 
between her legs, covering her in mud, 
and taking off a piece of Napoleon’s skin 
and boot, leaving him scarred for life. 
After that battle Styrie was retired to 
stud. Mounts predestined for personal 
service to Napoleon had to pass with fly
ing colours the initial aptitude tests. 
They had to be solid, with superb stami
na, flawless conformation, smooth gallo

pers and easy amblers in saddle gait, of 
outstanding gentle temperament and 
brave to endure war conditions. Once 
approved, they went through a rigorous 
and extreme training to make them ste
ady in all unexpected circumstances. Na
poleon’s resourceful equerry, like A, Jar
din, with ingenuity, along with excellent 
riders gifted in acrobatic circus skills ac
companied by a team of seasoned gro
oms, carried out tutelage that on avera
ge lasted three to four years. The horses 
had to be indifferent to and stand still in 
front of the booming bangs of drums, 
blasting trumpets, pipes and army mar
ching songs, the rattling of unsheathed 
shining swords, the clang of firearms 
with bayonets crossed before them, whi
stling bullets between their ears as pi
stols were fired close to their heads; lan
ces lowered before them at full gallop; 
unexpected explosions of fire-crackers, 
cannon roar or exploding mines. They 
were made unafraid of banners hoisted 
suddenly along their side. They would le
arn to gauge the direction from which 
stones or other projectiles were being 
hurled at them and to skip aside before 
being struck. Horses learned to remain 
at a requested pace under fire. Flames, 
billowing smoke, the scorching scent of 
burning flesh and gun powder, or pigs, 
cats and dogs running between then- 
legs, would not make them rear. They 
were made immune to the infernal upro
ar and constant thud of hoofs rumbling 
across a battlefield. His horses also had 
to withstand the roar, yells and thunde
ring cheers of the crowds. Napoleon’s 
horses were expected to respond with no 
hesitation to usual cavalry commands 
but also to perform exceptional feats, 
such as being launched at a full gallop on 
a winding precarious mountain path at 
the edge of precipice only to be suddenly 
pulled to a dead stop.
Napoleon was awkward on horseback. 
He had an erratic riding style lacking ele
gance with loose seat and rein. He slo
uched in the saddle with his toes lower in 
the stirrup than his heels. With loose re
ins he controlled the animal, shifting his 
body weight. But he was an impetuous, 
reckless, indefatigable and slapdash ri
der. In his childhood on Corsica Napole
on never owned a horse and did much of 
his practical riding in a rough and ready 
riding style on mules. As an adolescent 
he only had a short year’s formal riding 
course, while the chief riding instructor 
of his military academy insisted that 
a minimum of three years was needed to 
turn a cadet into a cavalier. Napoleon’s 
valet, Constant, in his memoires many 
years later wrote: „The Emperor moun
ted a horse without grace... and I believe 
that he would not have always been very 
sturdy on a horse if we had not taken so 
much care to give him only horses per
fectly trained”. His Saxon member of 
staff, General Ernst Otto Innocenzus 
von Oderleben, in his book „Feldzug Na
poleons in Sachsen im J. 1813” (A Cir
cumstantial Narrative of the Campaign 
in Saxony in the Year 1813) wrote: „Na
poleon rode like a butcher... whilst gallo
ping his body rolled backwards and for- 

książce poświęconej kampanii saskiej 
w 1813 r., „Feldzug Napoleons in Sach- 
sen im J. 1813”, napisał wprost, że: Na
poleon siedział na koniu jak ostatnia 
oferma, w galopie rzucało nim w sio
dle do przodu, do tylu lub na boki, 
w zależności od szybkości biegu konia. 
W sumie jednak Napoleon bez proble
mu przebywa! konno 20 do 30 km 
dziennie mimo licznych upadków 
i kontuzji.

Poczynając od roku 1809, Napoleon 
wprowadzi! nowy system znakowania 
koni ze swoich stajni. Zarządzi!, aby 
na udach wypalano im kolejne nume
ry, pod jakimi figurowały w rejestrze, 
razem z literą „N” otoczone lauro
wym wieńcem z koroną. Dociekliwi 
naukowcy mogliby na tej podstawie 
namierzyć kilkadziesiąt koni należą
cych do Napoleona, ale dokładne da
ne odnaleziono tylko na temat tych 
kilku, których owiany legendą wódz 
dosiadał w najbardziej znanych bi
twach. Najczęściej powtarzają się po
dania o małym siwku Marengo, który 
przeszedł do historii jako najsławniej
szy, wręcz mityczny wierzchowiec ce
sarza.

Wierny Marengo
W długim życiu tego konia można 

wyodrębnić trzy wyraźne okresy. 
Pierwszy, egipski, trwał sześć lat, 
podczas których Marengo był dosia
dany przez jakiegoś Mameluka. Drugi 
okres zaczął się od bitwy pod Abuki- 
rem, kiedy koń dostał się w ręce Fran
cuzów i przez następnych 15 lat wier
nie służył Napoleonowi. Pod Water- 
loo, kiedy ostateczną klęskę poniosła 
napoleońska wizja podboju świata, 
Marengo odniósł osiem ciężkich ran, 
w tym jedna kula utkwiła mu w ogo
nie. Zaopiekował się nim wtedy an
gielski porucznik Henry Willi i prze
wiózł go do Anglii. Tam 22-letni już 
ogier zaczął prowadzić spokojniejsze 
życie. Wystawiono go tylko na pokaz 
w Salach Waterloo i oprowadzano 
na defiladzie w Pall Mail jako „białe
go, bojowego konia Bonapartego”. Co 
ciekawe, ten nieduży, mierzący zaled
wie 142,5 cm w kłębie, siwy ogier 
arabski, spokojny i łagodny, zaskarbił 
sobie sympatię publiczności. Tysiące
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widzów tłoczyło się, aby oglądać le
gendarnego wierzchowca pokonane
go dowódcy nieprzyjacielskiej armii. 
Po uroczystościach Marengo został 
odesłany do stadniny, gdzie na zasłu
żonej emeryturze dożył imponujące
go wieku 38 lat. Jego szkielet, spre
parowany przez doktora Wilmotta - 
chirurga z londyńskiego szpitala, 
do dziś można oglądać w Muzeum 
Armii w Londynie, w ramach gigan
tycznej (o powierzchni 125 m2) eks
pozycji upamiętniającej bitwę pod 
Waterloo.

Niestety, skóra ze zwłok zaginęła, 
odcięto także kopyta, a z jednego 
z nich oficer gwardii grenadierów ka
zał sobie zrobić tabakierkę. Na jej 
srebrnym wieczku wyryto napis: Ko
pyto berberyjskiego ogiera Marengo, 
którego Napoleon dosiadał pod Maren
go, Austerlitz, Jeną, Wagram, w kam
panii rosyjskiej i pod Waterloo. Z cza
sem stało się zwyczajem, że podczas 
lunchu w mesie oficerskiej każdy do
wódca zmieniającej się warty przed 
Pałacem Świętego Jakuba musial 
przedefilować z tą tabakierką.

Marengo nie zawsze był określany 
jako czystej krwi arab - czasem jako 
berber, gdyż został zdobyty w wal
kach z Turkami, którzy w tym czasie 
okupowali Egipt i większą część Afry
ki Północnej. Nie zachowało się na
zwisko jego poprzedniego właściciela. 
Co ciekawe, imię Marengo powtarza 
się głównie w legendach i podaniach, 
nie występuje natomiast w żadnym 
oficjalnym rejestrze koni kawaleryj
skich, takim jak „Le Registre d’Ordre 
du Grand Ecuyer” lub „Le Registre 
du Control de l’Equine de Selle”. 
Skądinąd wiemy, że Napoleon miał 
zwyczaj nadawania koniom przydom
ków pochodzących od miejsc histo
rycznych bitew. I tak, koń o imieniu 
Mon Cousin został przemianowany 
na Austerlitz, Cirusa przezwano Wa
gram, a siwy arabski ogier, po zwycię
stwie pod Marengo, został nazwany 
na cześć tej bitwy.

Niektóre źródła podają, że pod na
zwą Marengo występował Vizir, jeden 
z koni arabskich ofiarowanych Napo
leonowi przez sułtana Imperium Oto- 
mańskiego jako dyplomatyczny gest
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wards and sideways, according to the 
speed of his horse”. AU said and done, 
Napoleon could easily ride 20-30 km in 
one day undaunted by his frequent falls 
and accidents.
As of 1809 Napoleon introduced into the 
stables a new system of marking his hor
ses. Burnt on their flanks were their 
numbers from the registry along with the 
imperial letter „N" surrounded by a lau
rel leaf and a crown. Diligent researchers 
have been able to track down several do
zens of Napoleon’s horses, but detailed 
information has only been found on abo
ut a handful that served this legendary 
leader during his most famous battles. 
The most repeated story is that of the li
ght grey 14.1 hand, highly valorous char
ger Marengo, the most famous and my
sterious equine of the Napoleonic le
gend, who is said to have had three di
stinctive periods in his long life. First, for 
six years in Egypt he was ridden from too 
early an age by a Mameluke. His second 
sequence of his life started with his alle
ged capture at the battle of Aboukir in 
Egypt by the French; when he went on to 
serve Napoleon dutifully for the next 15 
years in his most important battles. Ma
rengo was captured with his eight visible 
disabling wounds and a bullet lodged in 
his tail by the English Lieutenant Henry 
Willi at Waterloo, the final of Napoleon’s 
battles where all of the Emperor’s ambi
tions of conquering the world were da
shed for good. Marengo was transferred 
to England to commence at the age of 22 
a more peaceful life. He was put on di
splay at the Waterloo Rooms and para
ded at Pall Mall as „Bonaparte’s White 
Barb Charger... favourite Horse of the la
te Emperor”. Surprisingly the small 14.1 
hands-tall grey good-tempered Arabian 
stallion captured the hearts of the Bri
tish public that flocked by the thousands 
to see the legendary war charger of the 
defeated commander of the opposing ar
my. Later Marengo was retired and put 
to stud. He died at the venerable age of 
38. His skeleton was articulated by Sur
geon Wilmott of the London Hospital 
and today is on display at the National 
Army Museum in London. He is part of 
the exhibit in the Gallery that encom
passes an immense in size (125 sq. me
ters) model of the battle of Waterloo, 
along with other memoralia of the Napo
leonic wars.
The hide of Marengo was unfortunately 

lost. His hoofs were removed. One of it 
was made into a snuff box for the Grena
dier Guards. Every day at lunch in the 
Officer's Mess at St James Palace, Lon
don, the Captain of the Changing of the 
Guard walks with a hoof in front of him. 
The engraving on the silver lid states: 
„Hoof of Marengo, Barb charger of Napo
leon, ridden by him at Marengo, Auster
litz, Jena, Wagram, in the campaign of 
Russia and lastly Waterloo”. Because as
serted to have been taken in combat 
against the Turks (that ruled Egypt and 
most parts of Northern Africa at that ti
me) he is sporadically called a Barb ra
ther than a pure Arab. Marengo’s origi
nal name, his bloodlines, and the name 
of his initial owner were lost. The legend 

of Marengo has been challenged on seve
ral grounds and he continues to be a my
stery, as his name does not appear in any 
of the official horse registries, like: Le Re- 
gistre d’Ordre du Grand Ecuyer or Le 
Registre du Control de lTEquine de Selle. 
What we do know is that Napoleon had 
a habit of giving nicknames to horses 
after his famous battles. They differ from 
his horses” names in the registry. So the 
horse Mon Cousin became Austerlitz, Ci- 
rus became Wagram, and a grey Arabian 
charger after the victory at the battle of 
Marengo assumed the same sonorous 
name. Some researchers believe that 
Marengo most probably was Vizir, one of 
the Arabian horses offered by the Sul
tans of the Ottoman Empire in the cour
se of his reign as a diplomatic gesture of 
goodwill. All heads of state knew very 
well that the most appreciated gifts by 
Napoleon were horse. In the course of his 
reign Napoleon received from the Sul
tans of the Ottoman Empire the follo
wing horses: Janissaire, Soliman, Bacha, 
Bajazet and Vizir. It was Selim III that 
bequeathed Vizir to Napoleon Bonapar
te. The legend has it that when parting 
with his cherished Vizir, Selim HI prono
unced the following prophetic words: 
„Go my beloved Vizir, go for the sake of 
the Prophet Mahomet, go for the sake of 
your sultan, go and become the most il
lustrious of Napoleon’s mounts.’’ And so 
he did. Following Napoleon’s death in 
1821, Vizir was transferred to England 
and subsequently to France where he 
died in 1829. Mounted and stuffed he is 
to be seen in the MusEe de 1’ArmEe in 
Paris. But after checking the height of 
Napoleon’s various Arabian mounts and 
comparing texts concerning colour mar
kings as well as each of their life stories, 
it is believe that Marengo might have be
en the grey Arabian mount called All 
The small-sized 14.1 hands grey Alt was 
bom at the famous stud of El Naseri in 
1793 and probably captured at the Battle 
of the Pyramids. Alt was bequeathed to 
Napoleon by Jacques-FranAois de Me- 
nou, Baron de Boussay, a French general 
of the Army of Egypt. Subsequently Alt 
was repatriated to France and became 
Napoleon’s „favourite” mount.
In Napoleon’s horse registry, Ali was in
scribed with the number 71, which along 
with the imperial letter ,,N” surrounded 
by a laurel leaf and a crown was burnt 
out on his flank. But we have no real pro
of that Ali was Marengo. Whoever Ma
rengo originally was, he for sure was an 
elite charger. He survived in England mo
re than 10 years after the death of the 
Emperor. Marengo’s valorous life history 
opened the door to a myth of the exem
plary loyal war charger, that persists in 
our minds till today. Personnel from the 
National Army Museum in London who 
take care of the skeleton of Marengo so
metimes hear in the still of the night the 

echo of, „Vive l’Empereur!!!” 

dobrej woli. Rzeczywiście, wszyscy 
ówcześni wiadcy państw wiedzieli, że 
żadnym innym podarunkiem nie moż
na tak ucieszyć Napoleona, jak ko
niem. W okresie swego panowania Na
poleon otrzyma! w darze od kolejnych 
sułtanów Imperium Otomańskiego 
następujące konie: Janissaire, Soli- 
mana, Baszę, Bajazeta i Vizira. Vizira 
podarował mu sułtan Selim III, a le
genda głosi, że rozstając się z koniem, 
wyrzeki do niego te prorocze słowa: 
Idź, mój ukochany Vizirze, na chwalę 
proroka Mahometa i twojego sułtana, 
idź i stań się jednym z najznakomit
szych wierzchowców Napoleona. I tak 
też się stało.

Po śmierci Napoleona w 1821 r. Vizir 
został przewieziony do Anglii, a stam
tąd do Francji, gdzie padł w 1829 r. Je
go spreparowane i wypchane zwłoki 
można oglądać w Muzeum Armii 
w Paryżu. Jednak po porównaniu 
wzrostu i odmian koni Napoleona od
notowanych w materiałach źródło
wych, naukowcy doszli do wniosku, że 
przydomek Marengo mógł nosić siwy 
arab o prawdziwym imieniu Ali. To on 
mierzył zaledwie 142,5 cm, urodził się 
w 1793 r. w znanej egipskiej stadninie 
El Naseri. Prawdopodobnie został 
zdobyty podczas Bitwy Pod Piramida
mi i przekazany Napoleonowi przez 
francuskiego generała Jacques-Fran- 
cois de Menou, barona de Boursay. 
Napoleon zabrał Alego do Francji, 
gdzie ten z czasem stal się jego ulubio
nym wierzchowcem.

W rejestrze osobistych koni Napole
ona Ali nosił numer 71 i taką właśnie 
liczbę, wraz z literą „N”, koroną 
i wieńcem laurowym, miał wypaloną 
na udzie. Nie mamy jednak stupro
centowego dowodu, że Ali i Marengo 
to jeden i ten sam koń. Ten, którego 
za niego uważamy, przeżył w Anglii 
więcej niż 10 lat po śmierci Napole
ona. Jego barwny życiorys przyczynił 
się do stworzenia funkcjonującego 
do dziś mitu o idealnie lojalnym koniu 
bojowym. Podobno pracownicy Mu
zeum Armii w Londynie, odpowie
dzialni za konserwację szkieletu Ma
rengo, czasem słyszą w ciszy nocnej 
okrzyki: Vive l'Empereur! •

/tłum. K. Ch./
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^Arabians

2010 Res. Champion Filly Arabian Impressions - Sickendorf (| 

2010 Class Winner (Fillies 3yo) Junior Spring Show - Białka111 

2009 Res. Champion Filly Autumn Show - Janów Podlaski1 

2009 Class Winner (Fillies 2yo) Junior Spring Show - Białka 

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

Proudly Owned 
by Monika Luft 
L-Arabians

monikaluft@monikaluft.pl

BajaderkA
Złocień by Laheeb x Bagatela by Pesal



HISTORIA

Marta Baranowska
Fotografie pochodzą z książki Janusza Piekaikiewicza „Wojna Kawalerii 1939-1945“

1
 września minęło 71 lat od czasu, 
kiedy zaczęła się najokrutniejsza 
wojna w dziejach nowożytnego 

świata - wojna, która pochłonęła nie 
tylko miliony istnień ludzkich, ale któ
rej ofiarą były też konie. Może wyda
wać się to mało prawdopodobne, ale 
podczas II wojny światowej aż 19 kra
jów prowadziło walki przy dużym za
angażowaniu jazdy. W Niemczech, dla 
Fuhrera i Veterlandu, wyruszyło w pole 
2,75 min koni, Armia Czerwona, wierna 
tradycjom kawaleryjskim, włączyła 
do walki ponad 3,5 min koni.

Dzisiaj, po 70 latach trudno jest 
ustalić, czy i w jakiej liczbie w kampanii 
wrześniowej, w polskiej kawalerii brały

udział konie czystej krwi arabskiej lub 
ich pochodne. Nie można wykluczyć, 
że dosiadali ich oficerowie rezerwy, 
którzy przyprowadzali własne konie. 
Może to dotyczyć w szczególności 
14. Pułku Ulanów Jazlowieckich, 
w którym służyło wielu ziemian z tere
nów Wołynia i Podola - ziem obfitują
cych w liczne hodowle koni arabskich. 
Najprawdopodobniej koń majora Hen-
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ryka Dobrzańskiego, Demon, był ko
niem póikrwi arabskiej. To on byl 
towarzyszem „Hubala” w walkach 
od października 1939 do śmierci mąjo- 
ra w dniu 30 kwietnia 1940 roku.

W ojczyźnie konia arabskiego długo 
wierzono, iż jeźdźcy na tych wspania
łych i dzielnych koniach są nie do po
konania.

Koni arabskich dosiadali jeźdźcy 
szwadronu Savari, walczącego w kam
panii wschodnioafrykańskiej wiosną 
1941 r. Także żołnierze Legionu Arab
skiego walczyli konno w warunkach 
pustynnych podczas kampanii syryj
skiej.

Niestety, ten wiemy i wydawałoby 
się niezawodny wojenny towarzysz 
okazał się bezbronnym wobec nowo
czesnej techniki wojennej.

Nie zapominajmy więc w tę bolesną 
rocznicę o tym pięknym i szlachetnym 
stworzeniu, które również walczyło 
za „wolność naszą i waszą”... •

The Time is Passing, 
the Memory is Remaining 
On Sept. 1st 2009 we celebrated the 70 th 
anniversary of the outbreak of the most 
cruel war in the modem history. That 
war claimed not only millions of human 
beings, but also of horses. It may seem 
unlikely, but during the World War H as 
many, as 19 countries used cavalry forces 
in military operations. In Germany 2,75 
mln horses were engaged in battles for 
the „Fuehrer and Vaterland”, whereas 
the Red Army, following its cavalry tradi
tions, took to the battlefield more than 
3,5 mln of horses.
After 70 years had passed, there is hard 
to estimate, how many purebred or part- 
bred Arabian horses used in Polish caval
ry took part in the „September Campa
ign”. They could be probably mounted 
by reserve officers, who were allowed to 
fetch their own horses. Such cases were 
likely to occur in the 14th Regiment of 
Jazlowiec Lancers, in which served many 
landowners from Podolia and Volhynia, 
where mostly Arabian horses were bred. 
The famous mount of Mąjor Henryk Do
brzański „Hubal”, his reliable „brother in 
arms”, Demon, who accompanied him in 
battles since Ocotber 1939 until his de
ath on April 30th, 1940, was probably 
a half-Arabian.
In the land of Arabian horses for a long 
time cherished was a deep conviction, 
that riders of those magnificent and bra
ve horses were unbeatable. Also mem
bers of the „Savari” cavalry troops, figh
ting in the East-African Campaign in the 
spring 1941, mounted Arabian horses. In 
desert conditions during the Syrian 
Campaign also soldiers from the „Arab 
Legion” fought on horseback.
Unfortunately, that faithful and - se
emingly - undefeated war comrade pro
ved defenceless in a confrontation with 
contemporary war technologies.
So, at least in that painful anniversary, 
don't forget about such a beautiful and 
noble creature, which also became a fre
edom fighter. /Transi. K. Ch. /
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POKAZY

2"d Exposigäo Ouro de Minas do Cavalo Árabe

O

Urszula Łęczycka
fot. Rogério Santos

B
razylijski Związek Hodowców
Koni Arabskich (ABBCA) przy 
współpracy ze stadninami Ha- 

ras Cruzeiro i Haras Mig po raz drugi 
zorganizował w sierpniu pokaz koni 
arabskich w Araxa - termalnym kuror
cie położonym 2 godziny lotu i 2 godzi
ny jazdy samochodem na pólnocny-za- 
chód od Sao Paulo. Miejsce znane jest 
przede wszystkim z wód leczniczych 
ponadstuletniego spa oraz kopalni zło
ta zlokalizowanych w lekko górzystej 
prowincji Minas Gerais. Terenem po
kazu było otoczenie imponującego ho
telu Taua Grandę - położonego nad 
sztucznym jeziorem i ukrytego w gąsz
czu palm i drzew owocowych, co spra
wiało, że przez cały czas w powietrzu 
unosił się delikatny zapach cytrusów. 
Pokaz zgromadzi! stawkę ponad 80 ko
ni, wyhodowanych zarówno w Brazylii, 
jak i poza jej granicami, głównie w Sta
nach Zjednoczonych, które mają na
dal, choć malejący ostatnio, potężny 
wpływ na brazylijską hodowlę. Pokaz 
sędziowała systemem porównawczym 
komisja w składzie: Michael Byatt 
(USA), Murilo Kammer (Brazylia) i Ur
szula Łęczycka (Polska).

Imprezę otworzyły klasy pod siodłem: 
Western, English Pleasure i Mounted, 
oceniane przez sędziego brazylijskiego. 
Rozpoczęte w piątkowe popołudnie 
klasy w ręku ocenia! już pełen skład sę
dziowski, j ednomy ślny - j ak zauważono 
- zarówno jeśli chodzi o wybór większo-

Każda obecność na pokazach 
koni arabskich jest zawsze 

dla miłośników rasy sporym 
przeżyciem, jednakże 

oglądanie arabów 
w ponadstuletnim brazylijskim 

spa - niczym ze starych 
klasyków filmowych, 

otoczonym terenami kryjącymi 
kopalnie złota - to naprawdę 

wrażenie niezapomniane.

ści zwycięzców klas, jak i czempionów. 
Inaczej niż na pokazach europejskich, 
klasy młodzieżowe podzielone zostały 
według wieku w miesiącach i w konse
kwencji w czempionatach młodzieży 
rozgrywano po dwie kategorie: klaczek 
i ogierków młodszych i starszych.

Czempionką Klaczek Młodszych zo
stała: Himalaya HPA (po Johann El 
Jamaal) wi. Haras Panorama, która 
wygrała w klasie klaczek 15-18-mie- 
sięcznych, a za nią uplasowała się zwy
ciężczyni klasy najmłodszych uczestni
czek - śliczna, filigranowa kasztanka 
Shahil AL (po FA El Shawan) z Haras 
Canaa. W grupie starszych konkuren
tek triumfowała nietypowa, bo siwa, 
córka Marwana Al Shaqab - Annjoli- 
na. Klaczka ta, o przepięknej łabędziej 
szyi, wyhodowana w USA i zakupiona 
przez Haras Sahara, nie tylko wygrała 
swoją klasę, ale została również jedno
głośnie wybrana Czempionką Klaczek 
Starszych. Wyprzedziła swą rodaczkę 
z pochodzenia, Promessę (po Padrons 
Psyche) - bardzo ekspresyjną, fanta
stycznie się ruszającą, o efektownej 
głowie (choć niezbyt ładnym oku). 
Klacz, która jest pełną siostrą znanego 
i użytego również w Polsce ogiera Psy- 
tadel, stanowi własność Haras Estrela- 
do. Z kolei wspomniana wyżej Haras 
Canaa osiągnęła kolejny sukces - tytuł 
Czempiona Ogierków Młodszych przy
znany obdarzonemu fantastycznym 
ruchem Mahadinowi AL, kolejnemu 
potomkowi og. FA El Shawan, uznane
mu wcześniej jednogłośnym zwycięzcą 
klasy ogierków 6-9-miesięcznych. Tuż 
za nim, z tytułem Wiceczempiona, 
uplasował się zwycięzca klasy ogier
ków 15-18-miesięcznych, bardzo typo
wy przedstawiciel linii og. Padrons Psy-
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che - Gabriel BFA (po Eden C) ze stad
niny Luciano Cury. W grupie ogierków 
starszych, ku ogromnej radości właści
cieli i sympatyków, po raz kolejny 
czempionem wybrany został Mazarati 
LBA (po Mazkarade), dodając kolejne 
trofeum do kolekcji Haras Sahara. 
W czempionacie pokonał on swego ry
wala z klasy - FA Rajjaha (po Marajj), 
wyhodowanego w USA przez Daniela 
i Suzanne Acevedo, a należącego 
do Haras Aldeia do Vale.

Klasy i czempionaty klaczy star
szych stanowiły niewątpliwą ucztę dla 
oka, a wybory, przed jakimi stanęła ko
misja sędziowska, nie były wcale łatwe. 
Tym większa była radość hodowców 
i właścicieli, gdy najlepsza z tej grupy, 
piękna córka og. Magnum Psyche - Ca
jun Princess ROA, bardzo przypomina
jąca swego słynnego ojca, została jed
nogłośnie wybrana Czempionką Kla
czy, zdobywając puchar dla Haras Vila 
dos Pinheiros. Wiceczempionką została 
jedna z najbardziej poprawnych klaczy 
pokazu, bardzo urodziwa Gabriella 
ORA (po Da Vinci FM) wł. Umberto 
Boniniego).

Klasy ogierów starszych wzbudzają 
największe emocje chyba na każdym 
pokazie koni arabskich niezależnie 
od półkuli, na której są rozgrywane. 
Dzieje się tak nie tylko ze względu 
na widowiskowość prezentacji, ale też 
fakt, że zwycięzcy będą z pewnością 
rozpatrywani jako modne reprodukto-

A Annjolina - Czempionką Klaczy 
Młodszych / Junior Champion Mare 

Cajun Princess ROA - Czempionką Klaczy 
Starszych / Senior Champion Marę ▼

ry na najbliższy sezon. Tak było rów
nież w Araxa. Tu wyrównaną walkę 
o zwycięstwo stoczyły dwa zupełnie 
różne w typie ogiery: rosły, świetnie się 
ruszający syn og. WH Justice - Magie 
Shadedeeh, importowany z Wioch 
przez Haras El Madan, jednogłośny 
zwycięzca klasy ogierów 3-4-letnich, 
oraz triumfator grupy najstarszych 
ogierów - potężnie zbudowany kaszta
nowaty Denali BHF (po Falcon BHF) 
z Haras Sahara. Mimo usterek w kło
dzie, jakimi dość często odznacza się 
potomstwo z tej linii, Magie Shadedeeh 
- ogier w niewątpliwie dobrym typie 
i o bardzo urodziwej głowie i szyi, gło
sami 2:1 został wybrany czempionem. 
Denali zadowolić się musiai tytułem 
wiceczempiona, ale jego właściciele nie

2nd Exposicao Ouro de Minas do Cavalo Arabe

The Horses 
and Gold Mines

Attending any Arabian horse show is al
ways a wonderful experience for their lo
vers, but viewing purebred horses on the 
background of a more than 100-years-old 
Brazilian spa, located close to gold mi
nes, resembling of classic film masterpie
ces - that was truly unforgettable!
The Brazilian Association of Arabian 
Horse Breeders (ABBCA), in co-opera
tion with the studs Haras Cruzeiro and 
Haras Mig, organized such a show for the 
second time. It took place in August, at 
Araxa - a thermal health resort, located 
2 hours of flight and 2 hours of driving 
from Sao Paulo, to the North-West of it. 
in a mountainous province Minas Gerais. 
The renown of that place comes mainly 
from its medicinal springs (known for 
more than 100 years) and gold mines. 
The show was held in a close surroun
dings of the impressive hotel Taua Gran
de, hidden among palm-trees and citrus 
trees by an artificial lake, where even the 
air was saturated with a citrus scent. En
tered were more than 80 horses, bred in 
Brazil or abroad, mainly in the US, despi
te their decreasing influence upon Brazi
lian breeding. Applied was a comparati
ve system of evaluation, whereas the jud
ges were: Michael Byatt (USA), Murilo 
Kammer (Brazil) and Urszula Łęczycka 
(Poland).
The event began from the performance 
classes - Western, English Pleasure and 
Mounted Native Costume, estimated by 
a Brazilian judge. The halter classes, be
ginning in the Friday afternoon, were 
judged by the full board, mostly unani
mous, when nominating the class win
ners or champions. There was applied, 
however, another system than in Europe
an shows - the youth classes were divi
ded according to the month of birth, so 
the Junior Championships were granted 
in two age groups for fillies and colts.
So the Junior Champion Filly claimed 
was Himalaya HPA by Johann El Jama- 
al, owned by Haras Panorama, the win
ner of 15-18-months-old fillies, ahead of 
the winner of the youngest filhes” class - 
a lovely, tiny chestnut Shahila AL by FA 
El Shawan, from Haras Canaa. The older 
fillies” group was won by a slightly unty
pical one as for Marwan Al Shaqab pro
geny - the grey Annjolina, with a beauti
ful, swan-like neck, bred in the US, pur
chased by Haras Sahara. She was unani
mously claimed the Senior Champion 
Filly, outstripping an expressive and fan
tastic mover Promessa by Padrons Psy
che, with a stunning head, although not- 
-so-nice eye. That filly, owed by Haras 
Estrelado, was a full sister to the stallion 

Psytadel, used also in Poland.
In colts another success went to Haras 
Canaa, because its Mahadin AL by FA El 
Shawan, with a floating motion, got the 
title of Junior Champion Colt. As a wean
ling he also unanimously won the class ot
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6-9-months-old colts. Just behind him 
placed was the Junior Colt Reserve 
Champion and winner of the 15-18-mon- 
ths-old colts class - Gabriel BFA by Eden 
C, a typical representative of Padrons 
Psyche blood strain, from the stud of Lu
ciano Cury. In the older group of colts 
once more for the Champion elected was 
Mazarati LB A by Mazkarade from Haras 
Sahara, what pleased his owners and 
fans. In the Championship he defeated 
his rival from the same class - FA Rajjah 
by Marajj, bred in the US by Daniel and 
Suzanne Acevedo, owned by Haras Alde- 

ia do Vale.
The Senior Mares” classes and cham
pionships were a real feast for the eyes, 
so the judges had problem with choosing 
the best ones. The more pleased were 
the breeders and owners, when the 
Champion Mare title was unanimously 
won by Cajun Princess ROA by Magnum 
Psyche, closely resembling her sire, cap
turing the cup for Haras Villa dos Pinhe
iros. The Reserve Champion Mare cla
imed was the most correct, as well as be
autiful one - Gabriella ORA by Da Vinci 
FM, owned by Umberto Bonini.
The Senior Stallions” classes probably 
arise the greatest emotions in the every 
Arabian horse show, because their win
ners are surely to be considered as fa
shionable producers for the coming ma
ting season. The same came true for Ara- 
xa. Here for the Champion title struggled 
two stallions, completely different in ty
pe. One was the sizeable, well-moving 
son of VJH Justice, with his typical faults 
in topline - Magic Shadedeeh, imported 
from Italy by Haras El Madan, an unani
mous winner of the 3-4-year-old stal
lions” class. The other one was the win
ner of the oldest age-group, a strongly 
built chestnut, Denali BHF, by Falcon 
BHF from Haras Sahara. Magic Shade
deeh was very typey, with beautiful head 
and neck, so was elected for the Cham
pion with an advantage of two votes aga
inst one. Denali became the Reserve 
Champion Stallion. His owners, however, 
shouldn’t be disappointed - their horses 
gained the Champion’s titles twice and 
once the Reserve.
In Araxa held were also separate classes 
and championships for geldings. They 
presented quite a good quality, whereas 
the best one proved Rhenish Jullyani JM 
by Jullyani, from Haras JM, ahead of his 
stablemate Qczar Mister JM by Mister 
Style. To the Haras JM stud went also 
a trophy for The Most Classic Head, 
granted to the mare Myska JM, by the 
esteemed in Brazil stallion Don El Chali. 
During that show also a Liberty class to
ok place. Noticeable was a good contact 
between handlers and their horses. The 
winner of that class was the youngest 
participant of the event - a small girl, hel
ping the worker of Millenium Training 
Center in showing of the mare Raja LA 
by Ramiro K, owned by Carlos Morales. 
That mare won also the English Pleasure 
class in a younger age group.
The icing on the cake was, however, the 
nomination of Get of Sire and Produce of

A Mazarati LPA - Czempion Ogierów Młodszych 
/ Junior Champion Stallion

Magic Shadedeeh - Czempion Ogierów Starszych 
/ Senior Champion Stallion ▼

powinni być zawiedzeni, gdyż z pokazu 
wywieźli w sumie dwójkę czempionów 
i jednego wice.

Swoje osobne klasy oraz czempionat 
miały w Araxa również wałachy. Przed
stawiono stawkę naprawdę niezłej ja
kości, a najlepszym z nich, nagro
dzonym tytułem czempiona, został 
Rhenish Jullyani JM (po Jullyani) 
z Haras JM; drugi był jego kolega sta
jenny Qczar Mister JM (po Mister Sty
le). Właściciel obydwu koni stał się 

również szczęśliwym posiadaczem tro
feum za Najbardziej Klasyczną Głowę, 
którym nagrodzono klacz Myska JM - 
córkę zasłużonego w Brazylii ogiera 
Don El Chall.

Podczas pokazu rozegrano również 
klasę Liberty, w której prezenterzy 
z dużym zaangażowaniem starali się 
pokazać swój dobry kontakt z końmi. 
Tu zwyciężczynią okazała się... naj
młodsza uczestniczka tej imprezy - kil
kuletnia dziewczynka, pomagająca 
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the Dam, i. e. pointing out the best sire 
and dam represented by lots of their pro
geny. That competition was won by the 
stallion Style SRA (by Bey Shah) and the 
mare Jary tea JM (by Style SRA). It sure
ly satisfied not only their owners, but al
so many breeders, who included them in
to their breeding program. Organizers of 
that interesting show also deserved ack
nowledgment, because the spot was im
pressive, the joyful atmosphere and ho
spitality - typically Brazilian, whereas 
the diversity of horses held promise, that 
it would happen more and more in the 
future.
The Araxa show embraced also the 
Open Doors” Day at Haras Cruzeiro 
stud. They deal with horse breeding for 
a relatively short time, maintain a big 
cattle herd and are located in an impres
sive area of about 5000 ha. The stud is 
owned by the family of Leandro de Agu
iar, whereas its manager is Andre Cruz, 
recently often visiting Europe in a search 
of new, valuable stock. During the eve
ning show presented was a group of bro
odmares sired by stallions renowned not 
only in Brazil. Among them prevailed the 
progeny of Alt Jamaal, his son Lethyf El 
Jamaal, El Nabiła B, Eden C or Legacy of 
Fame, but at Haras Cruzeiro quite wide
ly represented are mares of Polish origin. 
For example, to that lot belongs Opali
na LA by Almir (Alt - Espmira by Ali 
Mir), pure Polish Lalage Rach (Arma
gnac - Libia by Czeremosz) or Janów- 
-bred Epikrates (Pamir - Epoza by Eu
kaliptus), shown under saddle.
The greatest stars, however, seemed to 
be two horses. One of them was recently 
imported from Italy mare Shariba, by 
Gazal Al Shaqab, with a correct confor
mation and an interesting pedigree, 
which is a half-sister to Turchiya MPA, 
often shown in Europe. Both are daugh
ters of Thee Rahiba by BJ Thee Mustafa, 
whose embryo was lately purchased by 
the Sheikh Ammar Bin Humaid Al Nu- 
aimi form Ajman Stud. Next was Ansata 
Shaamis (by the legendary sire Ansata 
Halim Shah), considered as one of the 
best living pure Egyptian producers. The 
Champion of the US Egyptian Event, he 
won renown due to his progeny, in which 
the best representative proved to be his 
son Shael Dream Desert, already a sire to 
many major show winners. The presen
tation of the stallion was attended not 
only by his present owners, but also by 
the previous ones - The Rochcino Fami
ly from the Italian stud Arabian Stars. 
Even before selling the stallion to Brazil, 
they got many offers of purchasing him 
to the Middle East, but, for the time be
ing, they didn’t give a positive response 
to anybody.
That unforgettable evening at Haras 
Cruzeiro was closed with a garden-party 
and a typical Brazilian fiesta until the la
te night hours. The guests were undoub
tedly satisfied, when they were leaving 
the stud, hoping, that such a presenta
tion of Haras Cruzeiro would become 
a regular element of the Araxa Show, 
/transí. K. Ch./

pracownikowi Millenium Training Cen
ter w prezentacji klaczy Raja LA 
(po Ramiro K) należącej do Carlosa 
Moralesa, zwyciężczyni w klasie En
glish Pleasure dla koni młodszych. 
Ukoronowaniem pokazu byi wybór Get 
of Sire i Produce of the Dam - najlep
szego reproduktora i najlepszej matki 
pokazu reprezentowanych przez grupy 
swojego potomstwa. Tu triumfatorami 
okazały się: ogier Style SRA (po Bey
Shah) i klacz Jarytza JM (po Style
SRA). To duża satysfakcja nie tylko dla 
wlaścicieli tych koni, ale również dla 
wielu hodowców, którzy dokonali traf
nego wyboru włączając je do swoich 
programów hodowlanych. Słowa uzna
nia należą się wreszcie również i organi
zatorom tego ciekawego pokazu - uro
da miejsca, iście brazylijska radosna at
mosfera i gościnność, a także różnorod
ność koni, jakie udało się zgromadzić 
podczas tej imprezy, dają nadzieję 
na jej kolejne edycje w przyszłości.

Integralną częścią pokazu w Araxa 
był Dzień Otwarty w Haras Cruzeiro. 
Ta stosunkowo młoda hodowla koni 
(obejmująca również spore stada by
dła) zlokalizowana na imponującym 
obszarze ok. 5 tys. ha, jest własnością 
rodziny Leandro de Aguiara i zarzą
dzana przez prężnego menadżera - An
dre Cruza, który jest ostatnio częstym 
gościem w Europie, gdzie szuka no
wych, wartościowych koni dla stadniny. 
Podczas wieczornego pokazu zapre
zentowano ciekawą stawkę matek 
po znanych nie tylko w Brazylii repro
duktorach. Przeważało wśród nich po
tomstwo Ali Jamaala, jego syna - Le- 
thyfa El Jamaala oraz ogierów: El Na
biła B, Eden C czy Legacy of Famę, ale 
sporą grupę klaczy Haras Cruzeiro sta
nowią konie polskiego pochodzenia, 

jak np. Opalina LA po Almir (Alt - Esp
mira po Ali Mir), czysto polska Lalage 
Rach (Armagnac - Libia po Czere
mosz), czy prezentowany pod siodłem, 
janowskiej hodowli ogier Epikrates 
(Pamir-Epoza po Eukaliptus). Gwiaz
dami prezentacji były jednak dwa ko
nie. Pierwszy to importowana ostatnio 
z Włoch, poprawnej budowy i ciekawa 
rodowodowo, siwa córka ogiera Gazal 
Al Shaqab - Shariba, półsiostra wystę
pującej ostatnio na europejskich poka
zach klaczy Turchiya MPA (obie są cór
kami kl. Thee Rahiba [po BJ Thee Mu
stafa], od której embrion zakupił ostat
nio również szejk Ammar Bint Humaid
Al Nuaimi z Ajman Stud). Drugim byi 
ogier Ansata Shaamis, efektownie 
wprowadzony na arenę w świetle kolo
rowych reflektorów. Ogier ten uważany 
jest za jednego z najlepszych żyjących, 
czysto egipskich reproduktorów. Ten 
czempion Egyptian Event w USA jest 
synem legendarnego og. Ansata Halim 
Shah, znanym już z udanego potom
stwa, którego najlepszym reprezentan
tem jest Shael Dream Desert. W pre
zentacji ogiera uczestniczyli zarówno 
obecni, jak i byli jego właściciele - ro
dzina Rochcino z włoskiego Arabian 
Stars. Jeszcze przed oficjalnym ogło
szeniem przyjazdu ogiera do Brazylii 
rodzina de Aguiar otrzymała atrakcyj
ne oferty odkupienia konia na Bliski 
Wschód, jednak na razie żadna z nich 
nie została rozpatrzona pozytywnie.

Niezapomniany wieczór w Haras 
Cruzeiro zakończyło ogrodowe przyję 
cie i zabawa do późnego wieczora 
w iście brazylijskim stylu, a niewątpli
wie zadowoleni goście opuszczali stad
ninę z nadzieją, że prezentacja Haras 
Cruzeiro wpisze się na stale w tradycję 

pokazu w Araxa. •
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English spoken!

You can order this DVD by wiring €2 + € 1 (shippingcost) 
on our bank account: Iban: BE40-732-6490282-63 * BIC: CREGBEBB

mnEiHCtOhE&feature=player_embedded

... You can see the work of our internationally known trainers working with our worldfamous Belgian 
horses, who enjoy a high reputation

... There are goosebumps moments during which you can see the arabian horse at an endurance contest 
in the Ardennes

... The grace and the beauty of the pure-bred arabian horse is further emphasized in the beautiful ima

ges of dressage in the gardens of the Palace of the Academies in Brussels

... You can feel the adrenaline and the tension at the races

... Enjoy the children with their pure-bred Arabian horse, who take any obstacle without some 

reluctance
... And... become silent while watching the images of the pure-bred Arabian horse on the sea and let the 

sand of the beach take you back to the origin of the pure-bred Arabian Horse.
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