


Forbidden Love LL 
2003 Bay Mare

El Nabila B x Giovanna JM
2010 Grey Filly 

Gaspar x Tonacja, by EldonVersace x BH Magnumsylowete

This mare is a treasure. At just 8 years old, 
she could continue her successful show 
career or pass on her beauty and type to 
her progeny. She is a Canadian National 
Reserve Champion and a U.S. Top Ten 
winner. Her daughter by *E1 Nabila B, H 
Ultimate Love H, was sold to Columbia 
and was named the National Reserve 
Champion. Forbidden Love is in foal 
to *E1 Nabila B for 2011.

Sashaa is a breeder’s dream. Sired by an 
International superstar and the reining U.S. 
National Champion Sr. Stallion, she offers 
a beautiful out cross to the Padrons Psyche 
lines. Her dam side is Aladdinn, making her 
a unique treasure for today. Show her or 
breed her. Your pick!

Polish breeding, at its best. Bred by 
Michalow State Stud, Poland, she is out 
of the imported mare *Tonacja (Eldon x 
Tamiza by Palas) and by Gaspar 
(Emigrant - Gaskonia by Probat). This filly is 
very correct, pretty with a fantastic pedigree. 
Gaskonia was the only mare in the history of 
Polish National Championships to win the 
Senior Mare Championship class in age 18. 
At the same show her two sons Gaspar (by 
Emigrant) and Grafik (by Eukaliptus) won 
Senior Champion Stallion and Reserve.



If you are a breeder or showman, don't miss this opportunity. Enzarra is a 
maternal sister to Multi-National Champion RD Fabreanna. Her dam, a Magic 
Dream daughter, is the proud producer of multiple winners, and she will be 
no exception. Very refined, with huge eyes, RD Enzarra is blessed with the 
strongest qualities of both sides of her pedigree.

H Ambagramm H
2010 Bay Colt

Monogramm x Amba, by Eukaliptus

The epitome of Polish breeding, this 
horse has all the "pop and pizazz" his 
pedigree says he should. The combination 
of his legendary sire and his irreplaceable 
dam-line makes this youngster a superstar 
in the making. He already has a head start 
from the competition and will make a 
sound, solid and remarkable show horse.

RD Enzarra
2007 Bay Mare (below right)
Enzo x GF Simply Magic, by Magic Dream

Frank & Carol Hennessey 
Ocala, Florida

This colt has the all the motion, beauty and 
balance to be a show ring rock star. He is 
sired by Multi-National Champion Enzo 
and shows the same qualities of his paternal 
siblings who are winning all over the globe. 
Shapely head and neck are the finishing 
look on top of his free motion and strongly 
conformed body. For a breeder or show
man, he has the "look at me" attitude every 
time out.

All sale horses are eligible Jor the 
Hennessey Sale Programs including:

Tlit’ Hennessey High Score Challenge 
The Showman's Advantage 

The Breeder's Bonus 
The Traveler's Reward

To learn more log on to:
HennesseyArabians.com

Contact George Z
Farm: 352.629.4931 • Cell: 352.857.3384 

georgeztrainingl@aol.com
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OD REDAKCJI

’ ' 20.!
Z

 wielką radością i satysfakcją 
oddajemy do rąk czytelników 
jubileuszowy 20. numer kwar
talnika ARABY. Kiedy 5 lat temu 

rozpoczynaliśmy naszą „przygodę” 
z ARABAMI, byliśmy pełni obaw 
czy wydawnictwo, poświęcone tak 
w końcu wąskiej ilościowo - w sto
sunku do innych - i elitarnej rasie 
koni, przyjmie się w polskich warun
kach. Ponieważ byliśmy świadkami 
wzlotów i upadków popularnych, 
wydawałoby się, tytułów na świecie,

kimś konkretnym tematem lub 
wszystkie - utwierdzają nas w celo
wości dalszej pracy.

Zgodnie z przyjętymi założeniami 
pisaliśmy o sprawach bieżących, za
mieszczając relacje z pokazów: tych 
w Polsce - w Janowie Podlaskim 
i Biaice, ale i tych zagranicznych. 
Towarzyszyliśmy polskim koniom 
na Pucharze Narodów w Aachen, 
czempionacie Europy (w Weronie 
i Moorsele) i czempionacie świata 
w Paryżu. Dzięki autorom piszącym

które gasły po krótkim
okresie obecności na ryn
ku, nasze obawy nie były 

bezpodstawne. Szczęśli
wie, pomysł nasz spo
tkał się z żywym po
parciem polskich ho

dowców koni arab
skich, którzy ro

zumieli potrzebę 
i wagę takiej 

formy zapisu spraw i wydarzeń bieżą
cych, a także przeszłych.

We wszystkich dotychczasowych nu
merach staraliśmy się prezentować 
możliwie szeroki wachlarz tematyczny, 
obejmujący najrozmaitsze dziedziny 
hodowli i użytkowania koni arabskich. 
Zależało nam również na tym, aby po
ruszane zagadnienia były pogłębiane 
o ocenę i analizę, które dotykałyby 
spraw problemowych. Czy nam się 
udało? Ocena należy do naszych Czy
telników. A ci z Państwa, którzy piszą 

do redakcji, prosząc o numery ar
chiwalne - pojedyncze z ja- 

dla nas przemierzaliśmy również 
świat; wielokrotnie odwiedziliśmy Sta
ny Zjednoczone - czempionat Narodo
wy, pokazy w Scottsdale i Las Vegas, 
byliśmy w Brazylii, ale również w Mo
skwie i Petersburgu oraz na Lazuro
wym Wybrzeżu w Mentón. Przedsta
wiając stadninę Mulawa zawitaliśmy 
aż do Australii. Nasi „kronikarze” in
formowali także o pokazach na innych 
kontynentach.

W dziale „historycznym” pisaliśmy 
o historii rasy i korzeniach polskiej 
hodowli konia arabskiego, razem 
z Soroką wyprawiliśmy się po konie 
do Istambułu, z Dzieduszyckim do In
dii, z Moszyńskim i Burskim na Bliski 
Wschód i do Arabii. Cyklem artykułów 
uczciliśmy 190 lat istnienia stadniny 
w Janowie Podlaskim - jej sukcesy, ale 
i tragiczne wojenne losy koni i ludzi. 
Prezentowaliśmy „polskie” stadniny 
w USA - Lasma Arabians i Sir Wiliam 
Farm.

Dużo miejsca poświęciliśmy użytko
waniu konia arabskiego, pisząc o wy
ścigach, rajdach i innych konkuren
cjach sportowych, w których nasi za
wodnicy uczestniczyli i odnosili sukce-
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sy; prezentowaliśmy sylwetki zawodni- Jaworskiemu, Maciejowi Kacprzyko- Just 20.!
ków i koni.

W dziale hodowlanym w każdym se
zonie zapoznawaliśmy czytelników 
z ogierami czołowymi, dostępnymi 
w stadninach państwowych i u prywat
nych hodowców, uznani eksperci pisali 
o zagadnieniach z dziedziny rozrodu 
i zdrowia konia. Wprowadziliśmy cykl 
poradnikowy - zdaniem Czytelników 
bardzo przydatny.

Pisaliśmy o wybitnych koniach, za
służonych klaczach i ogierach, tych 
które jeszcze są wśród nas, ale i tych, 
które już odeszły „na wieczne pastwi
ska”.

Wspomnieniami swoimi dzielili się 
z nami: Patrycja Lindsay, Marsha Par
kinson, Britta Fahlgreen, Maria 
Maciejewska, Roman Pan
kiewicz, Jolanta i Ze
non Lipowiczo
wie. Obszernych 
wywiadów udzielili 

cielka plejady polskich 
gwiazd w Halsdon Arabians, 
Frank Hennessey z Henne- 
ssey Arabians - stadniny o pol
skim profilu i Greg Gallun - zna
komity trener i prezenter, autor 
wielu sukcesów polskich koni na 
światowych ringach.

Zakochani w prawdziwym pięknie, 
jakim jest koń arabski, przedstawiali
śmy artystów, dla których jest on te
matem prac - rysunków, obrazów, 
zdjęć i tekstów. Na naszych lamach 
gościli m. in.: Ludwik Maciąg, Andrzej 
Grzybowski, Justyna Jaszczewska, 
Rafał Walendowski, Grzegorz Krzyża
niak, Michał Siemiński, Krzysztof Ja
rocki, Sylwia Iienda i Bożena Tom- 
czak-Wrona oraz Stuart Vesty. Ich 
prace wielokrotnie ilustrowały kolejne 
wydania ARABÓW. Należy również 
w tym miejscu szczególnie podzięko
wać za wszechstronną współpracę 
oraz najbogatszy serwis zdjęciowy - 
archiwalny i bieżący - Lidii i Wiesła
wowi Pawłowskim. Dziękujemy rów
nież Katarzynie Dolińskiej, Edycie 
fwaróg, Zuzannie Zajbt, Mateuszowi 

wi - których jedno, dwa zdjęcia „rato
wały” czasem artykuł - i wielu innym, 
których z braku miejsca trudno wy
mienić - wszystkim. Im bowiem za
wdzięczamy pochwały szaty graficz
nej naszego wydawnictwa.

W cyklu prezentacji stadnin, oprócz 
wymienionych wcześniej, zamieściliśmy 
wizytówki stadnin: „Słowianin” Lecha 
Błaszczyka - jednej z najstarszych ho
dowli prywatnych, Chrcynno Pałac pp. 
Poszepczyńskich - o której wychowan
kach głośno jest na każdym pokazie, 
oraz prawdziwego „czarnego konia” - 
Silvática Black Arabians pp. Napiórów.

nam: Michał Bogaje
wicz - hodowca wspa
niałego Girlan Beya, 
Shirley Watts - właści

Z żalem żegnali
śmy tych, którzy odeszli, naszych 

Przyjaciół wielce zasłużonych „dla 
sprawy”: Jorgena Frederiksena, Jerze
go Jednaszewskiego, Wojtka Kowali
ka, Zenona Lipowicza, Pata Maxwella, 
Andrzeja Ou, Krystynę Romszycką, 
Bogdana Ziemiańskiego - oby lista ta 
nie powiększała się zbyt szybko.

Dziękujemy wszystkim autorom - 
tym, którzy relacjonują bieżące wyda
rzenia, jak również tym, którzy „przeko
pują” dla nas archiwa w poszukiwaniu 
ciekawych tematów. Miejmy nadzieję, 
że będziemy mogli publikować ARABY 
przez następne „n-lat”, a nasi Czytelni
cy i „dobrodzieje“ nam w tym pomogą 
i - jak do tej pory - nie zawiodą!

Izabella Pawelec-Zawadzka 
Alina Sobieszak 

With great joy and satisfaction we give 
you, dear Readers, a jubilee 20th issue of 
ARABY quarterly magazine. When we 
began our „adventure” with ARABY 5 
years ago we were anxious whether a pu
blication dedicated to such a small num
ber, as compared to other breeds, of elite 
horses would catch on in the Polish reali
ty. Witnessing the ups and downs of po
pular, as it would seem, magazine titles 
all over the world, which waned after on
ly a short presence on the market, are fe
ars were not unjustified. Fortunately our 
idea met with a lively support from the 
Polish Arabian horse breeders, who un
derstood the need and significance of 
such a form of registering current events, 
as well as those past.
In all previous issues we tried to present 
a possibly wide range of topics, encom

passing various fields of breeding 
and using Arabian horses. We very 
much wanted the these subjects 
to be deepened by opinions and 
analyses, which would touch the 
problem issues. Were we success
ful? The answer belongs to our 
Readers. Those of you who write 
to us asking about archival issu
es, single ones bearing a parti
cular topic or all of them, con
firm the purposefulness of our 
further work.
In accordance with our as
sumptions we wrote about 
current events, publishing 
coverages of shows - those in 
Poland - in Janow Podlaski 
and Bialka, as well as those 
abroad. We accompanied 
Polish horses at the All Na
tions Cup in Aachen, the 
European Championships 
(in Verona and Moorsele) 
and the World Champion
ships in Paris. Thanks to 

contributing authors we also traversed 
the world: numerously visiting the Uni
ted States at the Nationals, the Scotts
dale and Las Vegas shows, we were pre
sent in Brazil, as well as in Moscow, St. 
Petersburg and on the French Riviera in 
Menton. We went as far as Australia with 
the presentation of Mulawa Stud. Our 
„chroniclers” also informed us about 
shows on other continents
In the historical column we wrote about 
the history of the breed and the roots of 
Polish Arabian horse breeding: together 
with Soroka we set off to purchase hor
ses in Istanbul, with Dzieduszycki to In
dia, with Moszyiiski and Burski to the 
Middle East and Arabia. With a series of 
articles we commemorated 190 years of 
Janow Podlaski Stud - its successes, but 
also the tragic war fates of horses and pe
ople. We „showcased” Polish studs in the 
US - Lasma Arabians and Sir Wiliam

Farm. .
We devoted a lot of space to the use oi 
the Arabian horse, writing about racing, 
endurance and other sport disciplines, in 
which our contestants participated and 
succeeded; we presented profiles of con

testants and horses.
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In the breeding section every season we 
acquainted our Readers with chief sires 
available at state studs and private bre
eders. Renowned experts wrote about is
sues regarding reproduction and equine 
health. We introduced a how-to series - in 
the opinions of our Readers, very helpful. 
We wrote about remarkable horses, meri
torious mares and stallions - those which 
are still among us, as well as those which 
have already left for „greener pastures”. 
Having shared their memories with us 
were Patricia Lindsay, Marsha Parkinson, 
Britta Fahlgren, Maria Maciejewska, Ro
man Pankiewicz, Jolanta and Zenon Li
powicz. Extensive interviews were given 
to us by Michal Bogajewicz - the breeder 
of the superb Girlan Bey, Shirley Watts - 
owner ofaplethoraof Polish stars at Hals- 
don Arabians. Frank Hennessey of Hen
nessey Arabians - a stud bearing a Polish 
profile and Greg Gallun - a splendid tra
iner and handler, the author of many suc
cesses of Polish horses on world arenas.
Enamored with true beauty, of which the 
Arabian horse is a superb representative, 
we showcased artists for whom it is 
a subject of their works - drawings, pain
tings, photographs and articles. Featu
red in our pages were, among others: Lu
dwik Maciąg, Andrzej Grzybowski, Ju
styna Jaszczewska, Rafał Walendowski, 
Grzegorz Krzyżaniak, Michal Siemiński, 
Krzysztof Jarocki, Sylwia Iienda, Boże
na Tomczak-Wrona and Stuart Vesty. 
Their works more than once illustrated 
subsequent issues of Araby. We would li
ke to take this moment to particularly 
thank for the comprehensive coopera
tion and extensive photography service - 
archival and current - of Lidia and Wie
sław Pawlowski. We would also like to 
thank Katarzyna Dolińska, Edyta Twa
róg, Zuzanna Zajbt, Mateusz Jaworski, 
Maciej Kacprzyk and those whose some
times one, two photos „saved” an article, 
as well as many others who we cannot 
mention due to lack of room - everyone. 
It is them who we owe the praises for the 
layout of our publication.
In the series of articles showcasing studs, 
beside the earlier mentioned, we also pu
blished presentations of Słowianin Stud 
of Lech Blaszczyk, one of the oldest pri
vate studs, Chrcynno-Palace of the Po- 
szepczyński family, whose graduates ma
ke a name for themselves at every show 
and a true „dark horse” - Silvatica Black 
Arabians of the Napióra family.
With great sorrow we bid farewell to tho
se who had passed away, our Friends, 
who rendered great service for our „cau
se”: Jorgen Frederiksen, Jerzy Jedna- 
szewski, Wojtek Kowalik, Zenon Lipo
wicz, Pat Maxwell, Andrzej Ou, Krysty
na Romszycka, Bogdan Ziemiański - 
may this list not increase too quickly.
We would like to thank all the authors - 
those who cover current events and tho
se who dig through the archives in se
arch of interesting subjects. We hope 
that we will be able to publish ARABY 
for the next ,,n" number of years, with 
our Readers and advertisers helping us 
to accomplish that and that - like they 
have up to now - they will not fail us! 
/tranl. J. KJ

Do redakcji,
„/.../ Nie jestem ani znawcą, ani ho

dowcą koni, a jedynie ich wielką miło
śniczką. A miłość tę wspiera i rozwija 
kwartalnik ARABY. Ważne bowiem są 
nie tylko cenne informacje, które 
w nim są zawarte, ale także forma, 
w jakiej twórcy pisma i współautorzy 
prezentują wiedzę o arabach. Kwartal
nik towarzyszy z wielką życzliwością 
i miłością w drodze życiowej pod
opiecznym stadnin, a gdy ulubieńcy 
odchodzą na zawsze, żegna ich słowa
mi, które zwykle rezerwujemy dla naj
większych przyjaciół.

Kwartalnik ARABY potrafi umiejęt
nie zainteresować i znawców, i jedynie 
miłośników konia arabskiego, potrafi 
łączyć historię z bieżącymi wydarze
niami, a wszystko to w pięknej oprawie 
graficznej.

Gratulacje dla twórców i współpra
cowników tego pisma.”

Aleksandra Jacoby
(wierna czytelniczka; fragment listu)

** *

„Jak odbieram kwartalnik ARABY?
Jest to dla mnie zawsze bardzo 

oczekiwana uczta estetyczna. Wspa
niale zdjęcia i wysmakowany layout, 
są zawsze znakiem rozpoznawczym 
ARABÓW.

Pismo traktuje tematykę „arabską” 
bardzo szeroko, pokazując konia czy
stej krwi arabskiej nie tylko w aspekcie 
hodowlanym, ale także jako inspirację 
w kulturze i sztuce (co dla mnie jest 
szczególnie cenne), jednocześnie nie 
zapominając o najważniejszych wyda

Jedno, co mogę zarzucić ARA
BOM... - że za każdym razem trzeba 
na nowy numer tak długo oczekiwać!!! 
Jako stały czytelnik, w ten piękny Ju
bileusz życzę więc kwartalnikowi aby 
jak najszybciej stał się miesięczni
kiem!!!”

Rafa! Walendowski

** *

„Konie arabskie reprezentują pięk
no, dzielność i inteligencję... Polskie 
araby reprezentują perfekcję. Kwar
talnik ARABY jest bez wątpienia 
posłańcem, który głosi tę nowinę 
w świecie.

Marko Vrancic,
Vineyard Arabians, Słowenia

** *

„ARABY wypełniły lukę w polskim 
sektorze prasy hipicznej. Jest to pozy
cja niezwykle wyczekiwana zarówno 
przez hodowców tej przepięknej rasy, 
jak również przez wszystkich miłośni
ków koni. Może byłaby możliwość wy
dzielenia małego kącika dla drobnych 
ogłoszeniodawców?”

Ewa Konstanty, Ewex-Arabians

** *

„Kwartalnik na pewno zaspokaja 
ego każdego właściciela i miłośnika 
koni arabskich, dodam, że jest to jedy
ne w Polsce „końskie” czasopismo po
święcone konkretnej rasie koni - ara
bom. Dobrze byłoby dodać dział, 
w którym właściciele arabów użytko
wych pisaliby o swoich osobistych do

świadczeniach, cieka
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wostkach, spostrzeżeniach w obcowa
niu ze swoimi końmi na codzień. A mo
że dział pytań czytelników i odpowie
dzi znawców rasy? Świetne są artykuły 
o charakterze historycznym.”

Pozdrowienia, BTW

*
* *

Z forum portalu polskiearaby.com: 
wega:
„Nasz kwartalnik coraz ładniejszy. 

Zwróciły moją uwagę dobrze dobrane 
i rozmieszczone zdjęcia, wszystko ład
nie z tekstem dograne. Reklamy zrobi
ły największy postęp, nareszcie nie ra
żą w oczy, tylko przyciągają uwagę 
piękną grafiką i kolorystyką. Dla mnie 
super! Tylko tak dalej!“

** *

„To jest doskonale czasopismo. Z ra
dością wyczekuję każdego nowego nu
meru. Szczególnie interesujące są arty
kuły i wywiady, i tak się składa, że jest 
to moje ulubione pismo poświęcone 
arabom, naszej ulubionej rasie!”

Z wyrazami szacunku, Shirley

Zbigniew Kotowski:
Zamiast wpisu / Insteaćt of the complement

** *

„Prenumeruję pismo od samego po
czątku i jestem stałym czytelnikiem 
ARABÓW. Co kwartał nie mogę się do
czekać nowego numeru, nie tylko z po
wodu wyglądu pisma, które jest bar
dzo piękne, ale również dla artykułów 
o polskich koniach, artykułów histo
rycznych oraz nowości ze świata „arab
skiego” - wszystkie te informacje są dla 
mnie cenne jak skarb.

Danny Renders

spread that in the 
world."

Marko Vrancic, 
Vineyard Arabians 

Slovenia

Dear staff
J..J I am neither an expert nor a horse 
breeder, only their great admirer. And 
this admiration is aided and encouraged 
by ARABY quarterly. Because important 
are not only the valuable information 
contained in the publication, but also 
the way in which the magazine’s creators 
and co-authors present their knowledge 
about Arabians. The quarterly accompa
nies the stud’s graduates throughout 
their life with great kindness and affec
tion and when they pass away - it bids 
them farewell with words usually rese
rved for our closest friends.
The ARABY quarterly is able to skillfully 
interest both experts and simply enthu
siasts of the Arabian horse, is able to 
combine history with current events, 
and all this amid a beautiful layout.
Congratulations to the creators and con
tributors of this publication.”

Aleksandra Jacoby 
(a loyal reader; a fragment of a letter)

„How do I perceive the ARABY quarter
ly?
For me it is always a much awaited es
thetic feast. Wonderful photos and a ta
steful layout are always a recognizable 
trait of ARABY.
The magazine treats the subject of „Ara
bians” very broadly, showing the Arabian 
pure bred horse not only from a breeding 
perspective, but also as an inspiration in 
culture and art (which for me is particu
larly valuable), at the same time not for
getting about the most important events 
on show arenas all over the world.
The only thing which I have against:) 
ARABY is that... we have to wait so long 
for each new issue!!! As a regular reader 
on this beautiful jubilee I wish the quar
terly to become a monthly very soon!!!”

Rafai Walendowski

„Arabian horses represent beauty, stami
na and intelligence... Polish arabians re
present perfection. Araby magazine is 
doubtlessly one of the messengers who 

„ARABY has filled a gap 
in the Polish sector of equ

ine press. It is a publication 
extremely looked forward to 

by both breeders of this beau
tiful breed, as well as all horse

enthusiasts. Maybe there would 
be a chance to section off some space for 
small advertisers?”

Ewa Konstanty. Ewex-Arabians

„The quarterly surely satisfies the Ego of 
every owner and enthusiast of Arabian 
horses. I must add that it is the only 
„equine” publication in Poland devoted 
to a particular breed - Arabians. It would 
be good to add a column where the 
owners of performance Arabians would 
write about their experiences, curious 
details and observations from handling 
their horses every day. And maybe qu
estions from the readers and answers 
from the breed’s experts? Articles of a hi
storic nature are great.”

Regards BTW
♦

♦ ♦

From the polskiearaby.com forums: 
by wega
Our quarterly is becoming more and mo
re beautiful. My attention was drawn to 
the well chosen and laid out photos, eve
rything nicely matched with the text. 
The largest progress was made by the 
advertisements, they no longer glare at 
the reader, but attract the eye with beau
tiful art and color schemes. For me - gre
at! Keep it up!

* *

„This is a very good magazine. I look for
ward to each quarterly issue. The articles 
and interviews are particularly intere
sting and it is, in fact, my favourite maga
zine which is devoted to the Arabian hor
se, our favourite breed!”

With best regards.
Shirley

*
♦ ♦

Since the early beginning I’m a subscri
ber and reader of ARABY, every quarter 
I’m looking forward to the new issue, not 
only the layout of the magazine which is 
very nice, but also the articles about Po
lish horses, articles on history and upda
tes from the Arabian horse world - they 
are a treasure of information to me.

Danny Renders
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HODOWLA

Perskim
Jerzy Bialobok

P
arę lat temu myślaiem, że czas 
między aukcjami biegnie z szyb
kością galopu, zamykając ryt
miczne życie stadnin arabskich i ich ho

dowców. Dzisiąj ten czas nabrał pręd
kości światła - dopiero zgasły reflektory 
po aukcji janowskiej, a już publikujemy 
nową listę koni na sprzedaż, jesteśmy 
po najbardziej widowiskowym pokazie 
arabskim - Salonie Konia w Paryżu.

Z pewnością mijający rok 2010 nie 
należał do najszczęśliwszych w moim 
życiu, mimo wielu sukcesów hodowla
nych, które związane są ze Stadniną 
Koni Michałów. Kiedyś moi dziadko
wie mówili, że to przez „plamę na słoń
cu” gromadzi się tyle nieszczęścia 
i smutku w jednym roku. Z pewnością 
mijający rok został też przykryty cału
nem żałoby po katastrofie samolotu 
prezydenckiego pod Smoleńskiem, 
która to najpierw zjednoczyła Polaków 
-jak zawsze w chwili zagrożenia, a póź
niej podzieliła naród - zwłaszcza poli
tyków, i tak pozostanie przez długie la
ta bez względu na ogłoszenie wyników 
raportu o przyczynach katastrofy.

Z naszego grona hodowców odeszli 
na wieczny spoczynek ludzie bardzo 
nam potrzebni, związani mocno ze śro
dowiskiem „arabskim”.

Wojtek Kowalik - hodowca w pełni 
sil, prezenter, a przede wszystkim me
nadżer, pracujący od wielu lat poza 
granicami Polski, świetnie promujący 
konie narodowej hodowli. Podczas 
urlopu w Marcinkowie wyszedł na pa
stwisko do swoich koni i już nigdy 
z niego nie powrócił.

Cieszy bardzo fakt, że polscy 
hodowcy są coraz bliżej 

na dużych pokazach, 
wygrywają klasy lub są 

w pierwszej trójce. Wiąże się 
to na pewno z dużą presją 

wewnętrzną, a co za tym idzie 
- sięganiem po coraz 

modniejsze ogiery, czasami nie 
bacząc na to, jakimi matkami 

dysponujemy.

Scott Benjamin 
w akcji / in the action

Zenon Lipowicz - człowiek epoka, 
znakomity trener koni wyścigowych 
(zwłaszcza arabskich) w Polsce i USA, 
ambasador polskiej hodowli koni arab
skich w Stanach Zjednoczonych, autor 
wielu fachowych publikacji, odznaczo

ny przez Prezydenta RP najwyższym 
orderem dla Polonii. Miał bardzo rozle
głe plany, zbierał materiały do następ
nej książki o koniach i ich hodowcach, 
której już nigdy nie napisze. Zgroma
dził w swoich zbiorach w Arizonie ol
brzymią kolekcję książek, obrazów, fil
mów i fotografii o tematyce końskiej 
i zawsze chciai wrócić do Polski. Dom, 
który prowadzili wspólnie z żoną Jo
lantą w Scottsdale, był polską oazą - 
przewinęło się przez nią bardzo wielu 
rodaków koczujących w USA lub bę
dących przejazdem.

Dokładnie dzień po śmierci Zenka 
Lipowicza dotarła następna smutna 
wiadomość - o śmierci Andrzeja Ou, 
jednego z najstarszych hodowców koni 
arabskich. Obok Zygmunta Braura na
leżał do pionierów tworzących podwa
liny hodowli prywatnej. Zawsze miły, 
uśmiechnięty tym charakterystycz
nym zagadkowym chińskim uśmie
chem. Stworzył pierwsze towarzystwo 
prywatnych hodowców, chciai ich jed
noczyć w imię wyższych celów hodow
lanych, ale nie zawsze znajdował zro
zumienie wśród „młodych walecz
nych”, którzy - jak to w kraju bywa - 
założyli swoje własne, kolejne towarzy
stwo, bo chcieli być najważniejsi. Pa
trzy! na to z pewną pobłażliwością, bo 
wiedział jaki będzie jego koniec, miał 
bardzo filozoficzne podejście do świata 
mierzonego historią tysiącleci.

Będzie mi brakowało tych ludzi 
na spotkaniach „arabskich”, w których 
zawsze brali udział - zresztą to grono 
po tamtej stronie tęczy staje się coraz
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Srebro dla Emandorii / Silver Medal for Emandoria - Paris 2010, 
od lewej /from, the left: Jerzy Bialobok, Emandoria, Mariusz Liśkiewicz

bardziej liczne: Andrzej Krzysztaio- 
wicz, Ignacy Jaworowski, Adam So
snowski, Andrzej Guziuk...

Tak myślę, że dosyć tych smutnych 
wieści, trzeba wracać do życia, które 
musi toczyć się dalej. Jak wspomina
łem na początku, miniony rok zapisał 
się bardzo dobrymi wynikami polskich 
arabów występujących na arenach za
granicznych i w kraju. Szczegółowe 
wyniki zostały omówione w wielu arty
kułach prasy końskiej i na doskonale 
prowadzonym portalu internetowym 
naszego związku. Czasami się zastana
wiam, czy Lidka Pawłowska przezna
cza chociaż godzinę na sen podczas 
doby. Wynajduje i zdobywa w inteme- 
cie wszelkie możliwe wieści o koniach 
z polskim rodowodem (nawet w dal
szych pokoleniach) i informuje nas, ho
dowców, o tym wszystkim. Swoją dro
gą uważam, że Lidka i Wiesiek Paw
łowscy powinni otrzymać specjalną na
grodę Związku - „Złotą Małpę @” - 
za nowości, bazę rodowodową i bardzo 
aktualną stronę PZHKA. Zresztą nie 
dotyczy to tylko strony naszego związ
ku, ale również stron stadnin: Janowa, 
Michałowa i Biaiki - bardzo aktual
nych i fachowych.

Jak co roku, czekaliśmy z niecierpli
wością na wieści z największego chy

ba, mającego wieloletnią tradycję 
udziału polskich koni, pokazu w Scotts- 
dale w Arizonie. W roku 1985 odbyła się 
tam jedna z najważniejszych polskich 
aukcji - Polish Ovation, gdzie osiągano 
zawrotne ceny: Penicylina - 1,5 min 
USD, Diana - 1,25 min USD, łącznie 
ok. 11 min USD za 20 koni, przy śred
niej za konia 545 tys. USD. Rewelacja, 
łza się w oku kręci, później ceny tylko 
spadały. Był to wierzchołek góry lodo
wej, ale też przykład działania ekono
mi - przepisy podatkowe znacznie uła
twiły inwestowanie w hodowlę. W mi
nionym roku janowskiej hodowli Pinga 
(po Gazai Al Shaqab), dzierżawio
na do USA, została Wiceczempionką 
pokazu w Arizonie i zdobyła Top Ten 
w bardzo ostrej konkurencji pokazu 
w Las Vegas, gromadzącego najlepsze 
konie z obu Ameryk, Bliskiego Wscho
du i Europy - to trochę taki paryski 
Salon Konia w wydaniu amerykań
skim. Zresztą szczęśliwy dla polskich 
koni, bo rok wcześniej Puchar Ho
dowców wywalczyły dla Michałowa 
dwie klacze - Emandoria i Embra, zdo
bywając tytuły Czempionki i Wice. 
Krótko przed Czempionatem Narodo
wym Pinga wróciła do Polski i w wiel
kim stylu wygrała, zdobywając laury 
Czempionki Klaczy i Best In Show.

With a wink
Several years ago I thought that the time 
between auctions moves at galloping 
speed, closing off the rhythmical life of 
the Arabian studs and their breeders. 
Today this period goes by at the speed of 
light - the light which had just gone 
down after the Janów auction - and here 
we are publishing a new list of horses for 
sale and the most spectacular Arabian 
show, the Salon du Cheval in Paris, alre
ady being a thing of the past.
Surely the past year of 2010 was not the 
most fortunate in my life, despite many 
breeding successes associated with Mi
chałów Stud. My grandparents once said 
(despite their education) that the reason 
for so much misfortune and sorrow accu
mulated in one year is a spot on the sun. 
The past year has definitely been cove
red in a shroud of mourning after the 
presidential plane crash in Smoleńsk, 
which at first united the Poles as always 
in a time of danger and later divided the 
nation - especially the politicians - a con
dition which will last for many years re
gardless of the results of the report on 
the cause of the catastrophe.
From our circle of breeders several have 
passed on to eternal rest - people much 
needed, deeply associated with the Ara
bian community.
Wojtek Kowalik, a breeder in the prime 
of his life, a presenter and most of all 
a breeding manager working abroad for 
many years, superbly promoting horses 
of Polish breeding - walked out to his 
horses on the pasture when on vacation 
in Marcinków and never returned.
An epochal man - a splendid trainer of ra
cing horses, particularly Arabian, in Po
land and the US, an ambassador of Ara
bian horse breeding in the States, an au
thor of many specialist publications - Ze
non Lipowicz, decorated by the Presi
dent of Poland with the highest distinc
tion for members of the Polish communi
ty abroad. He had extremely broad plans, 
was gathering materials for his next book 
on horses and their breeders, which he 
will never write. He accumulated an enor
mous collection of books, paintings, films 
and photos dedicated to the equine in 
Arizona and always wanted to return to 
Poland. The home which he created toge
ther with his wife Jolanta in Scottsdale is 
a Polish oasis through which passed ma
ny fellow countrymen migrating to the 
US or being there just passing through. 
Exactly one day after the death of Zenek 
Lipowicz reached us the sand news of 
the death of Andrzej Ou, one of the ol
dest Arabian horse breeders. He belon
ged to the pioneers who lay the founda
tions of private breeding next to Zyg
munt Braur. Always pleasant, beaming 
with a characteristic, slightly enigmatic 
Chinese smile. He created the first socie
ty of private breeders, wanting to unite 
them in the name of higher breeding ide
as, but he did not always find understan
ding among the .young and furious 
who established their own subsequent 
society, because they wanted to be the 
most important. He looked upon that 
with a certain forgiveness, as he knew
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the end of that organization. He had 
a very philosophical attitude towards the 
world, measured in millenniums.
I will miss those people at the Arabian 
meetings in which they always participa
ted - more over this group is becoming 
more and more numerous on the other 
side - Andrzej Krzysztaiowicz, Ignacy 
Jaworowski, Adam Sosnowski, Andrzej 
Guziuk.
I think that that’s enough sad news, we 
should return to life, which must go on. 
As I mentioned at the very beginning the 
past year has been very successful for Po
lish Arabians presented on foreign and 
domestic arenas. Detailed results have 
been discussed in many articles in equ
ine publications and on the superbly ma
naged website of our Polish Arabian Hor
se Breeders” Society (PAHBS). Someti
mes I wonder whether Lidka Pawłowska 
devotes at least an hour per day to sleep. 
She searches for all possible news in the 
internet on horses with a Polish pedigree 
even in the farthest generations and in
forms us breeders about all her finds. 
Personally I think that Lidka and Wie
siek Pawlowski should receive a special 
award from the society, a gold „at” sign 
(@) for the news, the pedigree base and 
the very current page of the PAHBS. And 
this doesn’t just apply to the society’s 
website, but also to the websites of the 
studs: Janów, Michałów, Białka - which 
are very current and professional.
Like each year we impatiently await news 
from a show bearing perhaps the largest 
tradition of the participation of Polish 
horses - Scottsdale, Arizona. In 1985 one 
of the most important Polish auctions to
ok place there - the Polish Ovation, whe
re sky-high prices were achieved - Peni
cylina 1.5 million dollars, Diana 1.2 mil
lion dollars and a total of about 11 million 
dollars for 20 horses with an average of 
545,000 dollars per horse. Sensational, it 
brings tears to my eyes, later prices only 
fell. It was the peak of the iceberg, but al
so an example of favorable economy - tax 
regulations decisively facilitated invest
ments in breeding. The Janów bred and 
leased to the US Pinga by Gazal Al Sha- 
qab became Reserve Champion in Arizo
na and gained a Top Ten at the show in 
Las Vegas among strong competition, 
which gathered the best horses from 
both of the Americas, Middle East and 
Europe - it’s kind of an American edition 
of the Parisian Salon du Cheval. More 
over it was fortunate for the Polish hor
ses, as a year earlier the Breeders” Cup 
for Michałów was won by two mares: 
Emandoria and Embra, gaining the titles 
of Champion and Reserve Champion. 
Shortly before the National Champion
ships Pinga returned to Poland and won 
in great style the laurels of Champion 
Mare and Best in Show. The victory was 
very spectacular (though it didn’t con
cern the quality of the mare, as that was 
high), but the manner of presenting the 
mare, especially in movement - the ease, 
charm, gracefulness, elegance - that’s 
how we can shortly assess the style in 
which Jan Treia (brought down especial
ly for the presentation of this mare) exhi
bited the horse. I believe that he inheri-

Poganin - Top Ten World Championship, Paris 2010 oraz jego trener I with 
trainer Gerard Paty i hodowca / and breeder Marek Treia

Zwycięstwo było bardzo spektakularne 
- nie dotyczyło jakości tej klaczy, bo ta 
była wysoka, ale samej sztuki prezenta
cji Pingi, zwłaszcza w ruchu. Swoboda, 
wdzięk, urok, elegancja - tak moż
na w skrócie ocenić styl, którym posłu
żył się Jan Trela (specjalnie sprowa
dzony tylko na występ tej klaczy). Są
dzę, że swoje zdolności odziedziczył 
po kądzieli, bo wszyscy znamy ten nie
samowity, urokliwy „dynamit”, tak cha
rakterystyczny dla matki prezentera.

Niestety, było to ostatnie zwycię
stwo Pingi w karuzeli pokazów: Pu
char Narodów, Czempionat Europy, 
Salon Konia - to miejsca w klasie poza 
pierwszą trójką, bez szans na finał lub 
Top Five. Nie zawsze można mieć pre
tensje do sędziów - sędziowały ją trzy 
niezależne zespoły sędziowskie. Duża 
część sukcesu leży bowiem w rękach 
i... nogach trenera. Uważam, że pro
blem miał sam trener i prezenter ja
nowskich klaczy - Gerard Paty. Zmę
czenie pokazami, zmiana kontynentu 
i klimatu też odegrały rolę. Podobnie 
było z pozostałymi końmi tej stadniny 
podczas jesiennych pokazów - im da
lej, tym trudniej. Dało się to zauważyć 
zwłaszcza w ruchu, z czego płynie 
wniosek, że amerykański sposób pre
zentacji w tej dziedzinie należy jednak 
zmodyfikować.

Powyższe zdarzenie doskonale ilu
struje rozterki i niepowodzenia hodow

cy, który oddaj e swój produkt w ręce 
prezentera, trenera lub dżokeja. Koń 
ten sam, a ręka inna; czempion (czy 
miejsce w szpicy) albo daleka pozycja - 
co jest najbardziej smutne; derbista, 
albo „w roju”. Niestety, wyhodować (co 
powinno być najtrudniejsze) to wcale 
nie jest taka trudność w konfrontacji 
z treningiem, promocją, prezentacją 
i sukcesami. Co pozostaje nam na po
cieszenie - to jechać na następny po
kaz i wierzyć, że tym razem się wygra. 
Tylko to nas trzyma, gorzej z wyściga
mi, bo gonitwy przypisane są do wieku 
i czasu.

Wracając do naszych pokazów, milo 
zauważyć, że polscy hodowcy rozjeź
dzili się po Europie i już cyklicznie bio- 
rą udział w wielu imprezach. Zawsze 
dobrze czujemy się w Weis - panuje 
tam prawie rodzinna atmosfera zwią
zana z Ferdynandem Huemerem. Spo
tkały się tam polskie konie z 9 ośrod
ków, a nąjwięcej wystawiły stadniny: 
Falborek Arabians, Chrcynno Pałac 
i SK Michałów. Szczególnie dobrze wy
padły polskie klacze w klasyfikacji 
czempionatowej w kategorii młodzieży 
zdobywając odpowiednio: srebrny me
dal - Padowa (po Galba), SK Micha
łów, brązowy - Psyche Kreuza (po Eks
tern), SK Chrcynno Pałac oraz w kate
gorii seniorek złoty medal - Emando
ria, srebrny - Emmona, a brązowy - Pi- 
storia - wszystkie z SK Michałów.
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pokaz jest organizowany na tere
nach targowych. Widać tam bardzo 
wielu lokalnych wystawców, konie we
stern. które w Austrii mąją wielu zwo
lenników, rozgrywany jest także Naro
dowy Czempionat Koni Arabskich.

Następne dwa pokazy, w których 
bierzemy udział, odbywąją się w „ro
dzinnych” miejscach i historycznie są 
mocno związane z polską hodowlą, 
pierwsze to Blommeród Arabstuteri - 
największy ośrodek hodujący polskie 
konie, miejsce urodzenia ogiera Probat 
(syna michaiowskiego Pohańca) uży
wanego z dużymi sukcesami w naszym 
kraju. Pokaz Scandinavian Open orga
nizowany jest tam przez Vicke Soren
sen - córkę założyciela stadniny Eryka 
Philipa Sórensena, legendy skandy
nawskiej hodowli. Zdobyte medale tra
fiły głównie do SK Janów Podlaski: 
srebrny wywalczyła Cenoza (po Eks
tern'), brązowy - Albano (po Gazal Al 
Shaqab), złoty i tytuł Best In Show - 
Primera (po Eden C), zloty - Equifor 
(po Gazal Al Shaqab), brązowy - Eu- 
rykles (po Emigrant). Brązowy medal 
zdobył także Eternal (po FS Bengali) 
ze SK Mała Wieś, a srebrny - Lissar 
(po Gazal Al Shaqab) hod. SK Micha
łów. Jak widać, całkiem nieźle spisały 
się araby z Polski.

Drugim rodzinnym miejscem jest 
Stróhen - stadnina już w trzecim po
koleniu zarządzana przez rodzinę 
Ismerów, położona obok naturalnego 
ogrodu zoologicznego. Złote medale 
zdobyły tam: Parmana (po Al Mara- 
am) hod. SK Michałów oraz Girlan 
Bey (po Pesal) hod. Michała Bogajewi
cza, srebrny - Ellissara (po Laheeb) 
hod. SK Michałów i brązowy - Prima- 
donna (po Padrons Psyche) hod. Sta
nisława Redestowicza, własność To
masza Tarczyńskiego - też bardzo do
brze.

Niestety, nie zawsze jest tak miło 
i pierwszy międzynarodowy pokaz 
w Pradze, w którym wzięła udział re
kordowa liczba koni z Polski - ok. 25 
sztuk, mało kto wspomina mile. 
Wprawdzie SK Janów zdobyła srebrny 
medal klaczką Palatina (po QR Marc) 
i brązowy Cenozą, ale była to mała 
osłoda w stosunku do oczekiwań. Po
kaz zdominowały konie z krajów arab

skich, których większość uczestników 
nie spodziewała się tam. Grupa sę
dziów preferowała przeciętne konie 
w typie egipskim. Sądzę, że organiza
tor powinien zmienić trochę formułę 
imprezy - zamożni sponsorzy to nie 
wszystko, oni sami nie zapełnią klas, 
potrzebni są też inni hodowcy, których 
należy traktować poważnie i z szacun
kiem, tym bardziej gdy organizuje się 
pokaz po raz pierwszy.

Wracamy na chwilę do kraju, bo to 
już czerwiec i Białka - gdzie rozegrano 
jubileuszowy XX Pokaz Młodzieżowy. 
Zobaczyliśmy w nim 116 roczniaków, 
dwulatków i trzylatków - to jedyny te
go typu pokaz w Europie gromadzący 
tylko samą młodzież, występującą na
wet w trzech klasach - A, B i C - w jed
nym roczniku, co daje hodowcom więk
sze szanse w kwalifikacjach do Czem- 
pionatu. Bardzo dobre przygotowanie 
janowskiej grupy dało dwa złote meda
le dla Pogroma (po QR Marc) i Palati- 
ny oraz brąz - dla Primery, srebro - 
dla Michałowa: og. Empire (po Enzo) 
i kl. Zigi Zana (po QR Marc), a brąz - 
dla Marana (po FS Bengali) z SK Kiel- 
narowa.

Białecki czempionat nabrał już re
nomy i toczy się dość sprawnie, nawet 
pogoda była w tym roku przychylna. 
Hodowcy polubili to miejsce - typowe 
stado ogierów w polskim stylu, jakich 
nie mamy za dużo. Z reguły przeważa 
typ prusko-niemiecki - trochę ciężka- 
wy i ponury. Walczące z wieloma trud
nościami SO Białka przeżywa w ostat
nim okresie ciężkie chwile, związane 
z problemami natury ekonomicznej 
i organizacyjnej. Nastąpiła zmiana 
na stanowisku prezesa - odszedł Jerzy 
Urbański (który chyba nigdy nie miał 
wewnętrznego powołania do sprawo
wania tej funkcji i ostatecznie nie czul 
się szczęśliwy w tej roli), a zastąpił go 
Marian Pacewski. Ma trudne zadanie 
do wykonania, ale jest pełen zapału; 
gospodarował wcześniej na „ścianie 
wschodniej“ i jest zahartowany w boju. 
Pozostałe stadniny zadeklarowały po
moc nie tylko merytoryczną, bądźmy 
dobrej myśli, że będziemy spotykać się 
w SO Białka co roku.

Narodowy Czempionat w Janowie 
i Dni Arabskie z pewnością odbywają 

ted the mentioned traits on the distaff si
de, as we all know the charming dynami
te lodged in the presenter’s mother.
Sadly it was Pinga’s last win in this year’s 
carousel of shows - at the All Nations 
Cup, the European Championships, the 
Salon du Cheval she placed outside of 
the class” Top Three with no chance for 
the finals of the Top Five. One cannot al
ways blame the judges, as she was evalu
ated by three independent jury panels. 
A large part of the success lies in the 
hands and... legs of the trainer. I believe 
that the problem lay with the presenter 
and trainer of the Janów mares. The fati
gue caused by shows, a change of conti
nents and climates also played a large ro
le. It was a similar case with the other 
horses from that stud in the fall - the fur
ther, the harder; particularly in move
ment. It appears that the American me
thod requires some modifications.
The above incident superbly illustrates 
the dilemmas and failures of the breeder, 
who places his product in the hands of 
the presenter, trainer or jockey. The hor
se is the same, but the hand is different. 
The result is either a champion (or top 
ranker) or - which is the saddest - a di
stant spot. The horse either becomes 
a Derby winner or remains one of many 
in the field. Unfortunately, breeding 
(which should be the most difficult) is 
not that hard when paired with training, 
promotion, presentation and successes. 
The only consolation can be found in the 
next show and in our belief that this time 
we will be successful and only this keeps 
us going. It’s worse with racing, as races 
are assigned according to age and time. 
But returning to our shows it is pleasant 
to see that Polish breeders have set off 
across Europe cyclically participating in 
many events. We always feel good in Weis, 
where there is an almost family atmosphe
re associated with Ferdinand Huemer and 
where Polish horses from 9 facilities met, 
the most from Falborek Arabians, Chrcyn- 
no-Palace and Michałów Stud. Our mares 
were particularly successful in the junior 
and senior categories, gaining a silver and 
bronze medal with Padova by Golba (Mi
chałów Stud) and Psyche Kreuza by Eks
tern (Chrcynno-Palace), respectively, as 
well as the gold for Emandoria, the silver 
for Emmona and the bronze for Pistoria - 
all from Michałów.
The show is organized on trading gro
unds with many local exhibitors, Western 
horses, which have many enthusiasts in 
Austria and also the National Arabian 
Championships.
The next two shows in which we partici
pate take place in amicable locations 
and are strongly associated historically 
with Polish breeding1, The first is the 
Scandinavian Open Championship at 
BlommerM organized by Vicke Soren
sen, the daughter of the stud’s founder, 
Eric Philip Sżrensen - a legend of Scan
dinavian breeding, the largest center 
breeding Polish horses - the foaling place 
of the stallion Probat (son of Michalow’s 
Pohaniec) used with great success in Po
land. Here the achieved medals belonged 
mainly to Janów Podlaski Stud - the si
lver to Cenoza by Ekstern, the bronze to
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I
Albano by Gazal Al Shaqab, the gold 
and Best in Show to Primera by Eden C, 
another gold to Equifor by Gazal Al Sha
qab, two bronzes to Eurykles by Emi
grant and Eternal by FS Bengali (bred 
by Mala Wieś Arabians) and a silver to 
Lissar by Gazal Al Shaqab - bred by Mi
chałów Stud. As you can see the Polish 
Arabians did pretty well.
The second amicable place is Strńhen - 
a stud of the Ismer family, whose third ge
neration is currently running this center, 
located next to a natural zoological gar
den. The gold medal was won by Parma
na by AZ Maraam, bred by Michałów Stud 
and Girlan Bey by Pesal, bred by Michal 
Bogajewicz, the silver by Ellissara by La- 
heeb, bred by Michałów and the bronze - 
Primadonna by Padrons Psyche, bred by 
Stanislaw Redestowicz and owned by To
masz Tarczyński - which is just as good. 
Unfortunately things do not always go so 
well and few recall the first international 
show in Prague, where a record number 
of Polish horses participated (about 25), 
as pleasant. Admittedly Janów Podlaski 
gained a silver medal with the filly Pala- 
tina by QR Marc and a bronze with Ce- 
noza, but that was just a compensation 
prize compared to the expectations.
The show was dominated by horses from 
the Arabic countries, who the majority of 
the contestants did not expect, with 
a group of judges preferring average hor
ses in the Egyptian type. In my opinion 
the organizer should change the format 
of show slightly, wealthy sponsors are 
not all, they themselves will not fill the 
classes, other breeders are also needed 
and they need to be treated seriously 
and with respect, especially when you’re 
organizing a show for the first time.
Let’s return for a moment to our home
land, as it is already June and Bialka-ti- 
me, where the 20th jubilee Junior Show 
was held. A total of 116 yearlings, two 
year and three year olds were shown - it 
is the only show in Europe of this kind, 
gathering solely junior horses, being 
shown even in three series of each age 
group, giving breeders greater chances of 
qualifying for the finals. A very good pre

paration of the Janów group resulted in 
two gold medals for Pogrom by QR Marc 
and Palatina, as well as a bronze for Pri
mera. Also two silvers for Michałów - 
Empire by Enzo and Zigi Zana by QR 
Marc, as well as a bronze for Maran by 
FS Bengali from Kielnarowa Stud.
The Białka Championship has already 
built up a reputation and is held quite ef
ficiently, even the weather this year was 
favorable. The breeders have come to li
ke this place, a typical stallion depot in 
Polish style, which we do not have many 
of. Usually predominant is a Prussian- 
- German style, slightly heavy and glo
omy. Białka Stud, which has recently be
en going through some hard times of a fi
nancial and organizational nature, is cur
rently fighting many difficulties. There 
has been a change of the director: Jerzy 
Urbański (who perhaps never really had 
a vocation for this role and ultimately did 
not feel very happy in it) left and Marian 
Pacewski was appointed as director. He 
has a hard task to accomplish, but has 

się pod szczęśliwą gwiazdą, mimo kata
klizmów pogodowych. Ulewa z oberwa
niem chmury już była, a teraz huraga
nowy powiew wiatru zerwa! dach i ścia
ny przenośnych boksów jednego z na
miotów dla koni. Na szczęście więk
szych szkód nie było wśród koni i ludzi, 
ale jest nauczka na przyszłość - mocno 
kotwiczyć do ziemi. Komisja sędziow
ska dość ostro oceniła konie, dając wy
sokie noty tym wybitnym (miejsca 1-3. 
w klasie), a pozostałe musiały zadowo
lić się notami poniżej 90 pkt. W rywali
zacji młodzieży czempiony z Białki za
mieniły się w klasach miejscami z wice. 
Jeśli chodzi o klacze starsze, to Pinga 
pokonała Emmonę (z najwyższą notą 
pokazu - 95,33 pkt.). Emmona na otar
cie łez dostała specjalną nagrodę za 
najlepszą głowę i ruch.

Z reguły, jak to bywało w poprzed
nich latach, najwyżej wypunktowana 
klacz otrzymywała nagrodę PZHKA. 
W tym roku było inaczej, ale i z tym po
godzić się trzeba.

Bardzo ucieszyło mnie zwycięstwo Aler- 
ta, którego lubię i czekam na pierwsze 
jego źrebaki w styczniu. Wygrał swoją 
klasę z niewielką przewagą nad Kabsz- 
tadem i Celsjuszem (91,33 do 91 pkt.) 
i choć zdystansowały go punktowo 
ogiery starsze - Salar 92,33 pkt., Eury
kles 92 pkt. i Pegasus 91,67 pkt - to 
w ocenie porównawczej jury przyznało 
mu tytuł czempiona, bo jest realnym 
koniem, a nie „blenderem”. Tylko do
świadczona grupa sędziów potrafi pra
widłowo posługiwać się punktami, inni 
często traktują ocenę punktową ja
ko pomoc przy ustawianiu rankingu 
w klasie.

Czasami śmieszą mnie rozważania 
naukowców od „pokroju punktowego”, 
budujących przeróżne teorie, w któ
rych ginie obraz całego konia. Anglicy, 
którzy wyhodowali najwięcej ras i któ
rzy mają najwięcej wystaw, po prostu 
porównują osobniki ustawiając je 
w kolejności od najwyżej do najsłabiej 
ocenionego.

O aukcji napisano już wiele i jest du
żo racji w tym, że powracamy do nor
malności. Na pewno ograniczenie licz
by klaczy w głównej aukcji do 25 przy
czyni się do wyższego poziomu ofero
wanych koni i do sprawniejszej licyta

cji. Uważam, że Scott Benjamin bar
dzo dobrze sprawdził się w roli aukcjo- 
nera (nie po raz pierwszy) i ciągnął ce
ny „za uszy” ile mógł. Ciągle jest kłopot 
z ringstewardami pomagającymi w li
cytacji - są mało mobilni.

Kryzys ekonomiczny zbliżył się 
do nas szybkimi krokami, zamożni 
klienci nie dokupują koni, a raczej chcą 
sprzedawać (z wyjątkiem szejków), 
potencjalni nabywcy mają mało prze
ciwników do licytacji i w efekcie ceny 
są średnio dobre. Sądzę, że musimy się 
przyzwyczaić do wyniku aukcji oscylu
jącego w granicy 1 miliona euro - jest 
to najbardziej realne.

Pozostąją do dyskusji sprawy kosz
tów imprezy - mocno rozkręconej, 
a dzisiaj już nie te czasy - „zastaw się, 
a postaw się”, i nie wiem czy stadniny 
będzie stać na tak huczną imprezę.

Jesień to trzy wielkie widowiska - 
najważniejsze, najcięższej rangi. Pu
char Narodów w Akwizgranie był dla 
nas bardzo szczęśliwy. Zdobyliśmy to 
trofeum po raz szósty, a po raz trzeci - 
Puchar Hodowców, przy znacznym 
udziale koni michaiowskich. Ekipa by
ła bardzo liczna: SK Michałów, SK Ja
nów Podlaski, Falborek Arabians, Pod
lesie Arabians, Chrcynno Pałac, Bełży
ce Arabians, St. Roch Arabians, Gra
bów n. Pilicą, Monika Luft. Do finału 
zakwalifikowały się: z SK Janów - Pri
mera, z SK Michałów - Zigi Zana, Pi- 
storia, Emmona, Zagrobla, Emando- 
ria, która została czempionką i Girlan 
Bey - jedyny polski ogier w finale. Em
mona otrzymała specjalną nagrodę dla 
najwyżej ocenionego konia.

Z czempionatu Europy w Morsele, 
przy podobnym składzie koni, polskiej 
ekipie udało się przywieźć trochę wię
cej medali, a mianowicie wśród mło
dzieży: srebrny medal - Zigi Zana, Top 
Five - Piacenza (obie SK Michałów) 
i Psyche Kreuza (SK Chrcynno Pałac), 
brązowy - Empire, też z Michałowa, 
a wśród seniorów: Emandońa - zloty 
medal i Top Five - Emmona i Cenoza, 
SK Janów Podlaski. Gorzej było z ogie
rami - brąz dla Girlan Bey a i Top Five 
dla Equifora i Pesala.

Salon Konia w Paryżu dostarczył 
nam emocji jak mało kiedy. Rozgrywa
ny byl według specjalnych zasad poią-
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czonego systemu punktowego i ran
kingowego. Miało być bardzo dobrze, 
a wyszło trochę gorzej. Emandona 
musiala zadowolić się srebrem prze- 
grywając z Bess Fa’izah. Natomiast 
w finałach Top Ten znalazła się znacz
na grupa michalowskich klaczy: Ziffi 
Zana, Piacenza. Parmana, Pistorża, 
Emmona. Zagrabia i ogierek Empire 
oraz Psyche Kreuza z SK Chrcynno 
Pałac, Poganin z SK Janów, a także 
polski Girlan Bey w rękach Athbah 
Stud. Stadnina Michałów została 
po raz drugi z rzędu uznana za hodow
cę roku Salonu Paryskiego, a w jego 
30-letniej historii zajęła drugie miejsce 
pod względem zdobytych czempiona- 
tów, za Arabią Saudyjską, ale - jak 
twierdzi Lidka Pawłowska - powinni
śmy być ex aequo, gdyż nie policzono 
Czempionatu Galilei - przed Lidką nic 
do ukiycia, biedny Wiesław!

W dużym skrócie przytoczyłem wyni
ki najważniejszych pokazów i z racji 
braku miejsca ograniczyłem się tylko 
do zwycięzców czempionatów lub Top 
Five czy Top Ten. Cieszy bardzo fakt, że 
polscy hodowcy są coraz bliżej na du
żych pokazach, wygrywąją klasy lub są 
w pierwszej trójce. Wiąże się to na pew
no z dużą presją wewnętrzną, a co 
za tym idzie - sięganiem po coraz mod
niejsze ogiery, czasami nie bacząc na to, 
jakimi matkami dysponujemy. Europe
izacja polskiej hodowli koni arabskich 
postępuje bardzo szybko, tracimy real
nego, prawidłowo zbudowanego konia 
na rzecz „giowo-szyi” - bo tym się wy
grywa pokazy, ale nie wszystkie. Jeśli 
przyjrzymy się wnikliwie ocenom na
szych koni, to wysokie punkty za kłodę, 
nogi i ruch nieraz decydują o zwycię
stwie. Pamiętajmy o tym, że granica - 
choć płynna - wprowadzania obcej mę
skiej krwi istnieje i nie przekraczajmy 
jej zbyt szybko. Tym bardziej, że jako 
grupa hodowców jesteśmy znaczącym 
i poważnym liderem na rynku, uczest
nikiem wielu pokazów, i to z dobrymi 
rezultatami, o czym świadczą powyższe 
zestawienia.

Warta odnotowania jest również co
raz większa aktywność Arab Horse 
Promotion Urszuli Łęczyckiej - agen
cja ząjmująca się tworzeniem stron 
internetowych stadnin, współpracą

Zdobywcy Pucharu Narodów w Aachen / Nationos Cup Winners 
od prawej / from the right: Jerzy Białobok (Michałów), Marek Trela 
(Janów Podlaski), Krzysztof Poszepczyński (Chrcynno Pałac), 
Krzysztof Gożdzialski (Falborek) Hand Sylwia Eberhardt

lots of enthusiasm, managing earlier in 
the eastern part of Poland and thus har
dened in battle. The remaining studs ha
ve declared to help not only substantial
ly. Let’s hope for the best that we will be 
able to meet at Biaika Stud each year. 
The National Show at Janów and the 
Arabian Horse Days take place under 
a lucky star despite weather catastro
phes. We already survived a downpour of 
rain with a cloudburst, this time there 
was a hurricane-like wind which tore off 
the roof and tarpaulin walls of one of the 
horse tents. Fortunately there were no 
greater damages among horses nor pe
ople, but it’s a lesson for the future - to 
anchor more solidly. The jury panel evalu
ated horses rather strictly, giving high 
marks to outstanding horses (places 
from 1 to 3 in class) and the others had to 
settle for scores below 90 points. In the 
junior finals the champions from Biaika 
exchanged places in classes with the re
serve champions. In the senior mares 
Pinga bested Emmona despite the lat
ter’s highest score of the show, 95,33. As 
a consolation Emmona received a special 
prize for best head and best movement.
In the past years the highest scored ma
re usually received an award of the Polish 
Arabian Horse Breeders Society. This 
year was different, but even that has to 
be accepted.
I was very pleased with the victory of 
Alert whom I like and await his first foals 
in January. He won his class by a small 
advantage over Kabsztad and Celsjusz 
(91,33 to 91 points), was outdistances by 
the senior stallions - Salar 92,33, Eury- 
kles 92 and Pegasus 91,67, but compared 
to the others he became champion be
cause he is a real, genuine horse, not 
a „blender”. Only an experienced group 
of judges is able to correct the points re
sults, which are usually only helpful in 
the creating of a good class classification. 
Sometimes I am amused by the discus
sions of experts on horse conformation 
based on points, who create various the
ories in which the picture of the horse as 
a whole ceases to exist.

The English, who have bred the largest 
number of breeds, who have the most 
exhibitions, simply compare individuals 
by arranging them from best to worst.
A lot has already been written about the 
auction and there is a lot of truth in that 
we are returning to normal. Definitely the 
limiting of the number of mares to 25 on 
the main list will contribute to a higher 
quality of the offered horses and to a mo
re efficient bidding. In my opinion Scott 
Benjamin has done well as an auctioneer 
(not for the first time) and „pulled” the 
prices up as much as he could. There is 
still a problem with the spotters during 
the auction, they are not mobile enough. 
The economical crisis has approach us 
with quick steps, the wealthy clients are 
not buying more horses, they rather 
want to sell, with the exception of the 
sheiks. Potential buyers have few bid
ding rivals and as a result the prices are 
not that good. I think that we should get 
used to the outcome of the auction fluc
tuating around 1 million euro - that is 
most realistic.
What remains to be discussed is the mat
ter of the costs of the venue, which has 
grown into a huge extravaganza, while 
the times of „party like there’s no tomor
row” are a thing of the past. I’m not sure 
if the studs will be able to afford such

a grand event.
The fall brings us three spectacles - hu
ge, most important and most difficult. 
The All Nations Cup in Aachen was very 
fortunate for us. We gained the Nations” 
Cup for the sixth time and the Breeders 
Cup for the third time, with a significant 
contribution from the Michałów horses. 
The team was extremely numerous and 
included: Michałów, Janów Podlaski. Fal
borek Arabians, Podlesie Arabians, Chr- 
cynno-Palace, Bełżyce Arabians St. 
Roch Arabians, Grabów and L-Arabians 
with Monika Luft. Having qualified for 
the finals were Primera (from
Zigi Zana, Pistoria, Emmona. ZagMa 
and Emandoria (from Michałów) w 
became the champion, as weU
Bey - the only Polish stallion in the finals.
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Emmona received a special award for the 
highest scored horse.
From the European Championships in 
Moorsele the Polish team, in a similar li
ne-up, was able to bring home a few mo
re medals, namely: a silver medal for Zigi 
Zana, a Top Five for Piacenza (both Mi
chałów) and Psyche Kreuza (of Chrcyn- 
no-Palace), a bronze medal for Empire, 
a gold for Emandoria and a Top Five for 
Emmona (all from Michałów) and a Top 
Five for Cenoza (Janów Podlaski). The 
stallions were less successful - a bronze 
for Girlan Bey and a Top Five for Equifor 
and Pesal.
The Salon du Cheval delivered us thrills 
like never before. It was held in accordan
ce to joint regulations of both the point 
and comparative systems. It was to be 
a good thing, but resulted differently. 
Emandoria had to settle for the silver 
yielding to Bess Fa'izah. Whereas the Top 
Ten finals included a considerable group 
of Michałów mares - Zigi Zana, Piacen
za, Parmana, Emandoria, Pistoria, Em
mona, Zagrobla, the colt Empire, as well 
as Psyche Kreuza from Chrcynno-Palace 
Stud, Poganin from Janów Stud and the 
Polish Girlan Bey in the hands of Athbah 
Stud. For the second time in a row Mi
chałów Stud was recognized as Breeder 
of the Year of the Parisian Salon and pla
ced second behind Saudi Arabia in terms 
of the number of championships won in 
the show’s 30 year history. But as Lidka 
Pawłowska claims, we there be a tie be
tween the two countries, as Galilea’s 
championship was not counted - nothing 
can hide before Lidka (poor Wiesław).
I have presented the results of the most 
important shows in a nutshell and due to 
lack of space I have limited myself only 
to the winners of championships, as well 
as Top Fives or Top Tens.
I am very pleased that Polish breeders 
are showing up closer to the top spots at 
large shows, either winning classes or 
placing among the top three. It is defini
tely associated with large inside pressu
re, which results in using more and more 

fashionable stallions, sometimes not 
considering the dam material that we 
have. The Europeanization of Polish Ara
bian horse breeding is progressing very 
quickly, we are losing a genuine, correctly 
built horse to a creature made up of 
a ,,head-and-neck”, because that’s what 
wins shows. Luckily not all shows, becau
se when we take a closer look at the sco
res of our horses we will find high marks 
for the body, legs and movement, which 
often determine the victory. Let’s keep in 
mind that there is a certain boundary to 
introducing foreign stallion blood and 
let’s not cross it too fast. The more so, as 
we are considered to be a group of bre
eders who are a significant leader on the 
market and a participant of many shows 
with good results, evidence of which are 
the above statistics.
Worth mentioning is also the greater and 
greater activity of Arab Horse Promotion 
and Urszula Łęczycka, an agency which 
creates stud websites, cooperates with Eu
ropean breeders, mainly gathered around 
Tutto Arabi - we would like to congratula
te and wish further development, as well as 
to encourage others to take an example of 
how to do something out of nothing.
And finally, there wouldn’t be this article 
if not for our ARABY magazine, the pu
blishing of which we have discussed for 
years. It was only the persistence and 
consistency of the founder and editor in 
chief, Izabella Pawelec-Zawadzka, that 
turned dreams into reality - it is already 
the 20th issue. Together with Alina So- 
bieszak they seek the services of authors 
and very important sponsors. Today we 
don’t even realize how important the in
formation contained in ARABY will be in 
a hundred years, creating a history of our 
activity for our successors. So let’s think 
about the future generations of Arabian 
horse breeders, let’s enable them to draw 
on our knowledge, like we do, drawing on 
the knowledge of our predecessors.
We wish our magazine a hundred issues 
and later - only additional zeros.
/transl. J. KJ 

hodowców europejskich, głównie wio- 
skich, skupionych wokół „Tutto Arabi“. 
Gratulujemy i życzymy dalszego roz
woju oraz zachęcamy innych, aby brali 
przykład jak zrobić „coś z niczego".

I na koniec, nie byłoby tego artykułu 
gdyby nie nasze pismo „Araby”, o pow
staniu którego dyskutowaliśmy od lat. 
Trzeba było dopiero uporu i konse
kwencji w działaniu założycielki i re
daktor naczelnej Izabelli Pawelec-Za- 
wadzkiej, aby marzenia przerodzić 
w rzeczywistość - to już 20. numer. 
Wspólnie z Aliną Sobieszak zabiegają 
dzielnie o autorów i bardzo ważnych 
sponsorów. Dzisiaj nie zdajemy sobie 
sprawy, jak wszelkie informacje zawar
te w „Arabach” będą ważne za sto lat, 
tworząc historię naszej działalności dla 
potomnych. Myślimy więc o następ
nych pokoleniach hodowców koni 
arabskich, aby mogli czerpać z naszej 
wiedzy, tak jak my robimy to do tej po
ry, korzystając z wiedzy naszych po
przedników.

Życzymy naszemu pismu stu nume
rów, a później - to już tylko dalszych 
zer! •
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A Girlan Bey - Top Ten, Paris 2010

◄ Ping a i/and Janek Trela, Janów Pódl.

▼ Emmona - Top Ten, Paris 2010
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Gold Medal Filly - CHAOS PERSEFONA, 

Silver Medal Filly - PSYCHE KREUZA,

DSAH Arab i an Horse Event 
A Show, Denmark 2010
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wiat się zdecydowanie skur
czył. Jeszcze kilkanaście lat te
mu wyjazd za granicę byl wyda
rzeniem, o którym rodzina opowiadała 

miesiącami. Dzisiaj nawet czasami nie 
zauważamy, że już jesteśmy w innym 
kraju. Wszystko zdaje się być na wy
ciągnięcie ręki. Nawet kosmos. Podró
że w przestrzeń pozaziemską i promy 
kosmiczne to już nie temat powieści 
science fiction, tylko rzeczywistość. 
Z drugiej strony, więcej rzeczy nam 
też spowszedniało. Trudniej jest nas 
czymś zachwycić, zadziwić, poruszyć. 
Weźmy taką hodowlę koni arabskich. 
Trzy dekady temu sprowadzenie do 
Polski Palasa było zjawiskiem odci
skającym się piętnem na pokoleniach. 
Kolejne dzierżawy zagranicznych re
produktorów - najpierw z „bratniego” 
Związku Radzieckiego, a później Mo- 
nogramma ze Stanów Zjednoczonych 
czy Laheeba z Izraela - wymagały mie
sięcznych przygotowań, rozmów, ne
gocjacji, uświęcanych spektakularny
mi sukcesami. A dziś... wystarczy tylko 
chcieć i wskazać palcem. Właściciele 
ogierów prześcigają się w pomysłach 
na najbardziej spektakularną reklamę 
swoich pupili, oferując nasienie w każ
dej możliwej formie. Chętnych do wy
dzierżawienia też nie brakuje. Lista re
produktorów na zbliżający się sezon 
stanówkowy, którą do niedawna two
rzyły głównie krajowe ogiery państwo
we, teraz wzbogacana jest o coraz bo
gatszą ofertę prywatnych właścicieli

Modne pochodzenie 
jest dziś przepustką 

otwierającą drzwi do wielu 
stajni. Ograniczenia 

praktycznie nie istnieją, 
granice się zatarły, 

obrót nasieniem jest tak 
powszechny, jak wysyłanie 

listów pocztą.

Equifor 2003
(Gazal Al ShqaháblQA] - Equiria)

Janów Podlaski

i dzierżawców. Wybierać jest więc 
w czym, wystarczy mieć tylko sprecy
zowany pogląd na to, czego się szuka. 
Od zasłużonych i sprawdzonych pew
niaków po nieśmiałych nowicjuszy. 
Wprawdzie natura dość oszczędnie 
obdarowywała nas ostatnio ogierami 

o jakości pozwalającej im pretendo
wać do roli przyszłych reproduktorów, 
ale nawet w tych „chudych” latach kil
ku młodych adeptów zasiliło boksy 
stajni czołowych.

Stadnina Koni Janów Podlaski 
do stawki 20 ogierów, proponowanych 
w tym sezonie, włączyła między innymi 
pięcioletniego, siwego Palatino, które
go mieliśmy okazję w przeszłości oglą
dać w klasach juniorów na pokazach 
w Biaice i Janowie. Uroda Palatino 
współgra z kapitalnym rodowodem. 
Syn niezapomnianego Pesala i ciągle 
podziwianej Palmety (po Ecaho) re
prezentuje najlepsze założenia polskiej 
hodowli: poprawność, doskonały ruch i 
urodę połączoną z solidnością budowy. 
Niezwykle harmonijny, o pięknym 
ciemnym oku, długiej, ładnie osadzo
nej szyi, zrobił doskonałe wrażenie 
podczas jesiennego przeglądu. Jest 
w nim i siła, i pewna delikatność, na
wet żeńskość, tak charakterystycz
na dla ojca, a przecież nie odbierająca 
mu jakości. Niewielu mamy zresztą 
w hodowli przedstawicieli rodu Ilderi- 
ma o choćby zbliżonej jakości.

Do grona „młodych gniewnych” 
wszedł również rocznikowy kolega Pa
latino - ciemnogniady Albedo (Piaff - 
Albigowo po Fawor), reprezentujący 
najznakomitszą i chyba najbardziej ce
nioną janowską linię żeńską. Wnuk 
wspanialej Algerii, o której napisano 
i powiedziano już chyba wszystko, syn 
zasłużonej Albigowej, pełnej siostry Al-
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buli - Czempionki Polski, jest gene
tycznie „skazany na sukces”. Suchy, 
0 krótkiej, bardzo kształtnej głowie, 
nieco egzotycznej urodzie, robi wraże
nie drobniejszego niż jest w rzeczywi
stości. Jego urodę podkreśla dodatko
wo ciekawa maść, poszukiwana przez 
kolekcjonerów.

W grupie bardzo interesujących, 
choć już nie początkujących ogierów, 
z pewnością znalazł się siwy Equifor, 
który pierwszy sezon po powrocie 
z amerykańskiej dzierżawy spędził 
w Janowie i pozostanie w nim przez 
kolejny rok. Ośmioletni obecnie Equi
for jest jednym z najlepszych synów 
ogiera Gazai Al Shaqab urodzonych 
w Polsce. Z powodzeniem startował 
w czempionatach, a teraz sprawdza się 
jako reproduktor. Urody nigdy nie 
można mu było odmówić, podobnie 
jak wyjątkowej klasy. Teraz spoważ
niał, wydoroślał, wygląda znakomicie 
i wyraźnie pobyt w ojczyźnie mu służy. 
Pierwszą stawkę jego potomstwa bę
dzie można już wkrótce zobaczyć.

Do janowskiej oferty ogierów dołą
czyli również starzy polsko-zagranicz
ni bywalcy, którzy po przerwie powró
cili na Podlasie. Znakomicie wygląda
jący, 24-letni Pilot (Fawor - Pipi po Ba- 
nat) lekceważy zupełnie prawa natury 
i kpi z upływającego czasu. Zdrowie 
i dobry nastrój mu dopisują, a to w po
ważnym wieku najważniejsze. Zresztą 
nic już nikomu nie musi udowadniać, 
bo wszystko wiadomo. Warto może 
jeszcze sięgnąć po tego sprawdzonego 
przedstawiciela rodu ogiera Kuhailan 
Ąfas, tym bardziej, że nawet Pilotowi 
oszukiwanie kalendarza udawać się 
może do czasu.

Stajnię ogierów czołowych zasili 
HS Etiquette (Simeon Sadik - Etenta 
po Monogramm), który po krótkim po
bycie w domu, w Halsdon Arabians, 
wybrał jednak Janów i okolice. To 
ogier znany z urody i dzielności wyści
gowej przekazywanej na potomstwo, 
zwycięzca wielu pokazów.

Lądem nieodkrytym - wprawdzie już 
niedługo, bo pierwsze źrebięta zaczną 
rodzić się za chwilę - pozostaje Om El 
Bellissimo (Om El Shahmann - Om El 
Benedict po Sanadik El Shaklan). 
Czteroletni ogier, który w zeszłym roku 

sires for the 2011 season

The world in a nutshell
The world has decidedly shrunken. Just 
a dozen or so years ago a journey abroad 
was an event that the family talked abo
ut for months. Today we sometimes 
don’t even notice that we’re already in 
a different country. Everything seems to 
be at an arm’s reach. Even outer space. 
Space shuttles and journeys to distant 
galaxies are no longer themes of science 
fiction books, they’re reality. On the 
other hand more and more things seem 
to have lost their charm. It is getting har- 
der to delight, astonish or touch us. Let’s
take Arabian horse breeding for exam
ple. Three decades ago the import of Pa- 
las to Poland was a phenomenon, leaving 
a mark on future generations. Subsequ
ent leases of foreign sires, first from the 
„brotherly” USSR and later Mono
gramm from the US or La- 
heeb from Israel, required /
months of prepara- i
tions, talks, nego- f
tiations, ending in I
spectacular sue- IA
cess. While to- IjB

day... you just M $

Alert 2005 (Piaff - Andaluzja).
Janów Podlaski

have to want and point your finger. The 
owners of stallions outdo one another in 
ideas for the most spectacular promo
tion of their pupils, offering semen in eve
ry possible form. There is also no lack of 
those willing to lease horses. The list of 
sires for the upcoming breeding season, 
which just recently was made up of main
ly domestic state stallions, is now enri
ched by a more and more interesting of
fer from the private owners and lessees. 
There's a lot to choose from, all that is 
needed is a definite idea about what one 
is looking for. From the meritorious and 
proven certs to timid novices. Although 



I
nature was recently rather frugal in gi
fting us quality stallions, which could 
aspire to be future sires, but even in the
se „lean” years several young graduates 
reinforced the chief stable stalls.
Janów Podlaski State Stud’s group of 20 
stallions offered in this season was enri
ched with the 5-year-old grey Palatino, 
who we had the chance in the past to ob
serve in the junior classes at the shows in 
Białka and Janów Podlaski. Palatino’s 
beauty goes hand in hand with a terrific 
pedigree. A son of the unforgettable Pe- 
sal and still admired Palmeta by Ecaho, 
he represents the best foundations of Po
lish breeding: correctness, great move
ment, beauty combined with a solid bu
ild. Extraordinarily harmonious with 
a beautiful dark eye, long, nicely set neck, 
he made a wonderful impression during 
the autumn inspection. There is strength 
in him, as well as a certain subtlety, even 
femininity, so characteristic of his sire, 

but not depriving him of his quality. After 
all, we don’t have many representatives 
of the nderim sire line in breeding who 
can even come close to his quality. 
Having joined „the young and the re
stless” group was also the dark bay Albe
do, a friend from Palatino’s age group, by 
Piaff out of Albigowa by Fawor. Repre
senting the exquisite and perhaps most 
valued Janów damline. A grandson of 
the wonderful Algeria, about whom eve
rything has perhaps been said and writ
ten, a son of the meritorious Albigowa, 
full sister to Albula, Polish Champion, 
genetically „condemned to succeed”. 
Dry, with a short and very shapely head, 
slightly exotic beauty, he makes an im
pression of being more petite than he is 
in reality. His beauty is additionally em
phasized by his interesting coat color, so
ught after by collectors.
The group of very interesting, though no 
longer debuting stallions includes the 
grey Equifor. The stallion spent the first 
season after his return from the US lease 
at Janów and will remain there for ano
ther year. The currently 8 year old Equifor 
is one of the best Gazal Al Shaqab sons 
bom in Poland. Having successfully com
peted in championships he now proves 
his worth as a sire. He was never denied

▲ Kabsztad 2006 (Poganin - Kwestura), Michałów

◄ Palatino 2006 (Pesal - Palmeta), Janów Podlaski

zawita! do Janowa Podlaskiego, wyho
dowany został w znanej kalifornijskiej 
stadninie Om El Arab w USA. Trochę 
jak nastolatek, wciąż nie osiągnął jesz
cze ostatecznego kształtu, ale stale 
„przepoczwarza się” i rozwija. Niemniej 
jednak obcy, ciekawy rodowód, urodzi
wa, krótka głowa i sława dziadka prze
konują do użycia Om El Bellissimo.

W Stadninie Koni Michałów na swo
ją szansę czekać w tym sezonie będzie 
trzynaście reproduktorów, doskonale 
znanych. Z ciekawością i niepokojem 
oczekiwane są pierwsze źrebięta 
po bardzo obiecującym Kabsztadzie 
(Poganin - Kwestura po Monogramm), 
kryjącym w zeszłym sezonie w Michało
wie, i urodziwym Alercie (Piaff- Anda
luzja po Sanadik El Shaklan). Ogiery, 
które szturmem wkroczyły na salony 
hodowlane, zaliczyły udany debiut 
na pokazach, wreszcie w klasach senio
rów i czekąją na ocenę potomstwa.

Stado Ogierów Białka, po wyjeżdzie 
na Ukrainę Ostragona, zaproponuje 
użycie Młodzieżowego Czempiona Pol
ski 2007 - Celsjusza (Ekstern - Cari
na po Pesal).

Wyjątkowo „obrodziło” w tym sezo
nie nasienie - i to zarówno świeże, jak 
i mrożone - reproduktorów zagranicz
nych. Obok szansy na powtórzenie 
udanych połączeń z ogierami Eden C 
czy QR Marc, pojawiła się okazja 

na włączenie nowych linii do naszych 
planów stanówkowych. Ciekawym, 
młodym ogierem dostępnym w Polsce 
jest trzyletni, gniady Vitorio TO. Syn 
DA Valentino, wnuk Versace (od klaczy 
Sol Natique po Solistice), zdobył już 
w swoim krótkim życiu tytuły Czem
piona USA, Kanady i Brazylii. Dzięki 
obecności w Polsce agenta hodowców, 
dostęp do Vitorio nie powinien stać się 
drogą przez mękę, tym bardziej, że 
wielka machina promocyjna wokół 
ogiera zdaje się dopiero nabierać roz
pędu. Dopóki więc nie znajduje się 
na nąjwyższym biegu, może warto sko
rzystać z okazji. Większą zagadkę sta
nowi natomiast pięcioletni syn Marwa- 
na Al Shaqab - również gniady WH Ka- 
neko (od WH Antiffany Bey po Beytho- 
ven MC). Wyhodowany w USA, sprze
dany do Arabii Saudyjskiej, nie był do
tychczas przesadnie eksponowany. 
Niewiele o nim wiadomo, na pokazach 
występował oszczędnie. Rodowód ma 
natomiast znakomity. Do Polski przy
jechał w końcu stycznia.

Bogatą ofertę proponują hodowcy 
indywidualni. Liczba zagranicznych re
produktorów, dzierżawionych w Pol
sce, jest doprawdy imponująca. Stad
nina Koni Bełżyce zachęca między in
nymi do syna słynnego ogiera WH Ju- 
stice - siwego, pięcioletniego AB Jamil 
La Piana, wyhodowanego we Wło
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szech, a dzierżawionego przez Toma
sza Tarczyńskiego. Entuzjaści kom 
w typie użytkowym powinni zaintere
sować się niezwykle poprawnym i do
skonale się rusząjącym Madras Kos
sak, dostępnym również w Bełżycach.

Stadnina Alicji Najmowicz kusi 
trzyletnim wnukiem Justice’a - spro
wadzonym z Wioch og. Hassan Ashiraf 
(Amir Ashiraf- Co Pashmine).

Wybór jest więc ogromny, ale czy 
przez to łatwiejszy?...

Modne pochodzenie jest dziś prze
pustką otwierającą drzwi do wielu staj
ni. Ograniczenia praktycznie nie istnie
ją, granice się zatarły, obrót nasieniem 
jest tak powszechny, jak wysyłanie li
stów pocztą. Jak w tej kolorowej pale
cie odnaleźć właściwe barwy, pozwala
jące na wyczarowanie idealnego obra
zu - konia naszych marzeń? Co zrobić, 
by nie powstał lichy patchwork? Ile 
w tym naszych świadomych wyborów, 
a ile szczęścia czy ślepego losu? Na to 
pytanie chyba dotychczas nie znalezio
no odpowiedzi.

Póki możemy, korzystajmy więc 
w pełni z dobrodziejstw cywilizacji, za
chowując zdrowy rozsądek i dystans. 
I obyśmy zawsze, wchodząc do stajni, 
mogli odczuwać niczym nie zmąconą 
przyjemność. •

Albedo 2006 (Piaff - Albigowa), Janów Podlaski

CO

beauty nor extraordinary charisma. To
day he has matured, grown, looks splen
did and it is evident that the atmosphere 
of his homeland is doing him well. We will 
be able to see his first Polish crop soon.
Janow’s sire offer also includes the old 
Polish-foreign „frequenters”, who after 
a break have returned to the Podlasie re
gion. The superbly looking 24-year-old 
Pilot (Fawor - Pipi/Banat) disregards 
the laws of nature and sneers at the pas
sing time. He is enjoying great health, as 
well as a good mood and that is most im
portant at a venerable age. He has no
thing to prove, because all is known abo
ut him. It may perhaps be worth to reach 
for a proven representative of the Kuha- 
ilan Afas sire line, especially since Pilot 
may be able to cheat the calendar only 
for so long.
The chief sire stable will further be enri
ched by HS Etiquette (Simeon Sadik - 
EtentalMonogramm), who after a short 
stay at home at Halsdon Arabians chose 
Janów and its vicinity. A stallion known 
for his beauty and racing stamina pas
sed on to his progeny. The winner of ma
ny shows.
An unknown land, though not for too 
long as the first foals will in a moment be 
bom, is Om El Bellissimo by Om El Shah- 
mann out of Om El Benedict by Sanadik 
El Shaklan. The four year old stallion 
who came to Janów Podlaski last year 
was bred in the well-known California 
stud of Om El Arab in the US. He is still, 
a bit like a teenager, not yet ultimately 
shaped, but constantly transforming and 
maturing. However a foreign, interesting 
pedigree, handsome, short head and his 
grandsire’s fame convince to use Om El 
Bellissimo.
As many as 13 well-known stallions will 
have their chance at Michałów Stud in 

this season. With curiosity and anxiety 
the first foals are awaited by the promi
sing Kabsztad (Poganin - Kwestura/Mo- 
nogramm), who stood last year at Micha
łów and the handsome Alert (Piaff- An- 
daluzja/Sanadik El Shaklan). Stallions 
which took the breeding salons by storm, 
had a successful debut at shows and la
ter in the senior classes are now waiting 
for the evaluation of their progeny.
Białka Stud, after Ostragon’s leave for 
the Ukraine, will offer the Polish Junior 
Champion of 2007 - Celsjusz (Ekstern - 
Carina/Pesal).
This season is extremely plentiful in se
men - both fresh and frozen - from fore
ign stallions. Beside the chance to repeat 
successful matings with Eden C or QR 
Marc, there is an opportunity to incorpo
rate new lines into our breeding plans. 
An interesting young stallion available in 
Poland is the 3 year old bay Vitorio TO. 
This son of DA Valentino, grandson of 
Versace, out of Sol Natique by Solistice, 
has achieved the titles of US, Canadian 
and Brazilian Champion Stallion in his 
short life. Thanks to the presence of the 
breeders” agent in Poland the access to 
Vitorio should not be an ordeal, especial
ly since the enormous promotional ma
chinery is just starting to gain momen
tum. As he is not yet a major player it mi
ght be worth to take advantage of the si
tuation. A greater mystery is the 5 year 
old son of Marwan Al Shaqab, the also 
bay WH Kaneko out of WH Antiffany by 
Beythoven MC. Bred in the US, sold to 
Saudi Arabia, he was up to now not 
shown much. Little is known about him, 
he was sparingly exhibited. But his pedi
gree is superb. He has arrived to Poland 
at the end of January.
A rich offer comes courtesy of the indivi
dual breeders. The number of foreign si
res leased in Poland is truly impressive. 
Bełżyce Stud encourages among others 
to use the son of the famous WH Justice - 
the grey, 5 year old AB Jamil La Piana, 
bred in Italy and leased by Tomasz Tar
czyński. Enthusiasts of the performance- 
-type horse should be interested in the 
extremely correct and superbly moving 
Madras Kossak, also available at Bełżyce. 
The stud of Alicja Najmowicz tempts 
with the 3 year old grandson of WH Justi
ce - the imported from Italy, Hassan Ashi
raf by Amir Ashiraf out of Co Pashmine.
The selection is enormous, but does that 
make it easier?...
A fashionable pedigree is today a key ope
ning the doors to many stables. There are 
practically no limitations, the boundaries 
have blurred, the trading of semen is as 
common as sending letters through the 
post. How is one to find the right colors 
among the vivid painter’s palette, which 
allow to create the ideal picture, the hor
se of our dreams? How to avoid the cre
ation of a shoddy drawing? How many 
conscious choices and how much luck 
make up the whole picture? That is a qu
estion that so far has no answer.
So let’s benefit from the blessings of civi
lization while we can, retaining common 
sense and distance. And should we al
ways feel undisturbed pleasure when en
tering a stable, /transl. J. K./
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Shael Dream desert 
(Ansata Shaamis x Elettra [Hadidi] ) 

Breeding fee €5.500
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Jadem Arabians
Christine and Guy Jamar-Demeersseman
Berkensingel 24,2490 Balen - Belgium
Tel. (0032)(0) 14.81.24.62
Fax. (0032)(0) 14.81.24.22

E~mail:info@christine-jamar.be

Website: www.christine-jamar.he
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RFI Maktub
(Altam YshmaylxRFI Cyntillation (Ninjah el Jamaal]) 

Breeding fee €3.500



QRMARC
(Marwan Al Shaqab x Swete Dreams [Magic Dream] ) 

Breeding fee €8.000
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EukaliptusxWalkiria [Mamluk])

Breeding fee €2.000
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JADEM ARABIANS

Christine and Guy Jamar-Demeersseman
Berkensingel 24,2490Balen - Belgium
Tel. (0032)(0) 14.81.24.62
Fax. (0032) (0) 14.81.24.22

E~mail:info(yDchristine-jamar.be
Website: www.christine-jamar.be

Mystic Dream ) 
t(Extreme x Mysterious Lady J [Ekstern] 

Breeding fee €2.000



STALLIONS OF 2011

A:

Gwizd 
(ProbatxGwiazda [Elf]) 

Breeding fee €1.500

BORSAL1NO K
(Encore Ali x Keepsake V [Huckleberry Bey]) 

Breeding fee €2.500

A



JADEM ARABIANS

Christine and Guy Jamar-Demeersseman
Berkensingel 24, 2490 Balen - Belgium
Tel. (0032)(0) 14.81.24.62
Fax. (0032)(0) 14.81.24.22

E~mail:info(a)christine-jamar.be
Website: www.christine-jamar.be

EXTREME J"
(Ararat xElegantkah [Gwizd])1 

Breeding fee €2.500

*^AAil Al rayyan 
(Ansata Hejazix Dana Al Rayyan [Alidaar]) 

Breeding fee on request



L
(Eksternx Georgia [Eukaliptus]) 

Breeding fee €2.000

J1;Shangh
w ; '(WH Justice x Salym;

Breeding fee €2?500

3k

NK sharaf El Dine 
(Salaa I I DinexNKAziza) 

Breeding’fee €2.500



ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Powrót
Alicja
Poszepczyńska

P
rzez lata zasłużył się jako ojciec 
potomstwa pokazowego w Euro
pie - już czterdzieścioro jego sy
nów i córek może się pochwalić rozliczny

mi tytułami! Dziś przebywa w Brazylii, ale 
dzięki zdeponowanemu w Polsce mrożo- | 
nemu nasieniu, po raz pierwszy jest łatwo = 
dostępny dla naszych hodowców. =

Mlecznosiwy, duży, majestatyczny, sto- o 
jący jak posąg na mocnych, prawidło- s 

Khidar (Ansata Sinan - Elizja / Esta Ghalil)wych nogach - tak zaprezentował mi się
Khidar, gdy zobaczyłam go w 2006 roku.
Miał już wtedy na koncie szereg najbar-
dziej prestiżowych tytułów, które zdobył, 
pokonując konkurentów typem i urodą.

Po raz pierwszy został pokazany 
w 1999 r., w wieku dwóch lat, w Deume, 
gdzie wywalczy! tytuł Wiceczempiona 
Ogierków. Od tej chwili jego kariera na
brała rozpędu: w tym samym roku został 
Czempionem Ogierków w Weis, następ
nie w 2000 roku - Czempionem Ogierków 
w Deume, Czempionem Ogierów Młod
szych w Blommeród, oraz belgijskim Na
rodowym Czempionem Ogierków. Dwa 
lata później ponownie sięgnął po tytuł 
Narodowego Czempiona Belgii - tym ra
zem w kategorii ogierów starszych - 
i na dodatek zdobył tytuł Best in Show. 
Później zwyciężył w klasie podczas Pu
charu Narodów w Aachen, aż w końcu 
został Czempionem Europy, a w 2003 - 
Czempionem Pucharu Narodów w Aachen 
i Wiceczempionem Świata.

Khidar urodził się w 1997 r. w Magreb 
Arabians w Belgii. W jego żyłach płynie 
krew wspaniałych przodków. Jest jed
nym z najlepszych synów czysto egip
skiego ogiera Ansata Sinan, ojca słyn

nych ogierów Eternity Ibn Navarrone-D 
i AS Sinans Pacha. Również rodowód 
matki Khidara jest bardzo interesujący. 
Elizja to córka czempiona, og. Esta- 
-Ghalil i prawnuczka - zarówno ze stro
ny ojca, jak i matki - ogiera Ibn-Estasha, 
ojca wielu czempionów, niosącego w so
bie krew znanych egipskich koni, 
a od strony żeńskiej wnuka słynnej hisz
pańskiej Estopy. W rodowodzie Khida
ra znajdziemy też liczne polskie akcen
ty: Biruta, Erelsjor, Dardir, Sake, Ger
wazy, Lafirynda.

- Khidar ma wyjątkową osobowość! - 
mówi znana trenerka Johanna Ullstróm 
z ArcticTem Training Center, pod której 
opieką ogier przebywał przez wiele lat. 
- Ma także wyjątkowe nogi i kopyta oraz 
bardzo prawidłową budowę. Podejrze
wam też, że jego serca i płuc nie powsty
dziłby się nawet najlepszy koń rajdowy, 
takiego zaś ducha i woli walki nie spo
tkałam u żadnego innego konia.

Klasę ogiera potwierdzają sukcesy je
go potomstwa. Sam fakt, że już ok. czter
dziestu córek i synów Khidara ma tytuły 

na koncie, budzi respekt! Do najbardziej 
znanych należą na pewno: og. Ghajariy 
2002 (m. in. Młodzieżowy Czempion Pu
charu Narodów 2003 i Wiceczempion Eu
ropy Ogierów Młodszych 2003), og. Mam
bo 2002 (m. in. Szwedzki Narodowy 
Czempion Ogierków 2004 i Wiceczem
pion Ogierów 2008), jego pełny brat - 
BG Marcus 2005 (m. in. Wiceczempion 
Ogierków podczas międzynarodowego 
pokazu klasy A w Weis), śliczna klacz Bil- 
kis Begum 2004 (m. in. zwyciężczyni kla
sy pokazu Al Khalidiah 2008), kl. Baca- 
rolla 2005 (m.in. Szwedzka Narodowa 
Wiceczempionka Klaczek 2008), czy 
klacz Amyra Bint Khidar 2008 (m.in. Na
rodowa Czempionka Niemiec 2009).

Khidar z sukcesem użyty był w Hisz
panii: podczas Czempionatu Narodowe
go w 2005 roku, pierwszych pięć miejsc 
w klasie klaczek rocznych zajęły jego 
córki, a klasę ogierków rocznych wygrał 
jego syn! Z powodzeniem łączy się też 
z polskimi klaczami. Przykładem może 
być tu mojej hodowli kl. Psyche Kybele 
2008 (od Pomona po Ekstern), bardzo
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I ARABSKA KLASYKA

(Ansata Sinan - Elizja/Esta-Ghalil)

W
E Q U U S A b i a n s
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GWIAZDA pokazów i OJCIEC 
UTYTUŁOWANEGO POTOMSTWA NARESZCIE 

łatwo DOSTĘPNY w Polsce! | 
Sprawdzone, U DAN E połączenia 
Z POLSKIMI KLACŻAMI.

i'

CENA STANÓWKI: 2500 €
Nasienie mrożone zdeponowane niedaleko Warszawy
Kontakt: khidar@polskiearaby.com , tel. 502 033 609



Khidar
The return of a legend

Over the years he has proven himself as 
a sire of show progeny in Europe - alre
ady forty of his sons and daughters can 
boast various titles! Today he resides in 
Brazil, but thanks to frozen semen depo
sited in Poland, for the first time he is 
easily available to our breeders.
Milky-white, large, majestic, standing like 
a statue on strong, correct legs - that’s 
the way Khidar presented himself to me 
when I saw him in 2006. At that time he 
already had many of the most prestigious 
titles under his belt, which he gained by 
besting his rivals with type and beauty.
He was shown for the first time in 1999 at 
the age of two, in Deume, where he ear
ned the title of Reserve Champion Colt. 
From that moment his career gained 
momentum: in that same year he beca-

Khidar

me Champion Colt in Weis, then in 2000 - 
Champion Colt in Deume, Champion 
Colt at the Scandinavian Open Cham
pionships in Blommerod and Belgian 
National Champion Colt. Two years later 
he again reached for the title of Belgian 
National Champion, this time in the se
nior stallions category and additionally 
was awarded with the Best in Show tro
phy. Later he won his class during the All 
Nations Cup in Aachen, before finally be
coming European Champion Stallion 
and in 2003 - Champion Stallion at the 
All Nations Cup in Aachen and Reserve 
World Champion Stallion at the Salon du 
Cheval in Paris.
Khidar was bred in 1997 by Magreb Ara
bians in Belgium. The blood of superb 
ancestors flows in his veins. He is one of 
the best sons of the Straight Egyptian 
stallion Ansata Sinan, sire of the famous 
stallions Eternity Ibn Navarrone-D and 
AS Sinans Pacha. Also the pedigree of 
Khidar’s dam is very interesting. Elizja is 
a daughter of a champion, the stallion 
Esta-Ghalil and granddaughter (both on 
her dam’s and sire’s side) of the stallion 
Ibn-Estasha, the sire of many cham
pions, combining in him the bloodlines of 
many renowned Egyptian horses, and on 
the side of his damline - a grandson of 
the famous Spanish Estopa. We will also 
find many Polish accents in Khidar’s pe
digree, such as Biruta, Exelsjor, Dardir, 
Sake, Gerwazy and Lafirynda.
„Khidar himself is a wonderful charac
ter!”, the renowned trainer Johanna Ul- 

lstrom from the ArcticTem Training 
Center says. He has been under her care 
for many years. „He has exceptional legs 
and hoofs, and a very correct structure, 
but I believe he has also heart and lungs 
worthy the best of endurance horses, 
and a spirit and fire as no horse I met”, 
she adds.
The class of this horse is further confir
med by the successes of his progeny. The 
mere fact that already about forty of Khi
dar’s daughters and sons have titles to 
their names commands respect! The 
most renowned surely include: the stal
lion Ghajariy 2002 (All Nations Cup 
Champion Colt 2003 and European Re
serve Champion Colt 2003), the stallion 
Mambo 2002 (Swedish National Cham
pion Colt 2004 and Swedish National Re
serve Champion Stallion 2008), his full 
brother BG Marcus 2005 (International 
A-show Reserve Champion Colt in Weis, 
among other titles), the lovely mare Bil- 
kis Begum 2004 (class winner at the Al 
Khalidiah Arabian Horse Show 2008), 
the mare Bacarolla 2005 (National Rese
rve Champion Filly, Sweden 2008), and 
the mare Amyra Bint Khidar 2008 (Na
tional German Champion Mare 2009). 
Khidar was successfully used in Spain. 
As a result during the National Show in 
2005 the first five spots in the yearling fil
lies class were taken by his daughters 
and the yearling colts class was won by 
his son! He also successfully mates with 
Polish mares. An example of such cross 
is for instance the bred by the author of 
this article mare Psyche Kybele 2008 (out 
of Pomona by Eks tern), of a very propor
tional build, which has gained the title of 
Top Five (a Bronze Medal) during the 
Junior Spring Show in Biaika in 2009. 
Successful foals by this sire have also be
en produced by other Polish mares, inc
luding: Arabeska (dam of the mare Alia 
EA 2005 - North-West AHS Champion 
2009), Cygamiczka (dam of the mare Cy- 
rea EA 2004 - Senior Mare Silver Meda
list at the 31st National Show in Segovia, 
Spain 2010), and Zenobia (dam of the 
mare Zarina EA 2005 - Arabequus Se
nior Mare Gold Medalist 2010).
Khidar proved that he can give very ty- 
pey and handsome progeny, robust, 
with correct and strong legs and good 
body proportions. Breeding to him is 
definitely very prospective. His progeny 
has stood out positively not only at 
shows, but also in breeding. For instan
ce we can mention such horses as: Saly- 
mah EA (dam of the stallion Shanghai 
EA 2008 - World Championships Top 
Ten and „Best Head”, European Rese
rve Champion Colt in Verona 2009, In
ternational A-show Champion Colt in 
Hasselt), Mambo (sire of mare Niimah - 
Junior Silver Medalist from Blommerod 
2009 and Silver Medalist from the Swe
dish Nationals 2009), Nesj El Khibo (sire 
of the mare Simca - National Brazilian 
Champion Filly 2010), or Bashayer Al 
Zobair - dam of the stallion Wannas Al 
Zobair, Colt Gold Medalist from the Aj- 
man Show 2011.
These examples can be multiplied. Khi
dar is still making history, having an 
amazing impact on modem show horse 
breeding all over the world.
/transl. J.K./ 

proporcjonalnie zbudowana, która zdo
była tytuł Top Five (brązowy medal) 
podczas Wiosennego Młodzieżowego 
Pokazu w Biaice w 2009 roku. Udane źre
bięta po tym ogierze urodziły także inne 
polskie klacze, w tym m.in.: Arabeska 
(matka m.in. Alii EA 2005 - Czempionki 
North-West AHS 2009), Cygarniczka 
(matka kl. Cyrea EA 2004 - hiszpańskiej 
Narodowej Srebrnej Medalistki Klaczy 
Starszych 2010) i Zenobia (matka kl. Za
rina EA 2005 - Złotej Medalistki Klaczy 
Starszych Arabequus 2010).

Khidar dowiódł, że potrafi dać potom
stwo bardzo typowe i urodziwe, rosłe, 
o poprawnych, mocnych nogach i do- 
biych proporcjach ciała. Krycie nim jest 
na pewno przyszłościowe. Potomstwo je
go już pozytywnie zaznaczyło się nie tylko 
na pokazach, ale i w hodowli. Można tu 
wspomnieć chociażby o takich koniach, jak: 
Salymah EA (matka og. Shanghai EA 
2008 - m.in. Top Ten i „Najlepszej Głowy” 
Czempionatu Świata, Młodzieżowego Wi- 
ceczempiona Europy w Weronie 2009, 

g Czempiona Ogierków międzynarodowe- 
“ go pokazu klasy A w Hasselt), Mam&o (oj- 
g ciec m.in. kl. Niimah - Srebrnej Medalist- 
w ki z Blommerod 2009 i Srebrnej Medalist
'S ki Narodowego Pokazu Szwecji 2009). 
S' Nesj El Khibo (ojciec kl. Simca - Miodzie- 

5 żowej Narodowej Czempionki Brazylii 
§ 2010),czyBashayerAlZobair-matkaog. 
§ Wannas Al Zobair, Złotego Medalisty po- 

kazuwAjmanie2011.
§ Te przykłady można mnożyć. Khidar 

wciąż tworzy historię, mając niesłychany 
g, wpływ na współczesną hodowlę koni po- 
> kazowych na święcie. •

Psyche Kybele
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HODOWLA

Gazal
Al Shaqab

Jeffrey Wintersteen
fot. Lidia i Wiesław Pawłowscy

T
e pamiętne słowa Bogdana 
Zientarskiego, wypowiedziane 
w 1931 r. podczas wyprawy 
po konie na Półwysep Arabski, zapo

wiadały przełom w polskiej hodowli 
arabów czystej krwi. Mały, gniady ogier 
Kuhailan Haifi spłodził w swej nowej 
ojczyźnie tylko 14 sztuk potomstwa, 
jednak nie do przecenienia jest jego 
wpływ na hodowlę tej rasy, nie tylko 
w Polsce, ale i na świecie.

W 2002 r. z Półwyspu Arabskiego 
do Polski przybył inny gniady ogier. Tu 
kończą się podobieństwa, gdyż Gazal 
Al Shaqab nie jest oryginalnym ara
bem z pustyni, mało tego - szczyci się 
pochodzeniem ze znanej polskiej ro
dziny żeńskiej. Niemniej świadczy to 
o tym, że polscy hodowcy, kiedy tylko 
sytuacja polityczna i gospodarcza 
na to pozwalała, korzystali z obcych re
produktorów w pogoni za idealnym 
arabem.

Nieodparcie nasuwa się także po
równanie z innymi zagranicznymi ogie
rami, które, podobnie jak Gazal Al 
Shaqab, wywarły trwały wpływ na pol
ską hodowlę - z Palasem i Monogram- 
mem. Z nich trzech Palas miał prawie 
zupełnie obcy rodowód, podczas gdy 
Monogramm - zarówno w liniach mę
skich, jak i żeńskich - wywodził się 
od polskich przodków. Gazal Al Sha- 
qab pod tym względem plasowałby się 
pomiędzy nimi - męska strona jego ro-

Gazal Al Shaqab 
pędzla Zbigniewa Kotowskiego 
/painted by Zbigniew Kotowski

„Wreszcie słyszę rżenie... 
podprowadzają gniadego. 
Nogi się pode mną ugięły, 

toż to koń, którego szukam.
Niewielki, suchy, 

na doskonałych nogach, 
ani śladu krowiej postawy. 
Szyja długa, łeb szlachetny, 
choć niezbyt maty, nozdrza 
rozdęte, cienkie, ruchliwe, 
wspaniała odsada ogona. 
Pierwszy raz w życiu, przy 

kupnie koni, doznałem 
uczucia, ze mdleję."

dowodu jest, jak u Palasa, egipska. Je
go ojciec, Anaza El Farid, był wnukiem 
WiceczempionaUSA, ogiera Ruminaja 
Ali, który z kolei był wnukiem epoko
wego reproduktora, og. Morafic. Nato
miast w liniach żeńskich Gazal Al Sha- 
qab, tak jak Monogramm, ma przeważ
nie polskich przodków. Ojcem jego 
matki - kl. Kajora, Czempionki USA, 
był Kaborr, syn Nabora, Czempion 
Świata, a słowa mogą nie oddać w peł
ni jej zasług hodowlanych. Swoje cen
ne geny niewątpliwie odziedziczyła 
po prababce - typowej, suchej kuhai- 
lance, wartościowej matce stadnej 
z Janowa Podlaskiego, kl. Ellora, 
wnuczce og. Kuhailan Haifi or. ar. 
Przekazała ona na potomstwo wyjąt
kowo wysoko przystawioną szyję, dy
namikę ruchu z impulsem idącym 
od zadu oraz łagodne spojrzenie błysz
czących oczu.

Polski program hodowlany miał ra
czej charakter chowu na linie, gdyż 
wskutek uwarunkowań geograficz
nych i politycznych populacja koni 
arabskich w tym kraju była izolowana 
i nieliczna. W tym przypuszczalnie 
tkwi siła polskiej hodowli, gdyż konso
lidacja pogłowia powoduje wzrost na
silenia występowania najbardziej po
żądanych cech z pokolenia na pokole
nie. W tej sytuacji zastosowanie dole- 
wu obcej krwi powoduje pozytywny 
efekt heterozji, czyli tzw. bujność mie-
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szańców. Znany ekspert w sprawach 
hodowli koni, Scott Benjamin, tak 
definiuje to zjawisko: skojarzenie 
skrajnie odmiennych rodowodów i/lub 
fenotypów powoduje, że pokolenie po
tomne jest lepsze od rodzicielskiego. 
Daje się to zauważyć zwłaszcza wtedy, 
kiedy na potomstwo przekazywane są 
przede wszystkim najlepsze cechy ro
dziców, gdyż powoduje to pewną mo
dyfikację następnego pokolenia. Moż
na się zastanawiać, czy istotnie Palas 
wywar! na polską populację koni arab
skich aż taki wpływ, ale z pewnością 
dokonał tego Monogramm. Użytkowa
ny tylko w Michałowie, przekazał 
na swoje potomstwo bardzo wysoką 
jakość i tak specyficzny typ, rozpozna
walny daleko poza macierzystą stadni
ną. W chwili obecnej możemy już pod

jąć próbę dokonania oceny analogicz
nego wpływu og. Gazal Al Shagab 
na pogłowie polskich arabów, a tak wy
bitne przedstawicielki jego potom
stwa, jak Pianissima czy Emandoria, 
świadczą dowodnie, że i w tym przy
padku wystąpił pozytywny efekt hete- 

rozji.
Kiedy Gazal Al Shaqab w 2002 r. 

przybył do Polski, miał już na kon
cie poważne osiągnięcia pokazowe, 
a wśród nich tytuł Czempiona Świata. 
Jego karierze hodowlanej także pod 
tym względem nie można nic zarzucić. 
Na pewno najbardziej reprezentatyw
ną próbkę stanowi jego syn, Marwan 
Al Shaqab, aktualny Czempion Świata 
Ogierów Młodszych, ale po dwóch se
zonach stacjonowania Gazala w Pol
sce i kilku następnych, kiedy używano

Gazal Al Shaqab 
„Finally I hear a neigh... they lead the bay 
Kuhailan Haifi. My legs buckled under 
me, it is just the horse I am looking for. 
Not large, dry, on splendid legs without 
any trace of cow hocks. A long neck, 
a noble head, although not very small, 
with distended, thin and moveable no
strils; a splendid high carried tail. I feel, 
the first time in my life, that during the 
purchase of a horse I am fainting...” Bog
dan Zientarski's immortal words in 1931 
marked a remarkable equine Journey 
from the Arabian Gulf to Poland and si
gnaled a decisive turning point for the 
Arabian horse. While this small bay stal
lion sired only 14 foals in his adopted co
untry, Kuhailan Haifl’s genetic contribu
tion is impossible to overestimate, not 
only for Poland but worldwide. In 2002, 
another bay stallion arrived on Polish so
il from desert sands of the Arabian Pe
ninsula. While similarities may start to 
diverge at this point, as Gazal Al Shaqab 
was no desert bred - even boasting a si-
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gnificant Polish dam line, the compari
son is a usefill reminder that Poland has, 
when political and financial opportuni
ties allowed, used outside sires in the qu
est of the ideal Arabian.
Another unavoidable comparison with 
Gazal Al Shaqab’s arrival in Poland are 
the other outside sires that have left an 
indelible impact on the country’s Ara
bian: Palas and Monogramm. From a pe
digree perspective, Palas was a more 
complete outcross than Monogramm 
whose sire and dam lines were of Polish 
origin Gazal Al Shaqab, in this respect, 
threads the needle between the two. Li
ke Palas, Gazal Al Shaqab’s sire line was 
Egyptian influenced, sired by Anaza El 
Farid, grand son of US Reserve National 
Champion Rumina) a AU, who was in 
turn a grandson of breed pillar Morafic. 
Like Monogramm, Gazal Al Shaqab’s 
dam line had considerable Polish influen
ce. Gazal Al Shaqab’s dam Kajora was 
US National Champion Mare sired by 
World Champion Nabor son Kaborr. Su
perlatives of Kajora, dam of seven inter
national champions and superb show 
horse in her own right, often fall short. 
Kajora’s reproductive strength is no do
ubt indebted to her third dam, supreme 
Janów Podlaski brood matron Ellora. An 
intensely dry Kuhailan mare, granddau
ghter of Kuhailan Haifl d. b., Ellora bles
sed her progeny with abundantly upright 
useable necks, superb impulsion from 
behind, all in a handsome package crow
ned with soft, luminous eyes.
The Polish Arabians can be generalized 
as the result of a line-bred program, the 
consequence of a small population of 
breeding animals that was throughout 
its history been either politically or geo
graphically isolated. Therein, however, 
perhaps lies Poland’s greatest strength - 
especially when the most desired charac
teristics are reinforced generation after 
generation. This also creates a unique 
opportunity for success through the hy
brid vigor of outside sires. Noted equine 
consultant Scott Benjamin explains hy
brid vigor „as the mating of dissimilar pe
digrees and/ or phenotype that manifests 
itself with the subsequent generation be
ing better than either parent.” It is even 
more noteworthy when the very best of 
these qualities are passed on to their 
progeny, in a sense redefining the „look” 
of the next generation. One could effecti
vely argue Palas manifested this trait on 
the Polish herd, but there could be no ar
gument that Monogramm did. Used only 
at Michałów State Stud, Monogramm 
produced a genetic explosion of quality 
and type that could not be contained wi
thin the stud’s pastures and has impac
ted nearly every comer of the globe whe
re the Arabian horse is bred and revered. 
We can now begin to assess Gazal Al 
Shaqab’s impact on Poland, and there 
are significant instances, particularly 
Pianissimo and Emandoria, that testify 
Gazal Al Shaqab possesses this intense 
hybrid vigor as well.
When Gazal Al Shaqab arrived at Janów 
Podlaski in 2002, he had already amassed 
serious show credentials, not the least of 
which was World Champion Stallion.

Etnologia (Gazal Al Shaqab - Etalanta / Europejczyk), Janów Podlaski

jego mrożonego nasienia, trudno nie 
zauważyć efektów.

Inaczej niż Monogramm, Gazal zo
stał - podobnie jak Palas - użyty we 
wszystkich trzech stadninach Skarbu 
Państwa. Zostawi! w Polsce mniej wię
cej tyle potomstwa, co pozostałe dwa 
ogiery, i praktycznie ze wszystkich waż
niejszych linii żeńskich, także tych, któ
re z Kurozwęk przeszły do Biaiki. I tak, 
w obrębie michaiowskiej linii „E”, zapo
czątkowanej przez kl. Emigracja, Ga
zal Al Shagab spłodził Młodzieżową 
Czempionkę Świata - Emandorię. 
W Bialce, z linii wywodzącej się od jed
nej z klaczy-założycielek -Pentozy z linii 
„P”, dal elegancką kl. Perfirka, a z kuro- 
zwęckiej linii kl. Heraldyka - urodziwe
go ogiera Hun. Najbardziej jednak re
wolucyjne zmiany wywołało użycie tego 
ogiera w Janowie Podlaskim.

W tej najstarszej polskiej stadninie 
koni arabskich Gazal w najwyższym 
stopniu przyczynił się do ujawnienia 
pozytywnych genów klaczy, z którymi 
został skojarzony. Poprzedni dyrektor, 
Andrzej Krzyształowicz, za największe 
osiągnięcie swojej stadniny uważał wy
hodowanie klaczy Pilarka, córki Pala- 
sa. Ubolewał jednak, że nie udało się 
uzyskać od niej następczyni przynaj
mniej równej klasą. My w tej chwili 
spoglądamy na tę sprawę inaczej. Po
wiedzmy, że śp. Dyrektor Krzysztalo- 

wicz pozostawił problem kontynuacji 
spuścizny po Pilarce swojemu następ
cy. Niezbitym dowodem na to jest 
wspaniała wnuczka Pilarki - janowska 
Pianosa, córka jednego z najlepszych 
janowskich ogierów, Eukaliptusa, któ
ra, pokryta synem pustyni w linii żeń
skiej wywodzącym się z Janowa, nie 
mogła dać nic innego, jak tylko kl. Pia- 
nissima. To najbardziej utytułowane 
dziecko Gazala - dwukrotna (jako 
juniorka i seniorka) zdobywczyni „po
trójnej korony” - Pucharu Narodów, 
Czempionatu Europy i Świata i w tych 
samych latach - Czempionatu Narodo
wego! Niewątpliwie Dyrektor Krzysz- 
talowicz z satysfakcją spogląda z Nie
ba na tę prawnuczkę jednej z najbar
dziej cenionych przez siebie klaczy.

Potomstwo Gazala, podobnie jak 
Palasa i Monogramma, ma imponują
ce osiągnięcia pokazowe. W samej tyl
ko Polsce zdobyło już trzy Czempiona- 
ty Klaczy Młodszych, dwa Wiceczem- 
pionaty Klaczy Młodszych, trzy Czem- 
pionaty Klaczy Starszych i Wiceczem- 
pionat Klaczy Starszych; czterokrot
nie konie po Gazalu Al Shagab były 
wybierane Best In Show Polskiego Na
rodowego Pokazu. Za granicą przychó
wek Gazala wyhodowany w Polsce wy
grał trzy Czempionaty Świata, dwa ty
tuły Top Ten Czempionatu Świata, 
pięć Czempionatów i Wiceczempionat
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Najbardziej utytułowane potomstwo Gazala / The most titled Gazal's offsring

Drabant 2003 (Demona / Monogramm [US])

2004: Czemp. Polski Ogierów Mt„ Białka, Czemp. 
Ogierów Ml., Bełżyce, Wiceczemp. Ogierów Ml. 
Falborek, 2005: Czemp. Ogierów Ml., Bełżyce, 
2008: „Top Five" Int.Championships Weis, Wiceczemp. 
Polski Ogierów St. Janów Podlaski, 2009: Wiceczemp. 
Polski Ogierów St. Janów Podlaski, 2010: Czemp. 
Ogierów St. Pokazu Jesiennego, Janów Podlaski

Emandoria 2004 (Emanda / Ecaho)

2005: Wiceczemp. Wiosennego Pokazu Młodzieży 
Klaczy Ml., Białka, Wiceczemp. Polski Klaczy Ml., 
Janów Podlaski, Reserve Europe Junior Champion 
Mare, Verona, World Junior Champion Mare, Paris, 
2006: Czemp. Klaczy Ml. i Najlepszy Koń Wiosennego 
Pokazu, Białka, Wiceczemp. Polski Klaczy ML, Janów 
Podlaski, „Top Five"Junior Mare Nations Cup, Aachen 
& Europe Junior Champion Marę, Moorsele 
2007: Region III Champion Mare NV (US), US Junior 
Champion Mare, NM (US), 2009: Arabian Breeders 
World Cup Champion Mare, NV (US), Czemp. Polski 
Klaczy St. i Najlepszy Koń Pokazu, Janów Podlaski:, 
Nations Cup Reserve Champion Marę, Aachen, Bronze 
Medalist - Europe (Moorsele) & World Championships, 
2010: Int. Senior Champion Marę, Weis, Champion 
Mare - Nations Cup & Europe, Reserve World 
Champion Marę

Etnologia 2003 (Etalanta / Europejczyk)

2005: Czemp. Klaczy Ml. i Najlepszy Koń Wiosennego 
Pokazu, Białka, 2007: „Top Five" Nations Cup, Aachen 
2009: „Top Five" Int. Championships, Weis, „Top Five"
Czempionatu Polski Klaczy St., Janów Podlaski, 
2010: „Top Five" Czempionatu Polski Klaczy St., 
Janów Podlaski

Milord (Gazal Al Shaqab - 
Mina / Monogramm),
M.J. Pietrzak

Equifor 2003 (Eqviria / Pers)

2004: Wiceczemp. Ogierów ML, Bełżyce, 
2005: Wiceczemp. Polski Ogierów ML, Białka: 
Wiceczemp. Ogierów Ml., Bełżyce, Czemp. Ogierów 
Mt., Falborek, 2008: VAHA Horse Show & Futurity 
Champion Stallion, Culpeper, VA (US), Region XV 
Champion Stallion, VA (US), East Coast Champion 
Stallion, PA (US), 2010: Scandinavian Open Champion 
Stallion, Blommeröd, „Top Five" European 
Championships, Moorsele

Hun 2003 (Hula / Penthagonn [DE])

2006: Region I Champion Stallion, CA (US), 
2007: Region III Champion Stallion NV (US), 
2008: Region II Reserve Champion Stallion, CA (US), 
2010: Pacific Slope Champion Stallion, CA (US), 
Region II Champion Stallion, CA (US), „Top Ten" US 
National Champion Stallion OK (US)

Pianissima 2003 (Pianosa / Eukaliptus)

2004: Czemp. Klaczy Mt. i Najlepszy Koń Wiosennego 
Pokazu, Białka, Czemp. Klaczy Ml. i Najlepszy Koń 
Pokazu, Falborek, Czemp. Polski Klaczy Mt. i Najlepszy 
Koń Pokazu, Janów Podlaski, Nations Cup, Aachen 
& Europe, Moorsele & World Junior Champion Marę, 
2006: „Top Ten" Mare Scottsdale Arabian Horse Show, 
AZ (US), US National Junior Champion Mare, KY (US),
2008: Al Khalediah Arabian Horse Festival Champion 
Mare, (SA), Czemp. Polski Klaczy St. i Najlepszy Koń 
Pokazu, Janów Podlaski, Nations Cup, Aachen 
& Europe, Moorsele & World Champion Marę

Pinga 2004 (Pilar / Fawor)

2005: Czemp. Klaczy Ml. i Najlepszy Koń Pokazu, 
Bełżyce, Czemp. Klaczy Mt. i Najlepszy Koń Pokazu, 
Falborek, Czemp. Polski Klaczy Mt. i Najlepszy Koń 
Pokazu, Janów Podlaski, 2008: „Top Five" Czempionatu 
Polski Klaczy St., Janów Podlaski, 2009: AHASFV 
Arabian Horse Show Champion Mare, CA (US), Region I 
Champion Mare, CA (US), „Top Ten" Mare 
US National Championships, OK (US), 
2010: Scottsdale Arabian Horse Show Champion 
Mare, AZ (US), „Top Ten" Mare Arabian Breeders World 
Cup, NV (US), Czemp. Polski Klaczy St. i Najlepszy Koń 
Pokazu, Janów Podlaski

Pistoria 2004 (Palmira / Monogramm [US]) 

2006: „Top Ten" Junior Marę World Champioships, 
2007: „Top Five" Junior Mare Nations Cup, Aachen, 
„Top Ten” Junior Mare European Champioships, 
(Verona) & World Champioships, 2008: „Top Ten" Marę 
World Championships, 2010: Bronze Medalist 
Int. Championships, Weis, „Top Ten" Marę World 
Championships

Milord Al Shaqab 2004 
(Mina / Monogramm [US])

2008: Feria del Caballo de Jerez Equisur Champion 
Stallion, Spain

Lissar 2004 (Larissa / Eukaliptus)

2009: Wiceczemp. Ogierów St., Mińce, 2010: 
Scandinavian Open Reserve Champion Stallion, 
Blommeród, Bronze Medalist Int. Danish
Championships

Georgetown 2004
(Georgia / Monogramm [US])
wielokrotny czempion w klasach hodowlanych
i pod siodłem w RPA / multichampion in halter and 
performance RSA.

U.



Just as important, Gazal Al Shaqab’s si
ring credentials were also above repro
ach. With out question the most shining 
example was his son Marwan Al Shaqab, 
already named World Champion Colt at 
this point. Gazal Al Shaqab’s two se
asons in Poland, however, and subsequ
ent seasons via frozen semen, are still re
markable. And unlike Monogramm, Ga
zal was used at all three state studs. In 
this respect he was more in the Palos 
mold, and certainly his number of proge
ny is similar to both other sires” efforts. 
In his time in Poland Gazal Al Shaqab si
red significant foals from the most im
portant dam families at all three studs, 
four if you consider the best Kurozwęki 
family now residing at Białka. This is 
a clear testament to the diversity of Ga
zal Al Shaqab within Poland. From Mi- 
chaldw’s celebrated „E” family of Emi
gracja, Gazal Al Shaqab produced World 
Junior Champion Emandoria. From 
Bialka’s foundation „P” family of Pentoza 
came the abundantly elegant Perflrka 
and handsome Hun from the transplan
ted family of Heroldyka. But perhaps 
Gazal Al Shaqab’s most transformative 
use was at Janów Podlaski.
For all intent and purposes, Gazal Al 
Shaqab was especially instrumental in 
revitalizing the mare power of Poland’s 
oldest Arabian stud. Former Director of 
the stud, Andrzej Krzysztalowicz, cele
brated one of his stud’s finest accompli
shment’s, Pilarka. At the same time he 
lamented she never reproduced her equ
al. We now know differently, however, and 
the irrefutable proof is the late Director 
did not fail, but left to his predecessor 
the foundation in Pilarka to build upon. 
It is superbly fitting that quintessential 
Janów broodmare Pianosa, granddaugh
ter of Pilarka and sired by Janow’s favo
rite son Eukaliptus, would produce Pia
nissimo by a sire from the desert sands 
of Arabia, whose dam line traced back to 
Janów. She is the most titled progeny of 
Gazal - a double Triple Crown winner, 
both as a junior and senior, of the All Na
tions Cup, European and World Cham
pionships, as well as a double winner of 
the Polish National Championships in 
the very same years! Surely Dir. Krzysz- 
taiowicz must look down with reverent 
satisfaction on this great-grand daugh
ter of one of his most treasured mares.
Like Palos and Monogramm before him, 
Gazal Al Shaqab’s influence in the show 
ring has proved profound. On Polish soil 
his progeny have won: 3 - Jr. Filly Cham
pionships, 2 - Reserve Jr. Filly Cham
pionships, 3 - Senior Mare Champion
ships and 1 - Reserve Mare Champion
ship. On the male side, Gazal produced: 
2 - Jr. Colt Championships, 2 - Reserve 
Colt Championships, and 1 - Reserve 
Stallion Championships. Gazal Al Sha
qab progeny have been Best In Show at 
Polish Nationals 4 times. Beyond the 
borders of Poland, Gazal Al Shaqab’s 
progeny bred in Poland won 3 - World 
Championships and 2 - World Top Tens, 
5 - European Championships, 1 - Rese
rve European Championships, 2 - US 
National Championships and 2 US Na
tional Top Ten. While Gazal Al Shaqab

Pianissima (Gazal Al Shaqab - Pianosa / Eukaliptus), Janów Podlaski

Europy, dwa Narodowe Czempionaty 
USA i dwa tytuły US National Top 
Ten. Wyniki te świadczą o wyjątko
wym dopasowaniu tego ogiera do pol
skich klaczy.

Nieco mniej znane są sukcesy po
tomstwa Gazala Al Shaqab na torze 
wyścigowym. Cecha ta jest niezmier
nie istotna dla polskiego araba, który 
powinien charakteryzować się połą
czeniem urody z dzielnością. Niestety, 
Gazal sam nie biegał, podobnie jego 
ojciec i matka, więc jego wpływ 
na przekazywanie cechy dzielności po
zostanie nieznany, tak samo zresztą, 
jak było w przypadku Palasa i Mono- 
gramma. Miarodąjnym kryterium oce
ny reproduktora, oprócz jego dzielno
ści własnej, jest jednak także liczba 
spłodzonych przez niego zwycięzców 
gonitw imiennych, a jeszcze lepiej kla
sycznych, jak Derby, Oaks, Nagroda 
Janowa Podlaskiego (Przychówku) 
i Porównawcza. W odniesieniu do ara

bów bardziej istotna jest ocena wpły
wu matki na poprawę dzielności po
tomstwa. Przykładowo, takie ogiery, 
jak Gil, Engano czy Almifar, nie mają 
raczej opinii ojców wybitnych wyści
gowców, choć każdy z nich miał wśród 
swojego potomstwa derbistę lub oak- 
sistkę. Jasne jednak, że w tych przy
padkach bardziej liczyła się przynależ
ność tych zwycięzców (odpowiednio: 
Sarmacji, Saszetki i Sasanki) do linii 
Sabelliny.

Pod względem cechy dzielności po
tomstwo Gazala prezentuje się nieźle, 
a w niektórych przypadkach nawet 
bardzo dobrze. I tak, Dar Losu 
(od Dzięcielina po Arbil) wygrał Na
grodę Piechura, a wystawiona na au
kcję Pride of Poland 2010 Natea 
(od dobrze biegającej klaczy Nutella 
po Pers) - Nagrodę Próbną. Mało tego, 
w prestiżowych nagrodach imiennych: 
Sasanki i Koheilana I, ząjęia 3. miej
sce, a w Oaks - 4. Og. Germanik wy-
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grał Nagrodę Stadniny Lesieniec (kat. B), 
rozgrywaną na wrocławskim torze. Co 
ciekawe, matka Germanika, Gehenna 
(po Monogramm), miała współczynnik 
powodzenia (Wp)' 0,69, czyli poniżej 
średniej.

Dzielny i ambitny Germanik chciai 
przysporzyć sławy swemu ojcu zwycię
stwem w Derby 2008 i na ostatniej pro
stej objął prowadzenie, ale nie wytrzy
mał narzuconego przez siebie tempa 
i do celownika przyszedł drugi, za kla
czą Sarah (Santhos - Sinjah po Es- 
kan), mającą bardziej „wyścigowy” 
rodowód. Zaznaczył natomiast pozy
tywnie swoją obecność na ringach po
kazowych, zajmując trzecie miejsce 
w silnie obsadzonej klasie ogierków rocz
nych na Wiosennym Pokazie w Biaice. 
Do grona dobrze biegających potom
ków og. Gazal Al Shaqab należy zali
czyć także og. Barbarossa (od Barka 
po Ararat), wielokrotnie zwyciężające
go także w konkurencjach sportowych 
dla koni arabskich, drugiego w Nagro
dzie Stadniny Lesieniec. Urodziwy 
Dragomir (od Dzięcielina po Ganges) 
często zajmował płatne miejsca w na
grodach imiennych, w tym 3. w Nagro
dach Piechura i Geparda. Tenże Dra- 
gomir jako dwulatek uplasował się 
na 3. miejscu w swojej klasie podczas 
Wiosennego Pokazu w Biaice, z impo
nująca łączną notą 90,33 pkt.

Jak dotąd, najlepszymi wynikami 
wyścigowymi spośród potomstwa Ga
zala może się poszczycić nieustraszo
ny og. Wadi Nur - półbrat czempionki 
pokazowej Wilgi, jako trzylatek pierw
szy w swoim roczniku. Jego współ
czynnik powodzenia, wynoszący 8,85, 
był tylko trochę niższy od wyniku Eu- 
wpejczyka (8,97), za to wyższy niż 
u ogierów: Pepton (8,67), Borek (7,35) 
czy Borysław (7,79), które wszystkie 
nosiły tytuły Wyścigowych Koni Roku. 
W wieku lat 3 Wadi Nur startował 
w 4 gonitwach imiennych, wygrywając 
Nagrody Sambora i Koheilana I. W Na
grodzie Biaiki przyszedł na płatnym 
3 miejscu, a mało brakowało mu do za
leżenia zwycięstwa także w nagrodzie 
klasycznej: w Porównawczej przegrał 
tylko o nos do trójkoronowanej klaczy 
frgia Fata (Chndaka - HF Olympia 
P° Monarch AH), która była od niego 

o rok starsza! Ciekawe, że matka Wadi 
Nura, Wenessa (po Egon), osiągnęła 
najwyżej średnią wartość współczyn
nika powodzenia (1,57), a w jej rodo
wodzie nie było wybitnie biegających 
klaczy.

O wartości hodowlanej og. Gazal Al 
Shaqab pod względem przekazywania 
dzielności wyścigowej najlepiej świad
czy przykład pełnej siostry sławnej 
na całym świecie Pianissimy - kl. Passio
naria. Nie brak jej urody, bowiem zdo
była Wiceczempionat Wiosennego Po
kazu w Biaice. Na początku swojej ka
riery wyścigowej w 2010 r. trzy razy 
przyszła do celownika trzecia, zanim 
doczekała się pierwszego zwycięstwa. 
Wykazała jednak nie tylko chęć do bie
gania, lecz i spory talent, bo pod ko
niec sezonu wygrała Nagrodę Batyska- 
fa, co w przyszłym roku kwalifikuje ją 
do startu w Oaks. To, że Gazal Al Sha
qab potrafił od tej samej matki dać ta
kie klacze, jak Pianissima i Passiona
ria, oznacza, że umiał sprostać pol
skim wymogom w zakresie urody 
i dzielności.

Oczywiście bardziej miarodajnym 
kryterium oceny wartości hodowlanej 
Gazala będzie jego drugie pokolenie 
potomne. Jeszcze za wcześnie na wy
ciąganie ostatecznych wniosków, ale 
pierwsze osiągnięcia hodowlane synów 
Gazala są obiecujące. Drabant i Equi- 
for odnosiły znaczące sukcesy pokazo
we, ale pierwszym ogierem po Gazal Al 
Shaqab użytym w stadninach pań
stwowych był Eryks, od Czempionki 
Świata - klaczy Emmona (po Mono
gramm). Bez wątpienia przyczyniło się 
do tego obustronne pochodzenie 
po czempionach świata, ale Eryks nie 
zawód! oczekiwań - jego debiutem ho
dowlanym był skarogniady og. Chime- 
ryk (od michałowskiej klaczy Chime
ra), Czempion Wiosennego Pokazu 
w Biaice. Kolejnym synem Gazala uży
tym w polskich stadninach państwo
wych jest bardzo typowy Pegasus, 
który w sezonie 2010 kryl w Biaice 
i w Michałowie. W Janowie Podlaskim 
na niewielką skalę użytkowany był Por
to. Córki Gazala zostały dopiero wcie
lone do stada matek, ale zapowiadają 
się pozytywnie. Na razie największy 
sukces jako matka odniosła wysoko 

has certainly demonstrated siring suc
cess outside of Poland, surely his ability 
with the broodmares of Poland is espe
cially profound.
Another interesting, and perhaps lesser 
known aspect of Gazal Al Shaqab is the 
success of his progeny at the track. This 
is, of course, critically important for the 
Polish Arabian which must be equal 
combination of beauty and athleticism 
Smce Gazal Al Shaqab, along with his si
re and dam, never raced, this was an 
unknown component. The Palasl Mono
gramm comparison continues in this re
gard as they had not raced as well. The 
best measure, beyond just race winners, 
is producing stakes winners, ideally clas
sic winners; Derby, Oaks, Produce and 
Critérium. Another important conside
ration is improvement of the foal’s racing 
ability compared to the mare’s ability. As 
example, Gil, Engano, and Almifar are 
not revered as top notch racing sires, de
spite the fact they are all sires of Derby 
/Oaks winners, little doubt the mare line 
of Sasanka carried the pedigree in this 
instance.
By this measure Gazal Al Shaqab’s pro
geny fared well, in some cases exceedin
gly so. For example Dar Losu (out of 
Dzięcielina by Arbil) won the Piechur 
stakes. 2010 Pride of Poland Sale partici
pant Natea (out of Nutella by Pers - also 
a decent racer) won the Próbna Prize, 
placed 3rd in both the Sasanka and im
portant Koheilan I stakes. Natea also ran 
a credible 4th in the classic Oaks. Ger
manik won the Lesieniec Stakes (Cat B) 
in Wroclaw. Interestingly Germanik’s 
dam, Gehenna by Monogramm, was a be
low average racer with a COE of [0,69] - 
a measure of performance against peers 
with 1,00 being average. Courageous 
Germanik also did his best to give his si
re a classic win in the 2008 Derby, taking 
the lead on the turn for home. He could 
not sustain his run, however, and lost 
narrowly to finish second to the more 
„race bred” Sarah (Santhos - Sinjah by 
Eskan). Germanik also dabbled success

Emandoria (Gazal Al Shaqab 
- Emanda / Ecaho), Michałów
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fully in the show ring, getting third in 
a deep class of 15 colts as a yearling at 
the Biaika Spring Show. Other stakes 
performers by Gazal Al Shaqab are Bar
barossa (also multiple Arabian Sport 
Champion), out of the Ararat daughter 
Barka, who was second in the Lesieniec 
Stakes. The very handsome Dragomir, 
out of the Ganges daughter Dzięcielina 
had numerous stakes appearances, inc
luding a third place in the Piechur and 
Gepard Stakes. As a two-year-old, Dra
gomir finished third in his two year old 
class with a very respectable score of 
90.33 at the important Biaika Spring 
Show.
Gazal Al Shaqab’s best runner to date, 
however, is the indomitable Wadi Nur, 
half sibling to champion Wilga, who 
amassed a COE of [8,85]. To put that in 
perspective, his COE is higher than Race 
Horses of the Year Europejczyk, Pepton, 
Borek, and Borysław. Moreover, Wadi 
Nur took part in 4 stakes races as a three 
year old, winning the Sambor and Kohe- 
ilan I, a very close third in the Biaika (Ca
tegory A) and just missing a classic win 
by a nose in the Produce to Triple Crown 
winner Orgia Fata (Chndaka - HF Olym
pia by Monarch AH) who was a year ol
der! More over, Wadi Nur’s dam Wenessa 
(by Egon) had a modest COE of [1,27] 
with no race matrons supreme lurking 
down the dam line.
Special mention of racing merit of the 
Gazal Al Shaqab’s is surely full sister to 
world famous Pianissimo, Passionaria. 
No slouch as a show mare, Passionaria 
was Reserve Champion at the Biaika 
Spring Show. She began her racing care
er in the 2010 with 3 thirds before she got 
her first maiden victory. She not only 
showed a relish for racing, but significant 
talent as well. In her final start of the 
2010 season, Passionaria won the Baty
skaf stakes, setting her up for a run at 
the Oaks in her four-year-old year. That 
Gazal Al Shaqab produced Pianissimo 
and Passionaria from the same mare is 

a fitting example of his contribution to 
the Polish ideal of beauty and athleti
cism.
Of course the most important measure 
of Gazal Al Shaqab’s contribution to Po
land will be with the second generation 
of horses. While it is too early to fully as
sess the productive ability of Gazal Al 
Shaqab’s progeny, early indications are 
promising. Despite Drabant’s and Equ- 
ifor’s show credentials, the first son of 
Gazal Al Shaqab to be used by the state 
studs was Eryk’s, out of the World Cham
pion Emmona by Monogramm, - no do
ubt due to the promise of a double World 
Champion pedigree. Eryks struck suc
cess on his very first foal, the coal colored 
Chimery k out of the Michałów mare Chi
mera. Chimeryk was named Champion 
Colt at the 2009 Biaika Spring Show. The 
next of the Gazal Al Shaqab son’s to be 
used at the State Studs is the abundan
tly typey Pegasus who has covered mares 
at Biaika and then Michałów in 2010. 
Porto was also used on a limited basis at 
Janów Podlaski. From the mare side, the 
Gazal Al Shaqab daughters are now en
tering the broodmare band and signs are 
also promising. The most notable suc
cess with the well-regarded Belgica pro
ducing the Reserve Champion Filly, Be- 
renika, at the 2010 Autumn Show at Ja
nów Podlaski.
Like the significant outside sires Palas 
and Monogramm before him, there is lit
tle doubt as to the indelible mark Gazal 
Al Shaqab has left on the Polish Arabian. 
His progeny have been endowed with 
world class quality, black vascular skin, 
rich dappled coats, thick manes and ta
ils, muscular hindquarters, level top li
nes, well set elegant necks, and beauti
fully proportioned, ultra exotic heads 
with large dark luminous eyes. Beyond 
beauty, he also demonstrated a unique 
capacity to impart athletic ability as 
well. Gazal Al Shaqab has profoundly 
changed the Arabian horse in Poland for 
the better. 

ceniona Belgica, której córka, Bereni- 
ka, została wybrana Wiceczempionką 
Jesiennego Pokazu w Janowie w roku 
2010.

Bez wątpienia zatem wpływ Gazala 
na polską hodowlę będzie równie trwa
ły jak Palasa i Monogramma. Jego po
tomstwo odziedziczyło światowej kla
sy urodę, a zwłaszcza czarną, gęsto żył
kowaną skórę, błyszczącą sierść z wi
docznymi „jabłkami”, obficie owłosio
ne grzywy i ogony, dobrze umięśnione 
zady, horyzontalne linie górne, dobrze 
osadzone i noszone szyje oraz rzeźbio
ne, proporcjonalne głowy o wielkich, 
ciemnych, lśniących oczach. Mało te
go, Gazal Al Shagab dowiódł, że potra
fi dać konie nie tylko urodziwe, lecz 
także dzielne. Jeśli więc jego użycie 
spowoduje zmiany w polskim pogło
wiu koni arabskich - będą to tylko 
zmiany na lepsze!
/tłum. K. Ch./ 

" Współczynnik powodzenia - miernik 
klasy wyścigowej konia w porówna
niu do jego rówieśników; przyjmuje 
się, że jego średnia wartość wynosi za
wsze 1,00.

▲ Eryks (Gazal Al Shaqab
- Emmona / Monogramm), Michałow

◄ Pegasus (Gazal Al Shaqab
- Pepesza / Eukaliptus ), Janów Podlaski

44





POKAZY
US Nationals i Salon Konia 2010

Od Tulsy...
Jerzy „George“ Zbyszewski

From Tulsa...
In October of 20101 had the honor of jud
ging the US National Arabian Horse 
Championships. Because the show is 
held according to the rules and under 
the auspices of the Arabian Horse Asso
ciation (AHA), each of the judges must 
have an American license. For that re
ason there are never any foreign judges 
at this show. Before the show, which lasts 
for 10 days and gathers more than 2000 
horses, a discussion broke out whether 
the show should take place in Tulsa, 
Oklahoma, in terms of promoting the 
Arabian breed. Admittedly, Tulsa’s at
tractiveness will attract no one. Additio
nally the weather is rather lousy at the 
end of October, which causes difficult 
conditions for both horses and trainers. 
The greatest surprise for me was that be
fore the judging started we were infor
med that our marks will not be shown to 
the public. The purpose of introducing 
a point system for evaluating horses in 
the breeding classes was to educate the 
public, as well as to make the judges re
sponsible for what they were doing. The
re’s only sense in that when everyone se
es the marks of individual judges when 
the horse steps off the arena. However it 
was decided otherwise, which caused 
a wave of disgruntlement on both sides. 
The spectators did not know why a given 
horses came low down in the rankings 
and the trainers had no idea if it was the 
horse that was poorly evaluated or whe
ther they received penalty points from 
the judges for (for instance) an excessive 
use of the bridle chain. In the American 
system it is the horse which receives pe
nalties, not the handler.
The show began with Anglo-Arabian 
classes, where the majority of the horses 
are a cross of an Arabian with an Ameri
can Saddlebred.
These horses are usually with quite a lot 
of type and prettiness, but it has been 
a while since I’ve seen such a number of

W
 październiku 2010 r. miałem
zaszczyt sędziować Narodo
we Czempionaty Koni Arab

skich w USA. Jako, że pokaz odbywa 
się według przepisów i pod patrona
tem AHA (Arabian Horse Associa
tion), każdy z sędziów musi mieć ame
rykańską licencję. Dlatego też sę- 
dziów-obcokrajowców na pokazie tym 
nigdy nie ma. Przed pokazem, który 
trwa 10 dni i gromadzi ponad 2000 ko
ni, rozszalała się dyskusja, czy z punk
tu widzenia promocyjnego rasy arab
skiej pokaz ma się odbywać właśnie 
w Tulsie w stanie Oklahoma. Faktem 
jest, że Tulsa swą atrakcyjnością niko

Eaglerżdge Passionata - Czempionka USA Klaczy Starszych
/ US National Senior Champion Marę 2010, wl./owned by Ajman Stud UAE

go nie przyciągnie. Do tego pod koniec 
października pogoda jest raczej kiep
ska, co sprawia, że warunki są ciężkie - 
zarówno dla koni, jak i trenerów.

Dla mnie osobiście największym za
skoczeniem było to, że przed rozpoczę 
ciem sędziowania zostaliśmy poinfor
mowani, iż nasze oceny nie będą poka
zywane widzom. Wprowadzenie punk
towego systemu oceny koni w klasach 
hodowlanych miało na celu edukację 
publiczności, jak również miało uczy
nić sędziów odpowiedzialnymi za to, 
co robią. Ma to sens jedynie, kiedy 
wszyscy widzą oceny poszczególnych 
sędziów w momencie, gdy koń schodzi
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z ringu. Zdecydowano jednak inaczej 
i wywołało to falę niezadowolenia 
u obu stron. Widzowie nie wiedzieli, 
dlaczego dany koń zajął dalekie miej
sce. a trenerzy - czy to koń został słabo 
wypunktowany, czy dostali od sędziów 
punkty karne np. za nadmierne użycie 
łańcuszka. W systemie amerykańskim 
to koń dostaje punkty karne, nie pre
zenter.

Pokaz zaczął się od klas koni an- 
gloarabskich, w których większość 
uczestników stanowiły krzyżówki ara
ba z amerykańskim koniem rasy Saddle- 
bred. Konie te są z reguły urodziwe, ale 
tak wielkiej liczby wad kończyn dawno 
nie widziałem. Z przyjemnością więc 
zacząłem sędziować klasy czystej krwi, 
gdzie wady kończyn oczywiście 
występowały, ale w znacznie 
mniejszym procencie. Ame
rykanie stworzyli tak wie
le klas, że nie sposób 
wszystkiego opisać. Bar
dzo wyrównana stawka 
była w klasie klaczy star
szych (powyżej 5 lat). 
Wygrała ją siwa Eaglerid- 
ge Passionata (Sanadik
el Shaklan - River Oak Dimity) nale
żąca do Ajman Stud. Klacz ta jest wy
bitnie żeńska, w miarę poprawna i bar
dzo urodziwa. Zaraz za nią znalazła się 
doskonała Negma Al Shaqab (Safir - 
Kajom) własności Al Shaqab Stud.

A Jury: Scott Benjamin, Jerzy „George“ 
Zbyszewski, Cory Soltau DVM, Bruce McRea, 
Mike Damianos

Eden C - Młodzieżowy Czempion USA 
/US National Junior Champion Stallion 2010, 
wt./owned by Bellinger Arabian
Horse Farm USA ►



leg faults. So it was with pleasure that 
I began judging the pure-bred Arabian 
classes where leg faults of course occur
red, but to a much lesser extent. The 
Americans created so many classes that 
it is impossible to describe everything. 
The senior mares class (above 5 years 
old) had an extremely balanced group. It 
was won by the grey Eagleridge Passio- 
nata (Sanadik el Shaklan - River Oak 
Dimity), owned by Ajman Stud. This 
mare is remarkably feminine, more or 
less correct and very beautiful. Right be
hind her placed the exquisite Negma Al 
Shaqab (Safir - Kajora), owned by Al 
Shaqab Stud. The Michaiow-bred Eu- 
scera (Emigrant - Elcantara) was only 
third, but admittedly she did not have 
a good day. Nervous, covered in sweat, 
she clearly felt bad on the arena. She will 
surely be more than happy to return to 
the beautiful stud of her new owner, 
Manny Vierra, in California.
The junior fillies class was won by the 
bay, perhaps not as feminine as Eaglerid
ge Passionata, Abha Qalams (Alfabia 
Damascus - Abha Mudira). Bred on Ma
jorca at the Ganaderia Ses Planes stud, 
the filly is owned by Al Shahania Stud 
from Qatar. An exceptional line-up was 
also seen in the stallion classes. Victorio
us in the senior group was the well- 
-known in Poland El Nabila B (Kubiniec 
-218 Elf Layla Walayla B). He decidedly 
bested the remaining contenders in 
terms of type. Qualifying for the Top 
Three was also the Biaika-bred Hun (Ga- 
zal Al Shaqab - Hula), sold to the US 
and currently the property of The Hun 
Partnership in California. The Junior 
Champion Stallion is also well known in 
Poland. Eden C (Emo - Silken Sable) 
had the show of his life. I have known 
this horse since a yearling and do not 
ever remember him moving as well as he 
did in Tulsa. The arena was his.
I always look upon the youngest classes 
- the yearlings - with most interest. In 
2010 they were very numerous, with the 
colt class being divided into as many as 3 
series. Definitely standing out was the 
bay AAS-Elishahh by Eden C out of Sem- 
pre by Versace, who is out of the Brazil- 
-imported Tulle el Jamaal. The pedigree 
is rich in champions to a large degree 
and the colt is extremely promising. As 
a matter of fact he had everything which 
you would expect of a great yearling. The 
colt descends from a Brazilian granddam 
and will now be heading there, because 
he was purchased before the show by 
Santo Miseredino from Brazil. The 
champion yearling filly, the bay RD Mar- 
ciena (QR Marc - NW Siena Psyche), 
was a daughter of yet another well- 
-known stallion in Poland. The filly is 
owned by the Brazilian Luciano Cury. It 
is not without reason that I’m quoting 
the horse owners, because among the 
winners there are almost none from the 
US. Apparently the still poor economic 
situation in the States does not allow for 
the keeping of the best horses in the co
untry. Prices offered by buyers from the 
Middle East or recently from South 
America are simply not to be turned 
down and the horses travel abroad.

Michałowskiej hodowli Euscera (Emi
grant - Elcantara) byia co prawda 
trzecia, ale nie miała zbyt dobrego 
dnia. Nerwowa, spocona, wyraźnie źle 
czuła się w ringu. Zapewne z przyjem
nością wróci do przepięknej stadniny 
jej nowego właściciela, Manny’ego 
Vierry w Kalifornii.

Klasę klaczy młodszych wygrała 
gniada Abha Qalams (Alfabia Dama- 
scus - Abha Mudira) - może nie aż tak 
żeńska jak Eagleridge Passionata. Wy
hodowana na Majorce, w stadninie 
Ganaderia Ses Planes, jest własnością 
Al Shahania Stud z Kataru. Wyjątko
wo dobra byia również obsada w kla
sach ogierów. W grupie seniorów wy
grał znany w Polsce El Nabiła B (Kubi
niec -218 Elf Layla Walayla B). Zde
cydowanie bił typem pozostałą cześć 
stawki. Do pierwszej trójki zakwalifi
kował się również białeckiej hodowli 
Hun (Gazal Al Shaąab - Hula), sprze
dany do USA i obecnie stanowią
cy własność The Hun Partnership 
z Kalifornii. Czempion Ogierów Młod
szych również jest doskonale znany 
w Polsce: to Eden C (Emo - Silken 
Sabie), który miał pokaz swojego ży
cia. Znam tego konia od roczniaka 
i tak doskonale ruszającego się, jak 
w tym roku w Tulsie, nie pamiętam. 
Arena należała do niego.

El Nabiła B - Czempion USA Ogierów Starszych / US National Senior
Champion Stallion 2010, wl.lowned by Psynergy Eguine USA

Z dużym zainteresowaniem zawsze 
patrzę na klasy najmłodszych koni, 
czyli roczniaków. W 2010 roku były one 
bardzo liczne, a klasa ogierków miała 
aż 3 grupy. Zdecydowanie wybijał się 
gniady AAS-Elishahh - syn Edena C 
i klaczy Sempre (po Versace), która 
jest od importowanej z Brazylii Tulle el 
Jamaal. Rodowód nasycony czempio- 
nami w niezwykłym stopniu i sam ogie- 
rek bardzo obiecujący. Właściwie miał 
wszystko, czego należałoby oczekiwać 
od doskonałego roczniaka. Ogierek 
wywodzi się od brazylijskiej babki 
i do tego kraju również pojedzie, bo 
przed pokazem został zakupiony przez 
Santo Miseredino właśnie z Brazylii. 
Czempionka roczniaczek, gniada RD 
Marciena (QR Marc - NW Siena Psy
che) to córka innego, dobrze znanego 
w Polsce ogiera. Klaczka jest własno
ścią Brazylijczyka, Luciano Cury. Nie 
bez powodu przytaczam właścicieli ko
ni, ponieważ w gronie zwycięzców nie 
widać prawie żadnego właściciela 
z USA. Najwyraźniej ciągle kiepska 
sytuacja ekonomiczna w Stanach nie 
pozwala utrzymać najlepszych koni 
w kraju. Ceny oferowane przez kupców 
z Bliskiego Wschodu, czy ostatnio 
z Ameryki Południowej, są po prostu 
nie do odrzucenia i konie wędrują 
za granicę. •
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T
ak jak Tulsa razi gości bra
kiem jakiegokolwiek stylu, 
tak nie można tego zarzucić 
miejscu rozgrywania Salonu Konia. 

Choć pokaz od roku jest przeniesio
ny do oddalonej od centrum hali, to 
niezmiennie przyciąga tłumy. Wspo
mniałem uprzednio o dominacji bli
skowschodnich właścicieli na Czem- 
pionacie Narodowym USA. W Pary
żu można było mówić już nie o do
minacji, ale wręcz o potopie. Jedynie 
konie z Polski mogły nawiązać walkę 
z końmi szejków. Mówiąc o Polsce, 
mam na myśli zarówno stadniny 
państwowe, jak i prywatne. Prywat
ni hodowcy zrobili w ostatnich la
tach olbrzymi postęp i ich konie 
skutecznie konkurują z europejską 
i światową czołówką, przyczyniając 
się do sukcesów polskiej hodowli na 
arenie międzynarodowej. Najlepszym 
Przykładem jest Stadnina Chrcynno 
Pałac państwa Poszepczyńskich, 
której wychowanków często widuje 
Si? w czołówce europejskich poka

zów najwyższej rangi. Urodzona 
w Chrcynnie dwuletnia Psyche 
Kreuza (Ekstern - Pallas-Atena) 
znalazła się, obok michaiow- 
skich Zigi Zany, Parmany i Pia- 
cenzy, w dziesiątce najlepszych 
młodych klaczy świata.

Jedynym wyjątkiem była bardzo 
urodziwa i wspaniale pokazana 
przez Erika Dorssersa, roczna klacz
ka z Jordanii. Almasa (Monarcos DD 
- Jawaahir) wygrała grupę A, bijąc 
o 0,1 pkt. michalowską Piacenzę 
(QR Marc - Primawera). O kolejne 
0,1 pkt. za Piacenzą była jej koleżan
ka stajenna Zigi Zana (QR Marc - 
Zagrobla). Grupę B wygrała prze
piękna i ciągle progresująca FT Sha- 
ella (Shael Dream Desert - Soul 
Pretty TGS). Wyhodowana w Bra
zylii, obecnie należąca do Dubai 
Arabian Horse Stud, zmieniła się 
w ciągu ostatniego roku jedynie 
na korzyść. Ona też została Młodzie
żową Czempionką, przed znaną 
wszystkim kasztanką Alma Al Tiglio

m
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... to Paris
Just as Tulsa strikes visitors with a lack of 
style whatsoever the same can’t be said abo
ut the place where the Salon du Cheval is 
held. Although the show has been moved 
away from the center for a year now, it inva
riably draws crowds. I have already mentio
ned the dominance of Middle East owners at 
the US Nationals. In Paris it was not just 
a domination but a deluge. Only horses from 
Poland could put an equal fight against the 
horses of the sheikhs. Talking about Poland 
I have in mind the horses not only from the 
state studs but also from the private bre
eding. The Polish private breeders have noti
ced in a last decade the significant progress 
competing successfully with world top hor
ses. They highly contributed into the succes
ses of the Polish horses on international 
rings. As a good example is Chrcynno Palace 
Stud of Poszepczynski family whose horses 
are often heading the international rings. 
The Chrcynno bred two years old filly Psyche 
Kreuza (Ekstem - Pallas-Atena) succeeded 
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in Paris together with Michaiów’s Zigi Zana, 
Parmana and Piacenza with a title of Top 
Ten Junior World Champion Mare.
The only exception was the veiy handsome 
and wonderfully shown by Erik Dorssers 
yearling filly from Jordan. Almasa (Monar- 
cos DD -Jawaahir) won the A series besting 
by 0.1 point Michaiów’s Piacenza (QR Marc 
- Primawera). By 0.1 point behind Piacen
za placed her stablemate Zigi Zana (QR 
Marc - Zagrobla). The B series was won by 
the lovely and still progressing FT Shaella 
(Shael Dream Desert - Soul Pretty TGS). 
Bred in Brazil and currently owned by Du
bai Arabian Horse Stud, the filly changed 
over the last year only for the better. So it 
was she that became Junior Champion be
fore the well-known chestnut Alma Al Tiglio 
(Ajman Moniscione - Almanda Al Tiglio). 
The mentioned Almasa was third. In the Se
nior Mare Championships the Polish horses 
were out of luck. First in the preliminary 
classes the major favorite, Michaiów’s 
Emandoria (Gazal Al Shaqab - Emanda), 
bested Bess FaTzah (WH Justice - Sharon- 
-El-Kendal), only to yield to her in the Sun
day championship. I must admit that Bess 
fti’Izah had an impressive arena entrance 
and Emandoria looked slightly tired. It was 
a pleasure to look at the progressing Pisto- 
ria (Gazal Al Shaqab - Palmira'), who made

À Emandoria (Gazal Al Shaqb IQ A] - Emanda) - Wiceczempionka 
Klaczy Starszych I Reserve Senior Champion Mare, Paris 2010

FT Shaella (Shael Dream Desert - Soul Pretty TGS) - Czempionka 
Klaczy Młodszych ! Junior Champion Mare, Paris 2010

(Ajman Moniscione - Almanda Al 
Tiglio). Wspomniana Almasa była 
trzecia. W Czempionacie Klaczy 
Starszych polskie konie nie miały 
szczęścia. Najpierw, w klasie elimina
cyjnej, mocno liczona michałowska 
Emandoria (Gazal AlShaqab -Eman
da) pobiła Bess FaTzah (WH Justice 
- Sharon-El-Kendal), by oddać jej 
palmę pierwszeństwa w niedzielnym 
czempionacie. Przyznać należy, że 
Bess FaTzah miała rewelacyjne wej
ście na ring, a Emandoria wyglądała 
na trochę zmęczoną. Przyjemnie by
ło patrzeć na progresującą Pistorię 
(Gazal Al Shaąab - Palmira), która 
dostała się do pierwszej dziesiątki. 
Moim zdaniem za parę lat klacz ta 
sięgnie po najwyższe laury. To samo 
można powiedzieć o janowskiej Et
nologii (Gazal Al Shaąab - Etalan- 
ta), która z pokazu na pokaz jest co
raz lepsza.

Tradycyjnie w klasach ogierów - 
zarówno młodszych, jak i starszych - 
konkurencja była mniejsza. Jak moż
na było przewidzieć, czempionat ju
niorów wygrał siwy Aja Justified 
(WH Justice - Aja Beneja) własności 
Athbah Stud z Arabii Saudyjskiej. 
Przy dość dużej urodzie ma on jed
nak ujemne cechy, które przekazuje 

jego ojciec. To, że jest stosunkowo 
długi w kłodzie, ze słabym zadem, 
widać było bardzo jaskrawo, gdy sta
nął przy RFI Faridzie - wiceczempio- 
nie, którego kłoda była w zasadzie 
bez zarzutu.

Ogierki z polskich stadnin nie wy
padły błyskotliwie: michałowski Em
pire (Enzo - Emira) był w klasie 
czwarty i wszedł do pierwszej dzie
siątki czempionatowej, a janowski 
Pogrom (QR Marc - Pętla) komplet
nie przepadl. Natomiast bardzo mi
lą niespodziankę zrobił Polakom Po
ganin (Laheeb - Pohulanka) z Jano
wa Podlaskiego. Pokazał się w swo
jej klasie wiekowej doskonale, bijąc 
Girlan-Beya (Pesal - Gracja Bis) - 
również polskiej hodowli. Oczywi
ście rywalami do dwóch pierwszych 
miejsc czempionatowych byli dwaj 
synowie ogiera Marwan Al Shaqab: 
siwy Baanderos (od HB Bessolea) 
i gniady QR Marc (od Sweet Dreamsi. 
I w takiej kolejności stanęli na po
dium.

Salon Konia to niezwykle ciekawa 
impreza, bo konkurencja jest z roku 
na rok mocniejsza, jednakże jest to 
pokaz bardzo wyczerpujący dla koni. 
Grudzień to miesiąc bardzo ciężki 
do długich podroży w koniowozie na-
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A Bess Fa’lzah (WH Justice - Sharon-El-Kendal) - Czempionka Klaczy Starszych 
/Senior Champion Mare, Paris 2010

Baanderos (Marwan Al Shaqab - HB Bessolea) - Czempion Ogierów Starszych 
/Senior Champion Stallion, Paris 2010 ▼

it into the Top Ten. In my opinion in a co
uple of years this mare will reach for the top 
laurels. The same can be said about Janbw's 
Etnologia (Gazal AZ Shaqab - Etalanta) 
who keeps getting better with each show. 
Traditionally the competition was smaller 
in both the junior and senior stallions clas
ses. As expected, the Junior Championship 
was won by the grey Aja Justified (WH Ju
stice - Aja Beneja), owned by Athbah Stud 
from Saudi Arabia. Despite great beauty he 
has some negative features passed on to 
him by his sire. The fact that he has a ra
ther long body and poor hindquarters was 
extremely visible when he stood next to 
RFI Farid, the reserve champion, whose 
body by and large lacked faults.
Colts from the Polish studs failed to dazzle. 
Michalow’s Empire (Enzo - Emira) was fo
urth in class and qualified for the Top Ten 
and Janow’s Pogrom (QR Marc - Pętla) 
completely fell through. Whereas Poganin 
(Laheeb -Pohulanka) from Janów Podlaski 
prepared a great surprise for the Poles. He 
presented himself superbly in his age class, 
besting the also Polish-bred Girlan-Bey 
(Pesal - Gracja Bis). Of course the conten
ders for the first two championship spots 
were the sons of Marwan Al Shaqab: the 
grey Banderos (out of HB Bessolea) and the 
bay QR Marc (out of Sweet Dreams). And 
they took the podium in that exact order.
The Salon du Cheval is an extremely intere
sting show, because the competition is 
stronger with each year, however it is a very 
exhausting show for the horses. December 
is a month of very long journeys in the hor
se trailer even with good weather. In 2010 
the frost and snow did not ease up. The hor
ses, especially those which had to travel 
across all of Europe, were simply tired.
As I mentioned at the very beginning, few 
countries can make a stand against horses 
owned by the sheikhs from the Middle 
East. That’s why it should be even more ap
preciated that in this Middle Eastern flo
od the title of Breeder of the Year was awar
ded to Michałów State Stud. Horses of this 
stud placed so high in the rankings that 
they gained the most points in this classifi
cation. Congratulations!
/transl. J. K./

wet przy dobrej pogodzie. W 2010 r. 
mróz i śnieg nie odpuszczały. Konie, 
zwłaszcza te, które musiały przeje
chać przez całą Europę, były po pro
stu zmęczone.

Jak wspomniałem na początku, 
nieliczne państwa mogą nawiązać 
walkę z końmi własności szejków 
z Bliskiego Wschodu. Dlatego tak 
bardzo cenić trzeba fakt, że w tym 
istnym potopie bliskowschodnim 
Hodowcą Roku została Stadnina 
Koni w Michałowie. Konie należące 
do tej stadniny plasowały się tak wy
soko. że zdobyły największą liczbę 
Punktów w klasyfikacji. Serdeczne 
gratulacje. •
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Kiedy *
Izabella Pawelec-Zawadzka

3
 października 2010 roku, jak czar
na piachta spadia na nas niespo
dziewanie bolesna wiadomość: 
udał się w podróż, z której nie ma po

wrotu, bliski naszemu sercu Przyjaciel 
- Zenon Lipowicz.

Miał tylko 79 lat! Kocha! życie we 
wszelkich jego przejawach, z pasją 
i ciekawością, do końca. Życie napisało 
mu niezwykle ciekawy i bogaty scena
riusz.

Urodził się w 1931 roku w Stadninie 
Koni w Iwnie, należącej do hr. Mielżyń- 
skiego, który hodował konie pełnej 
krwi angielskiej i utrzymywał stajnię 
wyścigową. Iwnieńskich koni dosiadał 
znany dżokej, a później trener tej staj
ni, ojciec Zenona, Michał Lipowicz. 
Dzieciństwo Zenona nierozerwalnie 
związane było z końmi i wyścigami. 
Można powiedzieć, że wychował się 
w stajni, a zamiłowanie do koni miał 
w genach. Jak mawiał: - Jeździłem 
od zawsze, odkąd pamiętam. W roku 
1955 ukończył studia na Wydziale Zoo
technicznym SGGW w Warszawie. 
Przez cały okres studiów jeździł 
na Służewcu, dosiadając koni wyścigo
wych, przeszkodowych i sportowych. 
Po uzyskaniu dyplomu inżyniera zo
stał praktykantem trenerskim. Starto
wał także jako jeździec-amator w go
nitwach przeszkodowych w Warsza
wie, Sopocie i Pardubicach. Trenował 
pod okiem takich sław jeździeckich, 
jak olimpijczycy pik. Henryk Leliwa- 
-Roycewicz i pik. Karol Rómmel. Ze-

Żegnaj, przyjacielu, 

do widzenia

Drogi mój, 
od krwi serdecznej bliższy 

Ta rozłąka w ciemnych 
przeznaczeniach 

Obietnicą połączenia błyszczy... 
(Sergiusz Jesienin)

non był jeźdźcem niezwykle utalento
wanym odważnym i skutecznym. 
W 1958 r. został trenerem stajni koni 
arabskich. Wśród Jego podopiecznych 
znalazła się klacz Sabellina 1954 (Ab u 
Afas - Sabda) hod. PSK Nowy Dwór - 
zwyciężczyni Nagr. Derby i Oaks, zało
życielka najsłynniejszej polskiej żeń
skiej linii wyścigowej. Być może nie 

wszyscy wiedzą, że jako następca pik. 
Roycewicza i lek. wet. Aleksandra Fa- 
lewicza, Zenon byl również trenerem 
w niezapomnianym Warszawskim Klu
bie Jazdy Konnej na Służewcu. Mia
łam przyjemność jeździć pod Jego 
okiem - był trenerem niezwykle wy
magającym i nieźle dawał „w kość” 
młodym adeptom sztuki jeździeckiej. 
Znamienny byl to okres w życiu Zeno
na. W roku 1958 poślubił, poznaną 
podczas studiów na SGGW, pannę Jo
lantę Kułakowską, pracownicę Działu 
Selekcji PKWK. Jaka to była piękna 
para i ach, cóż to był za ślub! Na tym 
ślubie i weselu byłam, „miód i wino pi
łam” i do dziś przechowuję karnecik 
z moim nazwiskiem, z przypiętym ka
wałkiem welonu i mirtu.

Od 1960 r. Zenon został, tak jak Jego 
ojciec, trenerem stajni Iwno, już upań
stwowionej stadniny. Do najlepszych 
trenowanych przez Niego koni należał 
między innymi derbista Hippiasz.

Rok 1969 byl początkiem nowego 
etapu w życiu i pracy państwa Lipowi
czów. Po zakupie przez Leona Rubina 
- związanego z Polską interesami i sen
tymentem - dwóch znakomitych ja
nowskich ogierów: Sambora 1965 
(Czort - Sabellina) i Algaraba 1965 
(Mir Said - Algonkina), Zenon wyje
chał wraz z rodziną na dwuletni kon
trakt trenerski do stadniny Sir William 
Farm. Do trenowanych przez Niego 
koni dołączył wkrótce póibrat Algora
ba - Allahabad (po Czort).

52



Wyścigi koni arabskich w Sanach 
Zjednoczonych dopiero raczkowały. 
Spektakularne sukcesy koni trenowa
nych przez Zenona (Sambor zwyciężył 
w pierwszej rozegranej w USA Nagr. 
Derby, a wszystkie trzy ogiery uzyskały 
tytuł Wyścigowego Konia Roku - Ra- 
cing Horse of the Year) zaowocowały 
zaproszeniem Go na konsultanta orga
nizacji Arabian Horse Racing in North 
America, a następnie jej członka.

Był też współautorem „Oficial I. A. H. A. 
Guide to Arabians Racine in” p.t. „Ra
cing Arabians - The Sport of Kings” 
(Wyścigi koni arabskich - sport kró
lów). Bral czynny udział w tworzeniu 
amerykańskiej sceny wyścigowej, współ
organizował wyścigi koni arabskich 
w stanach Arizona, Kalifornia, Ohio, 
Oklahoma.

Po powrocie do kraju Zenon Lipo
wicz wprowadził na torze siużewiec- 
kim szereg unowocześnień podpatrzo
nych w USA, m.in. maszyny do stępo
wania, bez których dzisiejsi trenerzy 
nie wyobrażają sobie pracy z końmi. 
W latach 1972-73 objął stanowisko wi
cedyrektora Państwowych Torów Wy
ścigów Konnych.

Niestety, tak pięknie rozwijający się 
polski rozdział w życiu Zenona Lipowi
cza przerwała poważna choroba syna. 
Jolanta i Zenon nie wahali się ani chwi
li - przyjęli pomoc zaoferowaną przez 
Leona Rubina i w 1974 roku wyjechali 
do Stanów Zjednoczonych, aby rato
wać dziecko. Decyzja okazała się słusz
na - kuracja zakończyła się szczęśliwie 
i dzisiaj syn Aleksander jest wsparciem 
i podporą rodziców.

W Stanach Zjednoczonych państwo 
Lipowiczowie zapuścili korzenie i stwo
rzyli drugi dom. Osiedli w Arizonie, 
gdzie zarządzali tamtejszym oddzia
łem stadniny Sir William Farm. Zenon 
stworzył tam też stajnię wyścigową, 
której był oficjalnym trenerem. Bliskie 
sąsiedztwo słynnej stadniny Lasma 
Arabians oraz przyjaźń z dr. Eugenem 
LaCroix i jego rodziną sprawiły, że 
Przez stadninę prowadzoną przez Jo
lantę i Zenona przewinęły się najsiyn- 
hiejsze polskie konie i będące dziś już 
legendą klacze, które w sezonie przy
chodziły do stanówki ogierami Lasmy. 
Szczególnym podopiecznym obojga 

byl „Król Lasmy”, „objawienie Amery
ki” - Bask. Odwiedzanie Baska pod
czas wieczornego obchodu stało się ry
tuałem, a swoich przyjaciół, zaopatrzo
nych w garść marchewek, ogier witał 
cichym rżeniem.

Statua Baska, podarowana polskiej 
hodowli przez jej twórcę, Edwina Bo
guckiego, przez wiele lat (do czasu 
możliwości wysiania jej do Polski) sta
ła na poczesnym miejscu w ich domu. 
Aktualnie zajmuje godne miejsce 
w najstarszej państwowej stadninie - 
w Janowie Podlaskim.

Zenon Lipowicz stal się niekwestio
nowanym autorytetem dla hodowców 
północnoamerykańskich zarówno 
w dziedzinie wyścigów i treningu, jak 
i hodowli, żywienia oraz eksterieru ko
nia. Zapraszany przez regionalne i kra
jowe organizacje hodowców, jeździł 
po całych Stanach z wykładami i pre
lekcjami. Bywało, że brali w nich udział 
również polscy hodowcy. Zenon był mi
strzem słowa. Jego wykłady, na które 
ciągnęły tłumy, były kopalnią wiedzy 
topologicznej okraszonej nadzwyczaj
nym humorem i feerią bon motów.

Dla wszystkich Polaków przybywają
cych do USA - czy to na stale, czy 
na krótko - dom państwa Lipowiczów 
stał się swoistym azylem i przystanią. 
Tłumy gości przewijały się przez ich 
siedlisko podczas pokazów w Scotts
dale, słynnych aukcji Lasmy i apogeum 
popularności, jaką cieszyły się w USA 
polskie konie - słynnej aukcji Polish 
Ovation w 1985 roku. Dom ten, nazy
wany „małą Polską”, był otwarty dla 
wszystkich. Z pewnością w Arizonie, 
w domu Lipowiczów powstały jedne 
z najlepszych obrazów Ludwika Macią
ga i Andrzeja Novaka-Zemplinskiego. 
Nie sposób zapomnieć rodzinno-towa
rzyskich spotkań i nocnych rozmów ro
daków, podczas których nadzwyczajne 
Zenia poczucie humoru doprowadzało 
zebranych do łez - ze śmiechu.

W roku 1992, po likwidacji arizońskiej 
filii Sir Wiliam Farm, Jolanta i Zenon 
przeprowadzili się na „swoje”, do wła
snego domu na obrzeżach Scottsdale - 
Lipowicz Ranch, gdzie już na własny ra
chunek zajęli się hodowlą koto pełnej 
krwi angielskiej i treningiem koni wyści
gowych. Warto wiedzieć, że trenowane

Farewell dear Friend
On October 3rd, 2010 sorrowful news re
ached us that our extremely close Friend 
- Zenon Lipowicz - had passed away. He 
was just 79 years old! He loved life in all 
aspects, with a passion and curiosity 
until the very end. Life wrote an incredi
bly interesting and rich scenario for him. 
He was bom in 1931 at Iwno Stud, pro
perty of Count Mielżyński, who bred 
Thoroughbreds and kept a racing stable. 
Zenon’s childhood was inseparably con
nected with horses and racing. He was li
terally raised in the stable, had horses in 
his genes and was said to have „ridden 
since he was bom”. In 1955 he graduated 
from the Animal Breeding Faculty at the 
University of Life Sciences in Warsaw. 
During his studies he rode horses at the 
Służewiec racetrack, as well as compe
ted in hurdle races as an amateur rider in 
Warsaw, Sopot and Pardubice. He tra
ined under the watchful eye of such fa
mes as Olympic athletes Col. Henryk Le- 
liwa and Col. Karol Rommel. Zenon was 
a talented rider and in 1958 became 
a trainer of an Arabian racing stable. 
Among his charges was the Derby and 
Oaks winner Sabellina 1954 - foundress 
of the most renowned Polish racing dam 
line. Zenon was also a trainer at the Słu
żewiec Riding Club, where I had the ple
asure of riding under his watchful eye.
In 1958 he married Jolanta Kułakowska, 
a worker of the Selection Department of 
the Służewiec Racetrack, who he met at 
the University. Their wedding is some
thing that I remember dearly until today. 
Beginning from 1960 Zenon, like his father 
before, became the trainer of the Iwno 
stable. His best horses included, among 
others, the Derby winner Hippiasz.
The year 1969 was the beginning of a new 
chapter in the life and work of Jolanta and 
Zenon. After Leon Rubin, bound to Po
land through business and fondness, pur
chased two superb Janów stallions: Sam
bor 1965 and Algorab 1965, the family 
went to the US on a two year training con
tract to the stud of Sir Wiliam Farm. The 
mentioned stallions were soon joined by 
Algorab’s half-brothei; Allahabad.
Arabian horse racing in the US was just 
crawling. Zenon’s spectacular successes 
(Sambor won the first US Derby and all 
three stallions were awarded with the ti
tle of Racing Horse of the Year) resulted 
in his becoming a consultant and later 
member of the Arabian Horse Racing In 
North America. He was also the co-au
thor of „The Official I. A. H. A. Guide to 
Arabian Racing”. Zenon played an active 
part in the creation of the American ra
cing scene, co-organizing Arabian horse 
racing in Arizona, California, Ohio and 
Oklahoma.
After his return to Poland he introduced 
many modernizations seen in the US to 
the Służewiec racetrack, including wal
king machines, which today’s trainers 
could not even imagine working without. 
During 1972-1973 Zenon served as vice- 
-director of the Służewiec racetrack.
Unfortunately this beautifully unraveling 
Polish chapter came to a stop due to the-
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ir son’s serious illness. Zenon and Jolan
ta accepted the help of Leon Rubin and 
in 1974 went to the US to save their child, 
which resulted in a happy ending.
They settled down in the US and created 
a second home in Arizona, from where 
they managed a division of Sir Wiliam 
Farm. Zenon also opened a racing stable 
and was its official trainer. The proximity 
of Lasma Arabians and friendship with 
Dr Eugene LaCroix resulted in their ta
king care of many famous Polish horses, 
including the King of Lasma - Bask. Ze
non was an undisputed expert to North- 
-American breeders on racing, training, 
breeding, feeding and conformation. He 
was invited by numerous organizations 
to conduct seminars, which were atten
ded by many, as his lectures were spru
ced up with a great sense of humor.
Jolanta and Zenon’s home was a harbor 
and sanctuary for all Poles arriving to the 
US - be it for a short or long time. Crowds 
of guests swept through their abode du
ring Scottsdale shows, famous Lasma 
auctions and the most renowned - the 
Polish Ovation in 1985. Their home was 
called „a small Poland” and was open to 
all. It was a place where the best pain
tings of Ludwik Maciąg and Andrzej No- 
vak-Zemplinski were created. The social 
gatherings and nightly conversations 
which took place there are unforgettable.
In 1992, after the liquidation of the Ari

zona division of Sir Wiliam Farm Jolanta 
and Zenon moved to their own home on 
the suburbs of Scottsdale, establishing 
the Lipowicz Ranch, where they bred 
their own Thoroughbreds and trained 
racing horses. Zenon’s horses won, 
among others, the Arizona Produce and 
Derby, two titles of Horse of the Year and 
a set a record over 1100 m -1’01.1!
The entire time Zenon gathered mate
rials, photos, equine literature and wro
te. He had many publications under his 
belt in numerous specialist magazines, 
held many equine chats and conducted 
coverage of American races. The crow
ning of it all was a booked published with 
the help of Jerzy „George“ Zbyszewski 
titled „The Arabian Horse - Poland’s Na
tional Treasure”. He also began writing 
the much anticipated book on racing tra
ining - but didn’t have enough time...
He had a great passion for collecting - mi
litary items, books, publications and pa
intings (the largest collection of Ludwik 
Maciąg paintings in the world), various 
items on the subject of Poland (particu
larly on Marshal JUzef Pi sudski), as well 
as countless horse figurines and a price
less equine photo and film archive.
Zenon and Jolanta annually visited Po
land and the studs. During their 36 years 
in Arizona they became not only ambas
sadors of Polish Arabian horse breeding, 
but also propagated knowledge about 
our country’s difficult history. In 2010 
they were awarded with the Knight’s 
Cross of the Order of Merit of the Repu
blic of Poland.
Zenon, you shall always remain in our he
arts and the look of your light blue eyes 
and their flickering sparks will forever be 
a comfort to us all.
/transl. J. K./ 

przez Zenona konie wygrały m.in. Pro- 
duce i Derby arizońskie, dwukrotnie 
zdobyły tytuły „Konia Roku”, a także 
ustanowiły rekord świata na dystansie 
1100 m-1’01,1”!

Zenon cały czas niezmordowanie 
gromadził materiały, zdjęcia, literaturę 
hipologiczną. I pisał, pisał, pisał... Miał 
na swoim koncie liczne publikacje w ję
zyku angielskim i polskim w facho
wych czasopismach - m.in. „Arabian 
Horse World”, „Arabian Horse Journal”, 
„Arabian Horse Times”, „Koń Polski”, 
„Wokół Koni”, „Araby”, „Z m. do m.” 
i album „125 lat wyścigów konnych”. 
Prowadził też sprawozdania z najwięk
szych wyścigów amerykańskich, a w 
„Głosie Ameryki” - cykl pogadanek 
o koniach.

Ukoronowaniem Jego piśmiennic
twa była wydana przed trzema laty 
w USA, przy udziale Jerzego „Geor- 
ge’a” Zbyszewskiego, wspaniała książ
ka o historii polskich koni arabskich 
pt. „Koń Arabski - Polski Skarb Naro
dowy”. Rozpoczął też pisanie, jakże 
oczekiwanej, książki poświęconej tre
ningowi wyścigowemu - ale, niestety, 
nie zdążył jej ukończyć...

Obdarzony wielką pasją kolekcjo
nerską, Zenon gromadził militaria, 
książki, publikacje i obrazy (kolekcja 
prac Ludwika Maciąga należy do naj
większych na świecie). Jego pasją były 

wszelkie polonica, zwłaszcza te po
święcone uwielbianemu marszałkowi 
Józefowi Piłsudskimu. Imponująca 
jest ogromna kolekcja figurek koni, 
a archiwum fotograficzne i filmowe jest 
z pewnością bezcenne.

Mieszkając w Arizonie od 36 lat, Jo
lanta i Zenon Lipowiczowie stali się nie 
tylko ambasadorami polskiej hodowli 
koni arabskich, ale też szerzyli wiedzę 
o naszym kraju, jego trudnej historii 
oraz osiągnięciach. Oboje aktywnie 
działali w środowisku polonijnym. 
W uznaniu zasług, wiosną 2010 roku 
zostali odznaczeni Krzyżem Kawaler
skim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej 
Polskiej - wręczanym tylko osobom 
szczególnie zasłużonym dla Polski.

Oboje corocznie przyjeżdżali do Pol
ski i zawsze znajdowali czas, aby od
wiedzić stadniny, gdzie przyjmowano 
ich z honorami należnymi ambasado
rom polskiej hodowli.

Odszedł wielki i wspaniały koniarz, 
dla którego Polska i polskie konie były 
zawsze najważniejsze. Znakomity jeź
dziec, trener i hodowca obdarzony nie
zwykłym talentem i intuicją, był dla 
pokoleń ludzi związanych z hodowlą 
i sportem jeździeckim wzorem i przy
kładem. Wszechstronne zainteresowa
nia, dociekliwość, nieustający głód wie
dzy i poznawania uczyniły Go wielkim 
autorytetem w dziedzinie hipologii nie 
tylko w Polsce, ale i poza jej granicami. 
Lubił i umiał dzielić się swoją wiedzą, 
wychował wielu wartościowych i zna
nych dziś w świecie koniarzy. Zenon 
zaskakiwał swoją głęboką wiedzą 
na tematy nie tylko związane z końmi. 
Interesował się historią, sztuką, malar
stwem, literaturą - prawdziwy czło
wiek Renesansu! Znany był Jego 
ogromny patriotyzm, przywiązanie 
do tradycji, umiłowanie ojczyzny i jej 
historii. Stworzył wokół swojego domu 
prawdziwie polski, historyczny skan
sen, będący wyrazem tęsknoty za kra
jem wielu mieszkańców obcej ziemi, 
upamiętniając miejsca ważne i jakże 
bliskie sercu każdego Polaka.

Zeniu, będziesz zawsze w naszych 
sercach, a spojrzenie Twoich jasnobię- 
kitnych oczu i błyskających w nich we
sołych iskierek będzie dla nas otuchą 
i drogą. •
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HODOWLA

Urszula Łęczycka

skiej hodowli krytych starannie dobra
nymi polskimi ogierami. Po uzyskaniu 
bazy matek stadnych, Nana Arabians 
z dumą poinformowała o dzierżawie 
na sezon 2011 ogiera Hassan Ashiraf 
po Amir Ashiraf- jednym z najlepszych 
synów zasłużonego WH Justice’a. Miody 
Hassan ma już na swoim koncie tytuły 
czempiona, a także szczególnie dziś cen
ny tytuł „Najlepsza Głowa i Szyja”, przy
znany mu podczas pokazu we Włoszech.

Dzierżawy zagranicznych ogierów 
przez stadniny prywatne w Polsce są 
jeszcze rzadkością, wzbudzającą zainte
resowanie innych hodowców oraz bran
żowych mediów. W wywiadzie dla porta
lu polskiearaby.com Alicja tak tłuma

czyła swoją 
decyzję: - Has- 
san jest przede 
wszystkim koniem 
bardzo poprawnym, 
mającym w rodowodzie 
polskich przodków. Jako 
wnuk WH Justice’a, ma typo
wą dla jego potomków głowę 
o doskonałym profilu. Uważam, że ’ 
warto zainwestować w tego młodego 
ogiera, którego pierwszych 40 źrebiąt 
urodzi się w tym roku. Liczę, że również 
w Polsce poprawi on nieco nowe poko
lenia - w naszej stadninie i nie tylko. To, 
co miałam okazję zaobserwować we

N
azwa stadniny Nana Arabians, 
której wygląd nawiązuje do ar
chitektury staropolskiego dwo
ru, pochodzi od ostatniej córki słyn

nej kurozwęckiej Nejtyczanki. Nana - 
pierwsza klacz arabska w staszowskiej 
stadninie, jako dwulatka została czem- 
pionką młodzieżową własności prywat
nej w Biaice. Była to zapowiedź nie tyl
ko przyszłych sukcesów, ale i niebywałej 
konsekwencji właścicieli w dążeniu 
do hodowli polskiego typu araba.

- Nasza fascynacja końmi arabskimi 
jest na tyle silna, by pokonać trudy ho
dowlane i na tyle porywająca, by dać 
się unieść ich ulotnemu pięknu - mówiła 
wtedy Alicja. Program hodowlany po
czątkowo opierał się na klaczach poi-

)zna nazwać

Alicja Najmowicz 
i/and Hassan Ashiraf

- Widoku Hassana, wychodzącego z arabskim temperamentem 
ze stajen Giacomo Boscarino, nigdy nie zapomnę.

Zachwycił mnie swym pięknem, doskonałą linią kształtów, 
bukietem i jeszcze czymś nieuchwytnym, c<^ 
wrażeniem skończonego dzieła sztuki.

Wiedziałam już, że jest tym, czego szukałam 
dla moich klaczy - opowiada właścicielka 
stadniny Nana Arabians, Alicja Najmowicz.
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The Jubilee 
„Open Doors’ Day” 
at Nana Arabians

„Td never forget the look of Hassan, ru
shing out of the Giacomo Boscarino sta
bles with Arabian temper! He enchanted 
me with his refinement, perfect lines, type 
and untangible touch of a real piece of art. 
I already realised that he was what I was

„Our fascination with Arabian horses 
was strong enough to overcome the 
hardships of breeding, but at the same 
time captivating enough to give in to 
their ephemeral beauty and charisma” - 
Alicja recalls. At the beginning the bre
eding program based on Polish-bred ma
res mated with thoroughly chosen Polish 
stallions. Having a satisfying quality bro
odmares’ band Nana Arabians proudly 
informed about the lease for 2011 Has
san Ashiraf sired by Amir Ashiraf, one of 
best sons of „the Sire of Champions” - 
WH Justice. Although young Hassan has 
earned already his own titles, including 
especially valuable - of „The Most Beau
tiful Head and Neck”, granted to him at 
a show in Italy.
Leasing foreign stallions by private studs 
in Poland occurred seldom enough to 
arouse interest of other breeders and 
media. In her interview for polskiearaby. 
com Alicja justified her decision: „Has

san is very correct stallion, having Polish 
bloodlines in his pedigree. As WH Justice 
grandson, he distinguished himself with 
head of perfectly dished profile. For tho
se reasons he seemed to be a worthy in
vestment. His first crop of 40 foals will be 
bom this year. We hope he’ll improve new 
generations in Poland, not only in our 
stud. I noticed that his sire stamps the 
progeny, passing on plenty of type, per
fect head and excellent movements. 
That’s why he was leased to Brazil, so 
I count also on the breeding prepotency 
of his son. In my stud I widely used Po
lish stallions, so I believe in an infusion of 
a new blood. One should have a kind of 
„breeding nose” for a successful lease, so 
next year would show if I had.”
Well planned presentation took place 
just before Christmas. It attracted more 
than 100 guests, amongst of them not 
only the stallion’s owners - Rosanna and 
Giacomo Boscarino - but also other Ita-
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Harda
(Amir Ashiraf- Lady Dueba el Zaid)

lian breeders from Victor Arabians, D ell 
Arabite Arabians and Allevamento il 
Roncaccio, Danish from Barakah Ara
bians and Knarreborg Arabians, many 
Polish breeders, local authorities as well 
as representatives of Polish and foreign 
media. Organized was also a paintings 
exhibition by the artists - friends of the 
hosts. Horse parade was conducted by 
the head handler and trainer of Micha
łów Stud - Mariusz Liśkiewicz. It was 
possible thanks to the kind support of 
Michałów Stud on this lease by neighbo
ring Nana Arabians.
Despite hard freezing temperature the 
spectators were impressed by Hassans 
elegance, his beautiful, well-set head 
with large, black eyes and swan-like 
neck, correct topline and legs. After tra
ditional reception, friendly chats by the 
fire accompanied by hot wine lasted till 
night hours. Those, who decided to stay 
overnight, were offered the dinner and 
lodging in Kurozwęki Palace.
The stallion appearance was not the on
ly success that day. The owner of Alleva
mento il Roncaccio Stud, Mrs. Giovanna 
Agostoni, was so enchanted by the mare 
Nasir a (Al Maraam - Nana), that she 
decided to lease her for the season 2011, 
in order to breed her to the stallion Flu
ke full brother to Amir Ashiraf, sire of 
Hassan. Alicja Nąjmowicz proven her 
breeding determination also in leasing 
a very interesting mare, Tihanj, a daugh
ter of the first Triple-Crowned Cham
pion - Esteem, the sire of another triple- 
-crowned mare, Esteema. Tihanj is mo
stly known by her exotic daughter, So- 
raya Ashiraf (by Amir Ashiraf), sold to 
Iran.
Alicja comments this idea: „Leasing of 
mares is very new possibility for the Po
lish market. This way one can select 
a stallion for every mare and obtain a fo
al without purchasing the dam. In Italy 
I had an opportunity to look at the mare 
and her progeny by Amir Ashiraf. She 
was bred to Hassan on our request. 
Thanks to the excellent quality of his se
men the first service was successful. I’d 
like to compare Hassan’s progeny out of 
Tihanj with the offspring out of Polish 
mares. Tihanj is good mover, full of type 
and represents the damline of Selma DB, 
present in Polish breeding. She is impro
ving the refinement and movemens of 
her progeny. I expect an exotic head in 
her offspring by Hassan, whereas the fo
als out of Polish mares should have more 
correct conformation. In the coming 
months we will see if I was right.”
In the autumn of 2010 the young stock at 
Nana Arabians was supplied by lovely 
3/4-sister to Hassan, named by the new 
owner Harda (Amir Ashiraf - Lady Du
eba el Zaid). Her look already promises 
another breeding and show successes for 
Najmowicz Family.
/transí. K. Ch./

Włoszech, to to, że jego ojciec silnie 
stempluje swoje potomstwo przekazu
jąc bukiet, doskonalą głowę i ruch, co 
poskutkowało jego dzierżawą do Brazy
lii. Liczę, że również Hassan będzie 
przekazywał te pozytywne cechy. W mo
jej stadninie użyłam już szeroko ogie
rów polskich i myślę, że warto wprowa
dzić do hodowli nową krew. Przy dzier
żawie trzeba mieć swojego rodzaju ho
dowlanego nosa, a czy mam, to okaże 
się już za rok.

Starannie zaplanowana, zorganizo
wana z rozmachem prezentacja ogiera 
odbyła się tuż przed Bożym Narodze
niem. Liczba gości przerosła najśmiel
sze oczekiwania. Mimo siarczystego 
mrozu, w stadninie pojawiło się w su
mie około 100 osób. Byli wśród nich nie 
tylko właściciele ogiera - Rosanna i Gia
como Boscarino, ale również hodowcy 
z innych włoskich stadnin: Victor Ara
bians, D’ell Arabite Arabians i Alleva
mento il Roncaccio, Duńczycy z Bara
kah Arabians i Knarreborg Arabians, 
liczna grupa hodowców z Polski, oraz 
przedstawiciele lokalnych władz i me
diów - polskich i zagranicznych. Poka
zowi koni towarzyszył wernisaż prac 
malarskich artystów zaprzyjaźnionych 
ze stadniną. Dzięki uprzejmości SK Mi
chałów, prezentację koni poprowadził 
jej czołowy trener i prezenter Mariusz 
Liśkiewicz, z pomocą pracowników 
stadniny, która bardzo życzliwie odnio
sła się do dzierżawy Hassana przez są
siednią Nanę Arabians. Zebrani byli 
pod dużym wrażeniem elegancji i po
prawnej budowy ogiera, jego urodziwej 
głowy o ogromnym czarnym oku, efek
townie zawieszonej na łabędziej szyi. 
Spotkanie w galerii stajennej przy tra

dycyjnym poczęstunku, grzanym winie 
i rozpalonym kominku trwało jeszcze 
długie godziny. Ci, którzy zdecydowali 
się zostać na noc, skorzystali z kolacji 
i noclegu w pałacu w Kurozwękach.

Nie był to jedyny sukces tego dnia. 
Giovanna Agostoni z Allevamento il Ron 
caccio zauroczona Nasirą (Al Maraam 
Nana) - Top Five Polskiego Narodowe
go Pokazu i 2. w klasie na międzynarc 
dowym pokazie w Pradze, zdecydowała 
się wydzierżawić klacz na sezon 2011 
do pokrycia ogierem Fluke - pełnym 
bratem Amir Ashirafa, ojca Hassana 
Alicja Najmowicz udowodniła swoją od
wagę w dążeniu do osiągania hodowla
nych celów również dzierżawą klaczy 
z Wioch - Tihanj, córki pierwszego w hi
storii trójkoronowanego Czempiona - 
ogiera Esteem, ojca m.in. również trójko- 
ronowanej klaczy Esteema. Tihanj zna
na jest m.in. dzięki swej egzotycznej cór
ce, Sorayi Ashiraf (po Amir Ashiraf) 
sprzedanej do Iranu. Alicja tak mówi 
o swoim pomyśle: - Dzierżawa klaczy 
jest dla rynku polskiego nową możliwo
ścią wyboru ogiera dla dowolnie wybra
nej matki i uzyskania źrebaka bez ko
nieczności zakupu klaczy. We Włoszech 
miałam okazję obejrzeć Tihanj oraz jej 
potomstwo po Amir Ashiraf. Klacz zo
stała już dla nas pokryta Hassanem. 
Udało się to już po pierwszej próbie ze 
względu na doskonałą jakość nasienia. 
Chciałabym móc porównać potomstwo 
Hassana od Tihanj i od polskich klaczy. 
Tihanj to doskonale ruszająca się, szla
chetna klacz, reprezentantka polskiej li
nii Selmy or. ar., dodająca potomstwu fi
nezji i dobrego ruchu. Spodziewam się, 
że jej potomek z Hassanem może odzie
dziczyć bardzo egzotyczną głowę. Z ko
lei po potomstwie Hassana z polskimi 
klaczami oczekuję bardzo dobrego po
kroju. Czy miałam rację, przekonamy 
się za kilkanaście miesięcy.

Idąc za przysłowiowym ciosem, jesz
cze jesienią 2010 do stada młodzieży Na- 
ny Arabians włączona została w 3/4 sio
stra Hassana - śliczna klaczka nazwana 
przez nową właścicielkę Harda (Amir 
Ashiraf - Lady Dueba el Zaid). Klaczka 
już teraz wzbudza dużo emocji wśród 
oglądających, więc rodzinie Najmowi- 
czów można wróżyć dalsze sukcesy nie 
tylko hodowlane, ale i pokazowe. •
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SYLWETKI

Maceba .yw obrazy
Bożena Tomczak-Wrona
fot. z arch, autorki

P
ewnego dnia Los powierzy! mo
jej opiece gniadą klacz arabską 
o sarnim oku i kuhailańskiej 
dzielności. Klacz naznaczoną na prawej 

łopatce piętnem Mahometa, na wzór 
strzepniętej z pędzla kropli brunatnej 
farby. Michałowskiej hodowli Maceba 
(Wojsław - Martynika po Monogramm.) 
każdego dnia, dzięki porozumieniu, ja
kie ze mną nawiązała, prowadziła nasze 
wspólne zabawy w kierunku coraz bar
dziej mnie zadziwiającym.

Zawsze intrygowało mnie to, jak my
ślą i postrzegają świat araby - najdłużej 
kształtowana, a przez to najinteligent
niejsza szlachetna rasa koni na naszej 
planecie. Kreatywne, a jednocześnie 
skryte; ostrożne i jednocześnie niezwy
kle odważne; bardzo łagodne, ale dla 
wielu ludzi nieprzewidywalne. Czy uda 
mi się namówić Macebę na działania po
zornie nieprzydatne w jej codziennym 
końskim życiu, ale interesujące dla 
mnie? Czy przekonam ją, że te właśnie 
zachowania mogą być atrakcyjne rów
nież dla niej? Lubię sytuacje, gdy nie
możliwe staje się możliwe, a ponieważ 
malarstwo jest mi bliskie również warsz
tatowo, postanowiłam zainteresować 
arabkę zabawą w malowanie. Tym spo
sobem chcialam zbliżyć się do jej po
strzegania zmysłowego. Te, początkowo 
skromne, założenia przeszły moje ocze
kiwania. Okazało się, że więź i zaufanie, 
jakim obdarza mnie moja klacz, znajo
mość - wciąż jeszcze tylko fragmenta-

W numerze 14. „Arabów", 
w artykule „Wsłuchaj się 

w swojego konia", 
przedstawiliśmy czytelnikom 

niezwykłą parę: 
artystkę-malarkę Bożenę 

Tomczak-Wronę i jej klacz 
Macebę. Pani Bożena napisała 
to, co „opowiedziała" jej klacz.

Ponieważ powiedziała nam 
wtedy, że: Przebywanie 

z arabem to magia, trzeba 
tylko umieć się w nie wsłuchać 

i mieć dla nich czas.
A wtedy niemożliwe staje się 

możliwe... - zobaczmy, co 
wynikło z tego „wsłuchiwania 

się w swojego konia".

Maceba
i jej właścicielka / and her owner 

ryczna - końskiego języka, szanowanie 
jej poczucia wolności, cierpliwość, poko
ra i oczywiście magia, która tym koniom 
jest przynależna, zaprowadziły nas 
przed sztalugę. Przygotowywałam się 
do tego momentu długo, nie tylko men
talnie, ale i organizacyjnie. Doskonale 
pamiętam pierwszy dzień, ponieważ był 
to kolejny krok w moim życiu, który 
utwierdził mnie w przekonaniu, że war
to podejmować wyzwania i przełamy
wać standardy w kontaktach z arabami.

Sierpień 2009, tuż przed aukcją koni 
arabskich w Janowie Podlaskim. Z jed
nej strony ja, sztaluga, biały blejtram, 
farby temperowe o różnych zapachach 
i kolorach, specjalnie przygotowane 
pędzle o różnych grubościach oraz kliker 
i taszetka z maleńkimi smakołykami. 
Z drugiej strony arabska klacz - inteli
gentna, ciekawska, lubiąca wyzwania; 
umiejąca już przynosić i podawać różne 
przedmioty, zakładać kółka na pachołki, 
hula-hop na szyję, czy wrzucać piłkę 
do kosza, ale jednocześnie zwierzę ucie
kające, z natury płochliwe, żyjące w myśl 
naszej ludzkiej maksymy: „araba do ni
czego nie da się zmusić - jeżeli czegoś nie 
chce zrobić, to po prostu tego nie zrobi”.

Założyłam, że całe zadanie podzielę 
na etapy, które będą zrozumiale dla 
klaczy, żeby nie doprowadzić do mo
mentu, kiedy nastąpi wyciszenie jej za
interesowania nową zabawą. Araby są 
bardzo szybkie. Szybko myślą, szybko 
się uczą, ale też szybko zniechęcają.
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Maceba przy sztalugach - jej pierwszy obraz / by easels - her first work

Uchwycenie momentu nie jest iatwe. 
Potrzebna jest intuicja i „to coś”, co łą
czy nasze dwa światy.

Przed stajnią, w miejscu, gdzie klacz 
czuje się bezpiecznie, stawiam podobra
zie na sztalugę. Maceba bacznie mi się 
przygląda, wyciąga głowę w stronę wiel
kiej białej plamy i tuczy, ale się nie cofa. 
Jest dobrze. Daję jej czas na oswojenie 
się z nowym przedmiotem. Potem poda- 
ję suchy jeszcze pędzel, który chętnie 
bierze wargami i proszę ją w „języku 
eąuus”, żeby tym pędzlem dotknęła 
płótna. Maceba przeciąga suchym pędz
lem po płótnie. Zachęcana smakołyka
mi, szybko stwierdza, że ta biała po
wierzchnia nie zjada. Wprost przeciwnie 
- daje możliwość poznania i robienia 
czegoś nowego. A ona lubi wyzwania. 
Po kilku udanych próbach z suchym 
pędzlem, zanurzam go w czerwonej far
bie. Maceba delikatnie bierze pędzel 
wargami i pociąga po płótnie zostawia
jąc czerwoną smugę. Do tej pory pamię
tam jej okrągłe ze zdziwienia oczy. Wy
puściła pędzel i „oniemiała”. To był 
przełom. Zmieniałyśmy kolory, grubości 
Pędzli. Trwało to długo. Przerwałyśmy, 
kiedy arabka „powiedziała”: - Kończy
my! - i odeszła od sztalugi jeść siano.

Gdy rozstawiam warsztat, przygoto
wuję farby, podchodzi i czeka niecierpli
wie na moment kiedy zaczniemy. Oczy
wiście to ja nadal podaję jej różne pędz
ie, macząjąc je w farbach o różnych ko- 
iorach. Nieustająco zastanawiam się

nad stopniem mojej ingerencji w to jej 
arabskie „malarstwo gestu”. Z jednej 
strony wybieram dla niej określone ko
lory, ale to ona decyduje jak długo pro
wadzi pędzel po płótnie. Są barwy, któ
rymi bawi się dłużej, niezależnie od gru
bości pędzla. Są dni, kiedy sesja trwa 
prawie godzinę, klacz odchodzi od szta
lugi tylko na chwilę, by się porozglądać 
i wraca do niej niezachęcana. Są i takie, 
kiedy po kwadransie kończy zabawę. 
Jej technika operowania pędzlem jest 
coraz pewniejsza. Ostatnio zaczęła 
„malować” koła, które mnie wprawiają 
w zachwyt, a ona czasem (ku mojej roz
paczy, z miną mówiącą: „nie podoba mi 
się”) zamalowuje je. Czy mam prawo

Maceba 
and her paintings

In the article ..Listen to your horse's so
ul” in the no 14 issue of ARABY magazi
ne we presented a unique couple to our 
readers: artist painter Bożena Tomczak- 
-Wrona and her mare Maceba. Bożena 
wrote down a story that her mare had 
„told” her. She told us at the time that 
„Being around an Arabian is magic, one 
just needs to know how to listen and find 
time for them. And then the impossible 
becomes possible...”. Let’s see what re
sulted from a certain „listening to the 
horse’s soul”. (Editorial staff)
One day Fate entrusted to my care a bay 
Arabian mare with doe eyes and Kuha- 
ilan stamina. A mare bearing on her right 
shoulder the mark of the prophet’s 
thumb, as though a dab of brown paint 
shaken off a brush. The Michałów bred 
Maceba, by Wojsław out of Martynika by 
Monogramm, each day, due to the bond 
which she had entered with me, led our 
mutual playing in a more and more asto
unding direction.
I was always intrigued about how Ara
bians - a breed that was shaped the lon
gest time and because of that remains 
the most intelligent on our planet - think 
and how they perceive the world. Creati
ve, yet secretive, cautious, and at the sa
me time extremely brave, very gentle 
and to many people - unpredictable. Will 
I be able to persuade Maceba to perform 
activities seemingly useless in her every
day equine life, but interesting from my 
point of view? Will I convince her that 
these behaviors can be attractive for her 
too? I like situations when the impossi
ble becomes possible and because pain
ting is close to my heart also in terms of 
technique I decided to interest my mare 
in a painting game. In such a way I wan
ted to be closer to her sensorial percep
tion. My initial assumptions were mo
dest and the result exceeded my expec
tations. It turned out that the bond and 
trust that my mare placed in me, my 
knowledge - still only fragmentary - of 
the equine language, my respecting of 
her sense of freedom, patience, humility 
and of course magic which is inseparable 
with this breed, led us before the easel. 
I have longed prepared for this moment, 
not only mentally but also organizatio
nally. I perfectly remember the first day, 
because it was another step in my life 
which consolidated my belief that it is 
worthwhile to take up a challenge and 
overcome standards in contact with Ara

bian horses.
August of 2009, right before the Arabian 
horse auction in Janów Podlaski. On one 
side me. an easel, a white canvas, tempe
ra paints of various scents and colors, 
specially prepared paintbrushes of vario
us thickness, as well as a clicker an 
a pouch with small treats. On the other 
side an Arabian mare - intelligent curio
us, liking challenges, knowing how to 
bring and hand over various objects, how
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to place rings on cones, a hula hoop on 
her neck or how to throw a bah into 
a net. But at the same time a fleeing ani
mal, naturally shy, living in accordance 
with our human motto: „an Arabian can
not be forced to do anything. If it does 
not want to do something then it simply 

doesn’t do it”.
I decided that I would divide the entire 
game into stages which would be under
standable for the mare, in order to not al
low her interest for the new game to fal
ter. Arabians are very quick. They think 
quick, they learn quick, but they also get 
discouraged quickly. The seizing of that 
moment is not easy. What's needed is an 
intuition and that „something” which 
connects our two worlds.
In front of the stable, where the mare fe
els safe, I place the canvas on the easel. 
Maceba watches me attentively, stret
ching her head towards the large white 
patch and snorts, but does not pull back. 
All is well. I give her time to familiarize 
herself with the new object. Next I give 
her a dry paintbrush, which she willingly 
takes with her lips and I ask her in the 
equus language to touch the canvas with 
the brush. Maceba makes a stroke across 
the canvas with the dry paintbrush. En
couraged with small treats she quickly 
asserts that this white surface does not 
bite. On the contrary, it gives her the 
chance of learning and doing something 
new. And she likes challenges. After seve
ral successful attempts with a dry brush 
I dip it in red paint. Maceba gently takes 
the brush with her lips and makes a stro
ke across the canvas leaving a red trail. 
I still remember her eyes wide with sur
prise. She dropped the brush and stood 
„speechless”. That was a breakthrough. 
We changed colors, the thickness of bru
shes. It lasted a long time. We stopped 
when the mare said „let’s end” and wal
ked away from the easel to eat hay.
When I set up my workshop and prepare 
my paints, she comes up to me and pa
tiently waits for the moment when we 
start. Of course I am still the one who 
hands her various brushes, dipping them 
in paints of different colors. I wonder in
cessantly about the amount of my inter
ference in her Arabian „gesture pain
ting”. On one hand I am the one who 
chooses particular colors, but it is she 
who decides about the length of the 
brush’s stroke on the canvas. There are 
colors with which she plays longer, regar
dless of the thickness of the brush. The
re are days when the session lasts almost 
an hour and she walks away from the 
easel only for a moment to have a look 
around and returns to it without further 
encouragement. Then there are those 
when she ends the game after fifteen mi
nutes. She is becoming more and more 
confident in her technique with opera
ting the paintbrush. Recently she began 
„painting” circles, which causes my deli
ght, although she sometimes (to my de
spair, with a face saying „1 don’t like it”) 
paints over them. Do I have the right to 
take away the canvas from her when I re-

zabierać jej płótno w momencie, kiedy 
bardzo mi się podoba to, co „namalo
wała”? Nie zabieram, bo to ona decydu
je kiedy opadają jej emocje i zaintereso
wanie zabawą.

Kolejnym przełomem był pewien gru
dniowy dzień 2010 roku. Arabka sama 
zadecydowała o wyborze koloru pod
malówki i farb. Przeprowadzano wiele 
badań, aby dowiedzieć się, jak konie wi
dzą barwy, ale tak naprawdę jest to na
dal niezgłębiony temat-rzeka. Moje za
bawy z klaczą nasunęły mi pewne oso
biste spostrzeżenia i pomysły. Ponieważ 
potrafiła już wrzucać grube linki - żółtą, 
czerwona, niebieską i zieloną - do wia
derek o tych samych kolorach, wysypa
łam przed nią linki w bardzo szerokiej 
gamie kolorystycznej. Podniosła i poda
ła mi cztery: pomarańczową, białą, fio
letową i oliwkową. Wcześniej podeszła 
i dotknęła nosem podobrazia w jej ulu
bionym kolorze żółtym, mając jeszcze 
do wyboru - czerwone, czarne, białe 
i szare. Zdziwiłam się, że później nie wy
brała również żółtej linki - dlaczego? 
Przede mną i Macebą nadal wiele py
tań, wyzwań, spostrzeżeń.

Każdą nową pracę arabki przywożę 
ze stajni do domu, stawiam nad komin
kiem i wpatruję się w nią, widząc ocza
mi wyobraźni tabuny koni, beduińską 

osadę, fragmenty łąki i sylwetki nas - lu
dzi. Czy arab myśli abstrakcyjnie? 
Gdzie są granice poznania końskiego 
sposobu myślenia? Zewnętrzny wyraz 
tych malunków jest tak ekspresyjny, jak 
magiczna jest arabska dusza. Maceba 
jest klaczą bardzo dzielną pod siodłem, 
a galopady po horyzont być może są dla 
niej okazją do szukania nowych tema
tów do kolejnych obrazów. Do tej pory 
powstało ich ponad dwadzieścia i wciąż 
tworzy nowe, bo lubi malować i ma jesz
cze wiele do przekazania.

Pewnego wrześniowego dnia poje
chałyśmy do Zbrosławic na organizowa
ną po raz pierwszy w Europie imprezę 
„Myśląc o koniu”, zwaną żartobliwie 
„zjazdem zaklinaczy”. Na małym płacy 
ku, odgrodzona od tłumu klaszczących 
ludzi jedynie cienką linką, w świetle ile 
szy, arabka ze stoickim spokojem wyko
nała 20 minutowy program w konkursie 
„Pokaż co potrafi twój koń układany 
metodami naturalnymi”. Wzbudziła 
sensację. Gorącokrwista klacz wykazała 
się zimną krwią i zaufała mi. Była to dla 
mnie nagroda i potwierdzenie, że do
brze się bawimy. Powstały w czasie tej 
sesji obraz podarowałam dr. Roberto« i 
Millerowi, autorowi m.in. książki „Se
krety końskiego umysłu”, który przyle
ciał z USA specjalnie na tę imprezę. Na
szymi zabawami zainteresowała się pra
sa i telewizja, bo to jedyna na świecie 
„malująca” klacz arabska, i to rodem 
z Polski. Miałam też przyjemność poda
rowania drugiej pracy, którą namalowa
ła moja Maceba, znanej miłośniczce 
arabów Shirley Watts - po janowskiej 
aukcji w 2009 roku i rok później, dla po
twierdzenia, że nadal bawimy się w ma
larstwo. A jeżeli ktoś mi zadaje pytanie 
dlaczego Maceba maluje obrazy, odpo
wiadam: - A dlaczego nie? •
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ally like what she „painted”? I don’t take 
it away, because it is she who decides 
when her emotions and interest in the 
game die down.
Another turning point was a certain De
cember day in 2010. The mare made her 
own decision as to the choice of the un
derpainting and paint colors. There are 
many studies on how horses see colors, 
but it is really still an uninvestigated, wi
de topic. The games played with my ma
re suggested some personal observa
tions and ideas. Because she was already 
capable of placing thick pieces of ropes - 
yellow, red, blue and green - in buckets of 
the same colors, I placed in front of her 
ropes in a very wide range of colors. She 
picked up and handed me four: orange, 
white, purple and olive. Earlier she came 
up and touched an underpainting in her 
favorite yellow color with her nose, being 
able to also choose from red, black, whi
te and grey. I was surprised that later she 
didn’t also choose a yellow piece of rope. 
Why? There are still many questions, 
challenges and observations ahead of me 
and Maceba.
I bring home each of the mare’s new 
works, place them above the fireplace 
and stare at them, seeing in my mind’s 
eye herds of horses, a Bedouin settle
ment, fragments of fields and silhouettes 
of us - people. Does an Arabian think 
abstractly? Where are the limits of get
ting to know an equine way of thinking? 
The appearance of these paintings is as 
expressive, as magical is the Arabian so
ul. Maceba is very valiant under the sad
dle and our gallopades to the horizon are 
perhaps opportunities for her to find new 
subjects for subsequent paintings. So far 
more than twenty have been created and 
she still paints new ones because she lo
ves doing so and still has a lot to tell.
On one September day we went to Zbro
sławice for the „Thinking about the hor
se” event, organized for the first time in 
Europe, affectionately called the „horse 
whisperers” convention”. The mare per
formed a 20 minute program in the 
„Show what your naturally horseman
ship-trained horse can do” contest calm
ly, on a small arena separated from the 
cheering spectators by only a thin rope 
and amid camera flashes. She caused 
a sensation. My pure-blood mare kept 
her cool and trusted me. To me it was 
a reward and a confirmation that we’re 
having a great time. I gifted the painting 
which was created during that event to 
Dr Robert Miller, author of „Understan
ding the ancient secrets of the horse’s 
mind”, who flew from the US especially 
for this event. The media became intere
sted in our games, as it is the only Ara
bian mare which „paints”, bom in Poland 
at that. I also had the privilege of presen
ting a second painting by Maceba to the 
well-known Arabian enthusiast Shirley 
Watts after the Janów auction in 2009 
and 2010, as a confirmation that we are 
still exploring this form of art. And when 
someone asks me why Maceba paints, 
I ask - why not? /transl. J. K./

Janów Podlaski / 5-7th of August

ARABIAN HORSE DAYS 
POLAND 2011 1

33RD POLISH NATIONAL SHOW
Janów Podlaski / 5-7th of August, 2011

42ND PRIDE OF POLAND SALE
Janów Podlaski / 7th of August, 2011

OPEN DAYS AT THE STATE STUDS:
JANÓW PODLASKI, BIAŁKA, MICHAŁÓW
8-9th of August, 2011

Information: POLTURF
Al. Wyścigowa 4-B/84, 02-681 Warszawa, Poland 
phone (48 22) 857 76 44, fax (48 22) 857 76 47, biuro@polturf.pl
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WYŚCIGI

fot. Marta Rosińska

C
zy istnieje idealna formula pro
gramu wyścigowego? Rozbież
ności interesów poszczegól
nych grup zaangażowanych w ten 

przemysł powodują, że na tej płasz
czyźnie będą powstawały zawsze jakieś 
tarcia. Jednakże polityka wyścigowa 
powinna kierować się przede wszyst
kim rozwojem wyścigów w Polsce, 
a także (a może przede wszystkim) 
ochroną rodzimego rynku hodowlane
go, właścicielskiego oraz trenerskiego.

A zatem - wspierajmy rozwój wyści
gów koni arabskich w Polsce!

Polska to jedyny kraj w Europie, 
z tak ułożonym i dopracowanym pla
nem wyścigowym, który funkcjonuje 
z niewielkimi zmianami od około 80 lat. 
Rozwój wyścigów zależy w dużej mie
rze od otwartości, czyli dopuszczenia 
jak największej liczby koni z zagranicy 
do naszego planu wyścigowego. Nato
miast ochronę polskiego rynku można 
prowadzić dofinansowując premie 
właścicielskie i uruchamiąjąc premie 
hodowlane. Niestety, kuriozalna sytu
acja, jaką mamy w Polsce, w zasadzie 
uniemożliwia konstruktywne działa
nie. Organizator wyścigów - Totaliza
tor Sportowy - jest tylko pośrednio za
interesowany rozwojem branży ho
dowlanej. Ustawa uniemożliwia zaan
gażowanie się Polskiego Klubu Wyści
gów Konnych w organizację wyścigów, 
ale to właśnie PKWK jest odpowie
dzialny za ich rozwój. W efekcie od wie
lu lat jesteśmy świadkami marazmu 
i nieudolnych działań lub całkowitego

Jak stworzyć idealny program 
wyścigowy - taki, z którego 
wszyscy byliby zadowoleni?

Zwycięzca Nagrody Europy 
/ the winners of Europa Prize 
Muqatil Al Khalidiah i dżokej 

/ and the jockey D. Badel

ich braku. W stosunku do wyścigów 
koni arabskich wyczuwalna jest nie
chęć, a nawet posunięcia wbrew posta
nowieniom „arabskich“ organizacji ho
dowlanych. Trudno wytłumaczyć taką 
postawę. Jednakże, przy dużym i sta
bilnym poparciu Totalizatora Sporto
wego, wyścigi są w stanie zrobić rewo
lucyjny krok naprzód. Potrzebne są 
tylko zdecydowane ruchy i odważne 
decyzje.

W 2010 r., jak podczas każdego se
zonu, napięcia, emocje, wątpliwości 
i ścierające się poglądy podgrzewały 
atmosferę. Rodziły się pytania, na któ
re każdy próbował znaleźć odpowiedzi. 
Czy trener, który kupuje do własnego 
treningu konie wyścigowe z zagranicz
nej hodowli, działa wbrew interesowi 
narodowemu? Czy hodowca kryjący 
klacze nasieniem importowanym rusz
czy rodzimą hodowlę?

Wiele podobnych pytań zajmowało 
czas i angażowało myśli. Jednak to ry
nek weryfikuje takie pociągnięcia 
i przy dzisiejszej galopującej globaliza
cji, rozwój hodowli w różnych kierun
kach jest nieunikniony. Polski arab to 
koń wyhodowany w Polsce. Z pewno
ścią ideałem byłoby, gdyby wyhodowa
ny był w oparciu o stare, zadomowione 
rodziny żeńskie i rody męskie. Jeśli jed
nak, w wyniku kojarzeń z obcą krwią, 
urodzi się czempion wyścigowy lub po
kazowy, jesteśmy w stanie mu to wyba
czyć.

Gonitwa sezonu
Godny odnotowania jest fakt, że te

goroczny wyścig o Nagrodę Europy zo
stał włączony do Międzynarodowego 
Festiwalu Gonitw Koni Arabskich im. 
Szejka Zayeda bin Sułtana Al Nahya 
na. Wynik tej gonitwy jest odzwiercie
dleniem rozkładu sil na rynku wyścigo
wym w naszym kraju. Po raz pierwszy 
od wielu lat, stawka koni startujących 
w tej nagrodzie była naprawdę klasy 
światowej!

66



Wręczenie Pucharu Nagrody Europy przez Ambasadora ZE A w Polsce / 
Presenting Europa Prize Cup by The Ambassador of UAE in Poland 

Mr. Asim Mirza Al Rahmah

Bardzo mocnym tempem poprowa
dzi! od startu zdecydowany faworyt 
wyścigu, 5-letni Muqatil Al Khalidiah 
[SA] - syn saudyjskiego Tiwaiq or. ar. 
i francuskiej klaczy Ty (po Dormane), 
hod. i wi. Al Khalidiah Stables, tr. J.-E 
Bernard. Okazało się, że ogier ten po
trafi! utrzymać bardzo mocne tempo 
przez cały dystans. Na końcowej pro
stej zbliżyły się do niego konie, które 
zostały oszczędnie przeprowadzone 
w dystansie i wydawało się przez chwi
lę, że Muqatil osłabł. Jednak ostatecz
nie pewnie zwyciężył o dwie długości 
przed, będącym w polskim treningu, 
ogierem Vasyli Kossack [NL] (Mar
wan I - Vydumka po Madiar) hod. 
The Kossack Stud B. V., wi. Fortum Mi
chał Romanowski, tr. M. Romanowski. 
Vasyli Kossack z kolei, w pasjonującej 
walce pokonał o nos francuskiej ho
dowli klacz Djelana [FR] (Al Sakbe - 
Djema po Manganate) hod. i wi. B. La- 
fond-Puyo, tr. J.-P. Totain. Na czwar
tym miejscu, około dwóch długości 
za zwycięską parą, przybiegł Marvin 
El Samawi [NL] (Marwan I - Iosra 
po Djelfor) hod. The Kossack Stud B. V, 
wł. J. Hietzschołdt tr. M. Meinicki, bi- 
jąc francusko-rosyjskiego pochodze
nia Periandera [NL] (Marwan I - Po- 
loneze po Prizrak} hod. i wi. M. de Rui- 
ter, tr. R. Litt. Szósty w celowniku koń 
stracił do czołowej piątki aż 14 długo
ści. Wysoką cenę zapłaciły konie, które 
próbowały dotrzymać kroku Muqati- 
lowi: El Weiron, Valentino G, Kentauer 
Kossack. Konie polskiej hodowli nie

stety nie odegrały w tym wyścigu 
istotnej roli: 9. był Farah-Basel, 10. - 
Celtis, 11. - Ermis i ostatni - Barq. 
W gonitwie tej został ustanowiony no
wy rekord toru na dystansie 2600 m: 
zwycięski koń pokonał tę odległość 
w czasie 2’56,3”. Należy również zazna
czyć, że konie w polskim treningu - za
równo Vasyli Kossack, jak i Marvin El 
Samawi - pokazały się z bardzo do
brej strony i walczyły z wysokiej klasy 
zagranicznymi gośćmi jak równy 
z równym.

Konie 5-letnie 
i starsze

Skupiając się na minionym sezonie 
i wyścigach krajowych, nie sposób nie 
wspomnieć, że ogiery Marvin El Sama
wi i 4-letni Vasyli Kossack odegrały 
główne role wśród kom starszych. Ko
nie te zdominowały pozagrupowe wy
ścigi, przy czym palma pierwszeństwa 
przypadła ogierowi Vasyli Kossack, 
który na wiosnę, pokonując Marcina 
El Samawi w Nagrodzie Cometa, usta
nowił nowy rekord toru na dystansie 
2000 m - 2T6”. Drugie zwycięstwo w se
zonie dala mu Nagroda Kurozwęk 
(2600 m), gdzie w siedmiokonnej staw
ce wyraźnie pokonał El Weirona.

Drugi w rankingu Marvin El Sama
wi zwyciężał w Nagrodzie Michałowa 
(2800 m) i Wielkiego Szlema (3000 m). 
Drugą lokatę uzyskał w Nagr. Cometa 
oraz w Preis von Europa w Kolonii, zaś 
w wyścigu we francuskim Bordeaux 
zajął 7. miejsce.

The Racing Season 2010

Still upstream
Would it be possible to create an ideal ra
cing program to please everybody? There 
are too many sides involved in that busi
ness and their interests are too diverged 
to avoid frictions. In Poland, however the 
racing policy should, first of all, support 
development of races and protect our 
breeders”, owners" and trainers” market 
The development of Arabian horse ra
cing in Poland should be supported, be
cause Poland is the only country in Euro
pe, where elaborated was such a functio
nal racing plan, successfully applied for 
80 years with only minor amendments. 
Its further development is, to a high de
gree, determined by participation of fo
reign horses in our races, whereas at the 
same time our market may be protected 
by donations to the owners” and bre
eders” bonuses. Unfortunately, in this 
field the situation in Poland seems pecu
liar. The head organizer of races - the 
Sport Tote - isn’t directly interested in 
the development of breeding. The Polish 
Jockey Club is responsible for the organi
zation of races, but - paradoxically - 
a Parliament act prevents it from a full 
involvement. It resulted in a stagnation 
of any effective actions, whereas at the 
same time the Arabian horse races were 
neglected and decisions of their breeding 
organizations ignored. Nevertheless, 
even a revolutionary progress in the ra
ces would be possible, if the Sport Tote 
demonstrated a determined attitude.
Last season aroused many emotions, do
ubts and contradictory views. Especially 
controversial considered were the follo
wing problems. If a trainer purchased fo- 
reign-bred horses for training, was it a de
ed contrary to the national interest? If 
a breeder fertilized his mares with an im
ported semen, did he ruin our native bre
eding? Of course, in the era of globaliza
tion such moves are verified by the mar
ket and one can’t avoid different breeding 
trends. Horses bred in Poland should be 
considered as Polish Arabians, although 
it surely would be the best, if they descen
ded from old Polish sirelines and damli
nes. Nevertheless, if an infusion of 
a strange blood would create a new race 
or show champion, we could accept it.
It was noteworthy, that this year’s Euro
pe Prize was included to the Sheikh Zay- 
ed bin Sultan Al Nahyan International 
Arabian Race Program. For the first time 
from many years the field of that race re
presented the World class and its result 
reflected the situation in the Polish ra
cing market.
The favorite in that race was Muqatil Al 
Khalidiah [SA], 5-year-old, by Tiwaiq 
DB from Saudi-Arabia, out of a French 
mare TylDarrnane, bred and owned by 
Khalidiah Stables, trained by J.-F. Ber
nard. He took the lead from the start and 
kept a strong pace for all distance. Two o 
his rivals managed to reach him on the 
straight, but finally he won easily, by two 
lengths, outstripping the colt Vasyh Kos
sack [NL] (Marwan I - VydumkalMa- 
diar), bred by Kossack Stud B. V. owned 
by Fortum Michal Romanowski, tramed 
in Poland by M. Romanowski. He, in turn,
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A Celtis - na padoku przed gonitwą Derby 
/ on the paddock before Derby St.

Amadis „leb w leb” / „dead head” 
z/and Kentauer Kossack w Nagrodzie 

Kabareta / in Kabaret St. ▼

Muąatil Al Khalidiah zwycięż^ 
w Nagrodzie Europy / wimiing 

at Europa Prize, za nim 
/followed by Djelana 
Hand Vasyli Kossack

Kolejny koń - Kentauer Kossack 
[NL] (Marwan I - Vesna po Aswan) 
hod. The Kossack Stud B. V., wl. For
tum Michal Romanowski, tr. M. Roma
nowski, przechylił na swoją korzyść 
szalę zwycięstwa w Nagrodach Ofira 
(2400 m) i - „leb w leb” z Amadisem - 
w Kabareta (2200 m). Następnie zajął
2. miejsce w Nagr. Michałowa, 5. miej
sce w Nagr. Kurozwęk oraz byl 3. 
w Nagr. Cometa. Niestety, nie zaistniał 
w Nagrodzie Europy, gdzie zajął 
8. miejsce. Być może zbyt ofensywna 
taktyka odebrała mu siły na prostej fi
niszowej.

Zdecydowanie, zasługującym na uwa
gę koniem jest Amadis (Aslan - Ara
bia po Borysław) hod. SK Białka, 
tr. A. Suchorzewski. Ten dzielny 5-la- 
tek, po świetnych wynikach w wieku 
trzech i czterech lat, w tym sezonie 
również trzymał wysoki poziom. Roz
począł sezon od zwycięstwa „łeb w łeb” 
z ogierem Kentauer Kossack w Nagr. 

Kabareta. Kolejny start przyniósł mu 
5. miejsce w Nagr. Ofira. Niedługo póź
niej zajął 1. miejsce w wyścigu II grupy 
i w Nagrodzie Druida (2400 m). Koniec 
sezonu zamknął zajmując dobre lokaty 
- byl dwukrotnie 5.: w Nagr. Michałowa 
oraz w Porównawczej (2400 m).

Siedmioletni Nasch [DE] (Barów 
de Cardonne - lnschalla po Djamel) 
hod. i wl. J. Hietzscholdt, tr. M. Meinic 
ki, przez kilka lat startów przyzwyczai! 
nas do solidnego poziomu. W tym roku 
wygrał w Nagrodzie Skowronka (I Gr., 
2000 m) oraz wyścig II grupy (1800 m). 
Następnie był 2. w Nagrodzie Ofira 
oraz 4. w Nagrodzie Figaro (2400 m).

Zeszłoroczny derbista - kasztanowa
ty Ermis (Mistral - Erynia po Ghent ) 
hod. W. Rowiński wi. S. i W. Rowińscy 
tr. D. Kałuba, po doznanej kontuzji nie 
mógł uzyskać poziomu, jaki wcześniej 
zaprezentował. Biegał cały sezon, a do
bre miejsca, jakie zajmował: 3. - w Nagr. 
Kurozwęk i 2. - w Nagrodzie Figaro, to
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optymistyczne sygnały, świadczące 
o tym, że ten utalentowany koń powró
ci jeszcze do dawnej formy.

W grupie starszych koni wymienić 
jeszcze należy 9-letniego og. Von [DE] 
(Tidjani - Verduronette po Dormane) 
hod. J.-E Marsot wi. L. Kowal, tr. M. No
wakowski (1. m. w gr. II, 4. m. w Nagr. 
Ofira, 5. m. w Nagr. Figaro), który mi
mo zaawansowanego wieku dysponuje 
olbrzymią szybkością i gdy trafi 
na sprzyjąjące warunki potrafi zasko
czyć dużo lepszych przeciwników. Ko
lejne wyróżniające się konie to: wal. 
Dar Duni (Eldon - Decyma po Eurol) 
hod. K. Grudziąż, wi. i tr. K. Urbań
czyk, trzykrotny zwycięzca w wyści
gach grupowych, oraz atletyczny 6-la- 
tek, og. Farah-Basel (Espadero - Fa- 
rah-Aneta po Borysław) hod. A. Nic
poń, wi. Pejon, tr. E. Poręba - dwukrot
nie 1. w gonitwach grupowych, 4. w Na
grodzie Kurozwęk, któremu niestety 
w wyścigach najwyższej rangi nie dopi
sywało szczęście.

Konie 4-letnie
Klasyfikację 4-letnich koni polskiej 

hodowli należy rozpocząć od derbisty 
Celtisa (HS Etiquette - Celta po Pasat) 
hod. i wł. SK Janów Podlaski, tr. D. Ka- 
iuba, który cały sezon rywalizował z in
nym wychowankiem tej stadniny - 
Equilinem (Saracen - Eqvida po Woj
sław). Ostatecznie tryumf w tych po
tyczkach odniósł zwycięzca Derby i Po
równawczej - Celtis, a Equilin kończył 
na drugich pozycjach. Celtis, oszczęd
niej prowadzony w wieku 3 lat 
i w pierwszej części sezonu, zwyciężył 
na wiosnę w wyścigu II Gr. (1600 m), 
a potem w gonitwie handikapowej I Gr. 
(2400 m). W wyścigu o Nagrodę Janowa 
(PASB, 2600 m), w którym zwycięstwo 
odniósł Equilin, spokojnie przeprowa
dzony Celtis kończył trzeci, by w Derby 
(PASB, 3000 m) pokonać w bardzo do
brym stylu swego stajennego towarzy
sza. W Nagrodzie Wielkiego Szlema 
uległ znakomitemu Marcinowi El Sa
mawi, w Michałowa - ze względu 
na zbyt ofensywną taktykę - dobiegi 
na 6. miejscu (obok Nagrody Europy to 
jego najsłabszy wynik). Jednak w Na
grodzie Porównawczej (PASB) zreha
bilitował się i odniósł zdecydowane 

zwycięstwo nad reprezentantami pol
skiej hodowli różnych roczników. Oce
niając Celtisa trzeba zwrócić uwagę 
na jego wytrzymałość i twardość. Od
nosił sukcesy na różnych dystansach, 
jednak największe - na długich, co za
wdzięcza niewątpliwie swojej atletycz
nej budowie i późnemu dojrzewaniu.

Equilin to, w odróżnieniu od Celtisa, 
drobnej budowy ogier. Już jako 3-latek 
dobrze sprawował się na torze, a wy
graniem przed rokiem gonitwy Porów
nawczej tylko potwierdził swoją ja
kość. Karierę w tym sezonie rozpoczął 
z wysokiego pułapu i już wiosną repre
zentował wysoką formę, zajmując 
w przygotowawczych dla niego wyści
gach wysokie miejsca. W Kabareta był 3. 
(za og. Kentauer Kossack i Amadi- 
sem), w Ofira - również 3. Generalną 
próbę przedderbową, czyli bieg o Na
grodę Janowa, wygrał w dobrym stylu, 
pokonując Celiusa i trzeciego Celtisa, 
by w Derby uznać jednak wyższość te
go ostatniego. Słabsze występy zapre
zentował w Nagr. Wielkiego Szlema, 
oraz w Michałowa, gdzie zajmował 
4. miejsca, co należy jednak oceniać 
z perspektywy intensywnie przebiega
nej wiosny. Drugie miejsce na zakoń
czenie sezonu w Nagr. Porównawczej 
pokazuje, że w nadchodzącym sezonie 
zarówno Equilin, jak i jego kolega sta
jenny Celtis, będą zaliczały się do ści
słej czołówki.

El Weiron (Neiron - Eldorana po El
dorado) - szwedzkiej hodowli ogier, 
wł. R-O. Scherling tr. K. Ziemiański, 
zwyciężył w gonitwie III Gr. (1800 m), 
II Gr. (2200 m), wNagr. Kurozwękzajął
2. miejsce, w Figaro był pierwszy. Na
3. miejscu plasował się w Nagr. Wielkie
go Szlema i Michałowa.

Celius (Ostragon - Celtyna po Eu
rol) hod. Damis B. T., wł. Polska Kor
poracja Inwestycyjna S.A., tr. M. Ro
manowski, chociaż nie zwyciężył 
w tym sezonie, zasługuje na wysoką 
ocenę za występy w Nagr. Janowa 
(2. m) oraz Derby i Porównawczej (3. m).

Esteem [GB] (Vert Olive - Value 
Added po Djamel) hod. Szejk Moham
med Bin Rashid Al Maktoum, wl. For
tum Michal Romanowski, tr. M. Roma
nowski, zwyciężał czterokrotnie w wy
ścigach grupowych. 

defeated by nose the French-bred filly 
Djelana (Al Sakbe - Djema/Manganate ) 
bred and owned by B. Lafond-Puyo, tra
ined by J.-P Totain. About two lengths 
back came Marvin El Samawi [NL] 
(Marwan I - Iosra/Djelfor), bred by The 
Kossack Stud B. V, owned by J. Hietz- 
scholdt, trained by M. Melnicki, defeating 
Penanderś, of a French-Russian origin 
bred and owned by M. de Ruiter, trained 
by R. Litt. The horse placed sixth lost 14 
lengths to the previous ones. Polish-bred 
horses came out of the money - Farah-Ba- 
sei was placed 9th, CeUis was 10th, where
as Ermis - Uth. Vasyli Kossack and Ma
rvin El Samawi were trained in Poland, 
but they demonstrated a very good form 
and were a match for the foreign guests.. 
In that race set was a new time record for 
the distance 2600 m - 2’56,3”.
Among the 4-year-olds and older horses 
Marvin El Samawi and Vasyli Kossack 
dominated the major races. 4-y. o. Vasyli 
Kossack had better performance, becau
se in Comet Stakes he defeated Marvin 
El Samawi, moreover, he set a new time 
record of the turf for 2000m - 2T6”. He 
won also the Kurozwiki Stakes, on the 
distance 2600m.
Marwin El Samawi won the Mi
chałów Stakes (2800m) and Wielki Szlem 
Stakes (3000m). In the Comet Stakes 
and Preis von Europa (Koeln) he was 
placed 2nd.
As the next one in that ranking placed 
was Kentauer Kossack [NL] (Marwan I - 
VesnatAswan), winning the Ofir Stakes 
(2400m) and Kabaret Stakes (2200m), 
which he won in a dead heat with Amadis. 
Amadis (Aslan-ArabialBoryslaw),bred 
at Białka, trained by A. Suchorzewski, as 
a 5-y. o., after two successful seasons still 
made a good performance. He won one 
II Group race and Druid Stakes, winning 
the Kabaret Stakes in a dead heat, being 
placed 5th in Michałów Stakes and in the 
Critérium.
Seven-year-old Nasch [DE] (Barour de 
Cardonne - InschaUa/Djamel) won the 
Skowronek Stakes (2000m) and one gro
up race. 9-y. o. Von [DE] (Tidjani - Verdu- 
ronettelDormane), bred by J.-F. Marsot, 
owned by L. Kowal, trained by M. Nowa
kowski, is endowed with a great speed. 
Last year’s Derby winner, Ermis, chest
nut (Mistral - Erynia!Ghent), bred by W. 
Rowiński, owned by S. and W. Rowiński, 
trained by D. Kaluba, after an injury 
didn’t regain his former level, but the tra
iner placed some hopes on him, whereas 
the athletically-built, 6-y. o. Farah-Basel 
(Espadero - Farah-AnetalBoryslaw), 
bred by A. Nicpoń, owned by Pejon, tra
ined by E. Poręba, winning 2 group races 
and placed 4th in Kurozwęki Stakes, 
wasn’t lucky enough in the past season. 
The best 4-y. o. from the past season was 
surely the Derby-winner Celtis (HS Eti
quette - Celta/Pasat), bred/owned by Ja
nów Stud, trained by D. Kaluba. He reve
aled a good stamina, winning on diffe
rent distances, probably thanks to his 
athletic conformation and late maturing. 
Apart from the Derby, he won also the 

Critérium. ,
During the whole season he was closely 

followed by his stablemate Equilin (Sa
racen - EqvidalWojslaw), another chest
nut, but with more diminutive build, as
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Klacze
Ciężko jest ocenić czołówkę cztero

letnich klaczy, gdyż ich forma, a co 
za tym idzie - zaprezentowane wyniki, 
zmieniały się jak w kalejdoskopie.

Biegająca równo, na wysokim pozio
mie Sagala z Reguła (Goreć - Sirena 
po Namaz) hod. A. Nieora-Tchkuaseli, 
wygrała dwa wyścigi II grupy - wiosną 
i na zakończenie sezonu, notując war

Rosyjski / Russian Dostatok
i dżokej / and his jockey
A. Aituganow po zwycięstwie 
w nagrodzie Bialki / after winning 
Białka Stakes ▼

-< Cełtis i/and Equilin w watce 
w Nagrodzie Derby / fighting in 
the Derby Stakes

tościowe rezultaty w wyścigach naj
wyższej rangi przeznaczonych dla kla
czy: 2. m. w Nagr. Sabelliny (2000 m),
3. m. w Oaks (PASB, 2400 m) i wysokie
4. m. w konfrontacji z ogierami w Na
grodzie Porównawczej.

Gagra z Reguła (Saracen - Gordaia 
po Damask) - druga z klaczy hodowli 
i w treningu Anny Nieoiy-Tchkuaseli 
wygrała cztery grupowe wyścigi. Nie
stety, chyba mniej szczęścia i przemę
czenie sezonem nie pozwoliły jej uzy
skać lepszych wyników w najważniej
szych wyścigach dla klaczy. 3. miejsce 
w Nagr. Sabelliny i tylko 5. w Nagr. 
Oaks na pewno nie odzwierciedlają 
prawdziwej wartości wyścigowej tej 
dzielnej klaczy.

Sajra - to janowskiej hodowli córka 
Harbina i klaczy Samoa (po Europej
czyk). Oszczędnie menażowana klacz 
biegała tylko pięciokrotnie, zwycięża
jąc w wyścigu II Gr. i w tym najważniej
szym dla klaczy - Oaks, a wcześniej 
zajmując 4. miejsce w Nagr. Sabelliny. 
Niewątpliwie talent odziedziczyła po 
rewelacyjnym Europejczyku, jak też 
po dzielnym wyścigowcu Harbinie.

Kolejną klaczą zasługującą na wyróż
nienie jest Eulera (Pesal - Eupatoria 
po Sinus) hod. i wi. SK Janów Podlaski, 
tr. D. Kaluba. Druga wychowanka Jano
wa Podlaskiego - najlepsza 3-letnia 
arabka na wrocławskim torze, również 
biegała bardzo oszczędnie. Po dwóch 
bezbarwnych startach na początku se
zonu, doskonały występ zanotowała 
w Nagrodzie Sabelliny, zajmując 1. miej
sce wśród czołowych klaczy. W Oaks za
jęła bardzo dobre 4. m., a później nie 
oglądaliśmy jej już do końca sezonu.

Wyróżnić należy także kl. King Ute 
[GB] (The Wiking - Khute po Djouras 
Tu) hod. Szejk Mohammed Bin Rashid



manowski tr. M. Romanowski - zwy
ciężczynię czterech wyścigów grupo
wych, piątą w Nagrodzie Sabelliny.

Konie 3-letnie
Numerem jeden w tej kategorii wie

kowej został gniady ogier Adding [GB] 
(The Wiking - Valué Added po Djamel) 
hod. i ud. tr. M. Romanowski. Zwycięża! 
w Nagr. Próbnej, Europejczyka, na po
czątku sierpnia startowa! we Frankftir- 
cie (w wyścigu klasy Listed, 1600 m), 
zajmując dobre 5. miejsce. W między
narodowej Nagrodzie Biaiki by! 2. 
za doskonałym rosyjskim ogierem Do- 
statok [RU] (Status - Dupona po Pas) 
hod. A. Bielów, wi. M. Karajew.

Niestety, nie mogliśmy oglądać tego 
utalentowanego konia w dalszej części 
sezonu ze względu na ograniczenia 
w startach koni obcej hodowli. Należy 
jednak przypuszczać, że w nadchodzą
cym sezonie Adding będzie zalicza! się 
do czołówki.

Klacz Herma to córka doskonałego 
Millenium, zwycięzcy Nagr. Europy 
oraz Hikmy, która biegała na Służew
cu aż pięć sezonów. Wyhodowana 
przez, nieżyjącego już, zasłużonego 
w „Polskiej Rodzinie Wyścigowej” Bog
dana Ziemiańskiego, okazała się rewe
lacyjnym koniem wyścigowym. Ta nie
duża, filigranowa klacz potrafiła zwy
ciężyć czterokrotnie, ulegając tylko 
w Nagr. Biaiki parze bardzo mocnych 
ogierów: rosyjskiemu og. Dostatok 
i brytyjskiemu Adding. Start w Nagr. 
Porównawczej całkowicie jej się nie 
udał, ale wydąje się, że na rywalizację 
ze starszymi końmi było dla niej trochę 
za wcześnie. Jak burza przeszła przez 
rywalizację w grupach, wygrywając 
dwie gonitwy, następnie Nagrodę Amu- 
ratha (2000 m). W Nagr. Biaiki zajęła 
3. miejsce, a w Nagrodzie Sambora 
(PASB, 2200 m) pokonała czołówkę 
trzylatków polskiej hodowli.

Achilles (Amarant - Alpesa po Pe- 
sal) hod. i wl. M. i S. Wiśniewscy, 
tr. D. Kaiuba, zwyciężył w Nagr. Prób
nej będąc w treningu u Józefa Siwoni. 
Następnie był 2. w Nagr. Koheilana I 
(1800 m), 2. - „łeb w łeb” z kl. Dirhem - 
w Amuratha. W Nagrodzie Baska 
(2000 m) był 5., w Sambora (PASB) - 2.,

Na podium zwycięzców po gonitwie Derby 
/ at the winning podium after the Derby Stakes

by pod koniec sezonu zwyciężyć w Na
grodzie Piechura (2000 m).

Ciekawym ogierem o wyścigowym 
pochodzeniu może również okazać się 
Marwan - syn dzielnego Majora i Mer
cedes (po Sarmata), hod. Agnieszka 
Wojtowicz, wi. A. Wojtowicz, tr. A. Woj
towicz. Zwyciężył w Nagr. Próbnej 
(1600 m) i Koheilana I, w Nagr. Euro
pejczyka był 2., w Białki - 4.

Dzielna El Sara (Saracen - Eugesta 
po Pesal) hod. i wl. J. Ryżkowski, 
tr. T. Kluczyński, trzykrotnie odniosła 
zwycięstwo: w wyścigu II Gr. (2000 m) 
i I Gr. (1800 m) oraz w przeznaczo
nej dla klaczy Nagrodzie Sasanki 
(2000 m).

Song Of Joy [DE] (Jaman - Suhad 
po Mińsk PK) hod. i wl. B. Dirflinger, 
tr. M. Melnicki, dwukrotnie zwyciężała
- w gonitwie II oraz I grupy, a następ
nie zajęła 2. miejsce w Nagrodzie Sa
sanki. Zaliczyła również dobry występ 
na początku sierpnia we Frankfurcie 
w wyścigu klasy Listed (1600 m), zaj
mując 6. miejsce.

Dirhem (Wiek - Drabora po Borek) 
hod. i wl. R. Szpar, tr. St. Borkowski, 
zwyciężyła we Wrocławiu w wyścigu 
II i I grupy. Po przyjeździe na gościnne 
występy na Służewiec, w Nagrodzie 
Koheilana I była 4., a w Amuratha - 2.
- „łeb w łeb” z bardzo dobrym Achille
sem. Wygrała wrocławski wyścig kat. B 

a 3-y. o he won the Critérium, whereas in 
the next season - the Janów Stakes 
(2600m). Those two colts could be surely 
included to the top of their age group for 
the coming season.
Celius (Ostragon - CetynalEurol), bred 
by Damis B. T., trained by M. Romanow
ski, in the classics was always in money, 
placed 2nd in Janów Stakes and 3rd in 
the Derby and Critérium.
Positively estimated should be also Swe
dish-bred El Weiron (Neiron - Eldora- 
na/Eldorado), trained by K. Ziemiański, 
as well as Esteem [GB] (Vert Olive - Va
lue Added/Djamel), bred by HH Sheikh 
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum. 
trained by M. Romanowski.

The 4-year-old fillies
The leading 4-y. o. fillies were hard to 
evaluate, because of their changing form. 
A similarly high level was represented by 
Sagala z Reguła (Goree - SirenalNa- 
maz) and Gagra z Reguła (Saracen - 
Gordaia/Damask), bred and trained by 
Anna Nieora-Tchkuaseli.
Janów-bred filly Sajra (Harbin - Samoa 
I Europejczyk), was sparingly managed, 
taking part only in 5 races. From that 
number she won two - one group race 
and the most prestigious, the Oaks! In 
Sabellina Stakes she was placed 4th. She 
surely owed her successes to her sire 
Harbin, grandsire Europejczyk and the 

„S” damline.
Another Janów-bred filly, Eulera (Pesal - 
Eupatoria / Sinus), also seemed to be 
spared. Her best result was winning of 
Sabellina Stakes, whereas in the Oaks 

she was placed 4th.
Standing out was also King Ute [GB 
(The Wiking - Kłute I Djouras Tu), bred 
by HH Sheikh Mohammed Bin Rashid Al 
Maktoum, trained by M. Romanowski 
She won four group races, being placed 

5th in Sabellina Stakes.
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A Celtis na froncie, za nim I in the front 
followed, by Celis, Nagr. El Paso / St.

Marwin El Samawi Hand Kentauer Kossack 
w Nagr. Michałowa / at Michałów St. ►

Herma samotnie zwycięża w Nagr. Sambora 
/winning easily Sambor St. ▼

(Carogroda, 2200 m), by na zakończe-
nie sezonu ukończyć na 6. miejscu Na
grodę Sambora.

Janowski Etrusk (Piruet - Etalanta 
po Europejczyk} tr. D. Kaiuba, wygrał 
w gonitwie II grupy (1800 m), a następ-

Boogie Woogie [DE] (Jaman - Bar- 
racuda po Barour de Cardonne) hod. 
i wi. B. Dorflinger tr. M. Meinicki, to 
bardzo dobrze zapowiadająca się 
klacz, córka znanej na Służewcu Bar- 
racudy. Wygrała dwa wyścigi II i I gru
py, a następnie zajęła 2. miejsce 
w Nagr. Baska i 3. - w Sasanki.

Trenerzy
Wśród trenerów koni arabskich, 

na szczególną uwagę zasługuje wspa
niale funkcjonujący duet. Połączenie 
doświadczenia, charyzmy, pomysłowo
ści i talentu wyścigowego z młodzień
czą werwą, ambicją, pracowitością - 
czyli współpraca tr. Doroty Kałuby 
i tr. Darii Gutowskiej. Nasuwa się pew

ne spostrzeżenie, że pani Dorota, mają
ca niezaprzeczalnie oko do koni, ma 
również oko do ludzi, a wiedza przeka
zana młodej adeptce sztuki trenerskiej 
została dobrze wykorzystana. Nieczę
sto się zdarza, żeby współpraca układa
ła się w tak harmonijny i efektywny 
sposób. Wszyscy trenerzy znąją teore
tyczne założenie o trenowaniu i mena- 
żowaniu końmi, ale o tym duecie moż
na powiedzieć, że w tym roku wycho
dziło im wszystko. Ze względu na obfi
tość dobrych klaczy znajdujących się 
w treningu, menażowanie pozwoliło ce
lować poszczególnymi klaczami w kon
kretne wyścigi i wykonanie tego planu 
zasługuje na najwyższe słowa uznania.

Należy zauważyć wzrost skuteczno
ści koni trenowanych przez Michała

nie w I grupie (2000 m) na torze w So- Romanowskiego. Zakupione przez nie-
pocie. Zwyciężył w Nagrodzie Baska go w Wielkiej Brytanii araby w tym se-
(2000 m), a w Nagr. Sambora był 4.

Kolejnym czołowym koniem hodow
li janowskiej może okazać się Preton 
(Ecaho - Percepcja po Laheeb) 
tr. R. Świątek, zwycięzca wyścigów 
II i I grupy we Wrocławiu. Trzykrotnie 
zajmował 3. miejsce w wyścigach wyż
szej rangi: we Wrocławiu - w Nagr. Ca
rogroda oraz w Warszawie - w Nagr. 
Sambora i Piechura. 

Sajra - „Zwyciężyłam!“ / „1 won!“, 
Nagroda Oaks / Stakes

zonie odnosiły wiele sukcesów, wygry
wając 21 wyścigów. Konie trenowane 
przez Mieczysława Meinickiego wygry
wały 12 razy, a podopieczni trenera 
Krzysztofa Ziemiańskiego zwyciężali 
11-krotnie. •



Trenerzy wg liczby zwycięstw I Trainers by number of wins

Imię i nazwisko
LP' /Name

Liczba wygranych 
/Number of wins

1. Dorota Kaluba 24

2. Michał Romanowski 21

3. Mieczysław Metnicki 12
4. Daria Gutowska 12
5. Krzysztof Zawiliński 12
6. Krzysztof Ziemiański 11
7. Andrzej Wojtowicz 11
8. Anna Nieora-Tchkuaseli 11
9. Małgorzata Łojek 10
10. Tomasz Kluczyński 8

Nagrody / Prizes

Derby (A), Janowa (A), Porównawcza (A),
Oaks - Gazelli, Miechy i Sahary (A), Sabelliny (B), 
Baska (B), Piechura (B), Czorta (B)
Cometa (B), Kabareta (B), Ofira (A), Kurozwęk (B), 
Europejczyka (B)
Michałowa (A), Wielkiego Szlema (B)

Figaro (B), Amuratha (B), Sambora (A) 
Koheilana I (B)

Sabelliny (B)

Dżokeje wg liczby zwycięstw / Jockeys by number od wins

L.p.
Imię i nazwisko
/Name

Liczba wygranych 
/Number of wins Nagrody / Prizes

1. Aleksander Reznikow 26 Michałowa (A), Wielkiego Szlema (B), 
Piechura (B), Czorta (B)

2. Anton Turgajew 24 Cometa (B), Kabareta (B), Ofira (A), Kurozwęk (B)
3. Siergiej Wasiutow 21 Janowa (A), Oaks - Gazeli, Miechy, Sahary (A), Baska (B) i
4. Piotr Piątkowski 15 Koheilana I (B), Derby (A), Sabelliny (B)
5. Cornelia Fraisl 14 Europejczyka (B)
6. Wiktor Popow 12
7. Wiaczesław Szymczuk 10 Amuratha (B), Figaro (B), Sambora (A), Porównawcza (A)
8. Mirosław Pilich 9
9. Jerzy Ochocki 8
10. Artur Dul i Marek Brezina 6

Reproduktory czystej krwi arabskiej wg liczby zwycięstw potomstwa w sezonie 2010 
The ranking of Arabian stallions by number of wins of their progeny in season 2010

L Reproduktor Liczba zwycięstw

/Number of wins

Potomstwo oraz wygrane
_____Suma wygranych
nagrody imienne 73 ’ |

/Stakes won by the stallion's
______ _ . ■ „„/Sums of money won 
progeny and their name '

/Stallion

1. AL MARAAM [ILj 14 88 305
2. EKSTERN 13 100 365 i

3. SARACEN 12 EQUILIN-Janowa (A) 
EL SARA - Sasanki (B) 145 710

4. ASLAN 12 AMADIS - Kabareta (B) 76 165
5. MILLENNIUM [SE] 9 HERMA - Amuratha (B)

HERMA-Sambora (A)
68 250 j

6. THE WIKING [US] 9 ADDING [GB] - Europejczyka (B) 58 980
7. ESPADERO 7 SABIR-Czorta (B) 47 080 I
8. MARWAN I [FR] 6 MARVIN EL SAMAWI [NL] - Michałowa (A)

MARVIN EL SAMAWI [NL] - Wielkiego Szlema (B)
VASYLI KOSSACK [NL] - Cometa (B) 
VASYLI KOSSACK [NL] - Kurozwęk (B) 
KENTAUER KOSSACK [NL] - Ofira (A) 
KENTAUER KOSSACK [NL] - Kabareta (B) 110 335 !

9. HS ETIQUETTE [GB] 6 CELTIS - Derby (A)
CELTIS - Porównawcza (A)

83 710 i

10. GANGES 6 50 770

11. JAMAN [FR] 6 3812y

Hodowcy koni czystej krwi arabskiej wg zajętych miejsc w sezonie wyścigowym 2010
The breeders of Arabian horses by places taken in the racing season 2010

Hodowca
II IV

Liczba st. Suma wygranych
P' /Breeder 1 III V /Number of starts /Sums of money won

1. SK Janów Podlaski 51 56 48 41 13 304 487 745

2. SK Michałów 28 35 40 44 27 334 199 050

3. Szejk Mohammed 13 8 4 2 2 30 75 685
bin Rashid al Maktoum

4. Damis BT 11 15 19 17 24 146 121 430

5. Z. Górski 9 7 4 11 5 62 49 030

6. SK Białka 7 6 8 6 3 48 47 250

7. SK Kurozwęki Sp. z o.o. 7 5 3 3 1 33 34 940
-J. M. Popiel

44 0908. A. Nieora-Tchkuaseli 7 4 2 3 1 19

9. Kossack Stud 7 3 3 1 3 18 113 285

10. B. Dórflinger 6 5 6 4 5 38 43 580

11. R. Szpar 6 3 5 8 2 45 38 085

The 3-year-olds
In that age group the „No. 1” was surely 
the bay colt Adding [GB] (The Wiking - 
Value Added / Djamel), bred, owned and 
trained by M. Romanowski. He couldn’t, 
however, take part in the mąjor races be
cause of the limitations of starts for fore
ign-bred horses.
A diminutive filly Herma, by Millenium 
(the Europe Prize winner), out of Hikma, 
who was raced for 5 seasons, bred by the 
late, meritorious trainer Bogdan Zie
miański, revealed fantastic racing ta
lents. She won two group races, Amu- 
rath Stakes and Sambor Stakes.
Achilles (Amarant - Alpesa I Pesal), 
bred/owned by M. and S. Wiśniewski, 
trained by D. Kaluba, won the Prób
na Prize, the Amurath Stakes (in a dead 
heat with Dirhem) and Piechur Stakes.
An interesting pedigree, full of racing an
cestors, had Marman (Major - Mercedes 
I Sarmata), bred/owned by A. Wojtowicz. 
He won the other series of Próbna Prize 
and Koheilan I Stakes.
A bold filly El Sara (Saracen - Eugesta I 
Pesal), bred/owned by J. Ryżkowski, tra
ined by T. Kluczyński, won two group ra
ces (of II group for 2000, and of I group 
for 1800m) and Sasanka Stakes (2000m). 
Song of Joy [DE] (Jaman - Suhad I 
Minsk PK), bred/owned by B. Doerflin
ger, trained by M. Melnicki, won two gro
up races (of II and I group), whereas in 
Sasanka Stakes was placed 2nd.
Dirhem (Wiek - Drabora I Borek), bred 
and owned by R. Szpar, trained by S. 
Borkowski, won two group races (II and 
I), as well as Carogród Stakes (Cat. B, 
2200m) at Wroclaw turf.
Janów-bred colt Etrusk (Piruet - Etalan- 
ta I Europejczyk), trained by D. Kaluba, 
won two group races at Sopot turf, later 
winning the Bask Stakes (2000m). Ano
ther promising 3-y. o. from Janów proved 
Preton (Ecaho-PercepcjaILaheeb), tra
ined by R. Ćwiątek. Despite rather show 
pedigree he won group races in Wroclaw, 
being placed third in mąjor races. Some 
hopes may be placed also on Boogie Wo- 
ogie [DE] (Jaman - Barracuda I Barour 
de Cardonne), trained by M. Melnicki.

The Trainers
Among the Arabian horse trainers espe
cially noteworthy proved a perfectly co- 
- operating team. Dorota Kaluba combi
ned her experience, brilliance, inventive
ness and organizing talents with youth
ful enthusiasm, diligence and ambitions 
of Daria Gutowska. Those two ladies 
complement each other very well, what 
shows, that Dorota has a good intuition 
not only for horses, but also for people. 
Theoretically all trainers know, how to 
manage horses, but the „D-D” team was 
successful in everything they took up. 
They had many good fillies to choose 
from, that’s why they purposefully ente
red suitable ones to adequate races and 
succeeded in it in a perfect way.
Horses trained by Michal Romanowski 
also achieved more successes than befo
re, especially Arabians purchased from 
Great Britain, who won 21 races. The 
charges of Mieczysław Melnicki won 12 
times, whereas those trained by Krzysz
tof Ziemiański had 11 wins.
/transl. K. Ch./
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HODOWLA

Krystyna Chmiel

Palas- repwdu/doi1L

O
gier Palas s. (Aswan - Panel 
po Nil) urodzi! się 12.02.1968 r. 
w Tiersku (wówczas ZSRR).

Do Polski został importowany w 1972 r., 
aby przez wprowadzenie obcej krwi za
pobiec wzrostowi inbredu w stadzie 
matek czystej krwi. Ta „obca” krew to 
dwa egipskie ogiery w jego rodowo
dzie: Aswan s. 1958 (Nazeer - Yosreia) 
i Nil s. 1951 (Sid Abouhom - Malaka) - 
oba hodowli stadniny El Zahraa. 
Aswan by! w niewielkim stopniu 
(6,25%) zinbredowany na og. Mansour, 
ale nie byi w ogóle spokrewniony ze 
swoją partnerką, klaczą Panel, której 
matka, Platina gn. 1950, miała rodo
wód dobrze nam znany - to pełna sio
stra używanego w Polsce og. Pietuszok 
1954 (Priboj - Taktika po Taki Pan). 
Występują w nim polskie ogiery: dziel
ny wyścigowo Piołun kaszt. 1934 (Ko- 
heilan I - Dziewanna) i syn prawie nie- 
pobitego Kaszmira - Taki Pan 1937 
(od Dziwa), który nie biega! tylko z ra
cji roku urodzenia. Ta mocna, użytko
wa krew była prawdopodobnie przy
czyną, że Palas dal się poznać nie tylko 
jako „ojciec czempionów”.

W polskiej hodowli Palas był użytko
wany w latach 1973-90, kiedy został 
wyeksportowany do Brazylii. Kryl we 
wszystkich działających wtedy stadni
nach państwowych: Janowie Podla
skim, Michałowie, Kurozwękach i Biai- 
ce. Prywatna hodowla miała w tym 
okresie charakter marginalny i trakto
wana była jako coś w rodzaju skanse
nu. Dopiero w schyłkowych latach 
PRL-u doszło do pokrycia Palasem 

Palas był ogierem bardzo 
urodziwym i typowym, 
co w wysokim stopniu 
przekazywał na dalsze 

pokolenia. W polskiej hodowli
Palas pozostawił 9 ogierów 

czołowych i 72 matki stadne, 
a wśród nich konie, które 
zdobyty najwyższe laury.

Palas

czterech klaczy należących do prywat
nych właścicieli: Aktorki, Mu-Farah 
i Wikliny Krystyny Dudy oraz Maran- 
ty Andrzeja Waliszewskiego. Z tych 
połączeń urodziły się cztery ogierki, 
odpowiednio: Aktor, Mu-Faro, Wodzi
rej i Marengo - nieprzedstawiające so
bą jednak nic wartościowego. Łącznie 

w Polsce urodziło się po nim 213 źre
biąt, w tym 115 klaczek i 98 ogierków.

Palas byi ogierem bardzo urodzi
wym i typowym, co w wysokim stopniu 
przekazywał na dalsze pokolenia. Pod 
względem ocenianych na pokazach 
cech „typ” oraz „głowa z szyją” jego 
wartość hodowlana wykazała znaczną 
przewagę jego potomstwa nad rówie
śnikami, zatem okazał się „improve- 
rem”. Tylko dla cechy „kłoda” wykazał 
ujemną wartość hodowlaną, co praw
dopodobnie wynikało z faktu, że sam 
miał miękki grzbiet. Charakteryzował 
się mlecznobiaiym odcieniem maści si
wej, co stwarzało kontrastowe tło dla 
dużych, czarnych oczu. Genotypowo 
byi jednak heterozygotą pod wzglę
dem tej cechy, czego dowodzi struktu
ra umaszczenia jego potomstwa. Roz
kład ten okazał się typowy dla koni he- 
terozygotycznie siwych - 73,24% osob
ników siwych i 26,76% innej maści, czy
li zbliżony do oczekiwanego stosunku 
75:25%.

W polskiej hodowli Palas pozostawił 
9 ogierów czołowych i 72 matki stadne, 
a wśród nich konie, które zdobyły naj
wyższe laury. Dwie jego córki zostały 
Czempionkami Polski Klaczy Młod
szych: Elewka (od Elegancja) i Egina 
(od Estrada), pięć - Klaczy Starszych: 
Fantastka (od Fanza), Etruria (od Et
na), Angola (od Andria), Premia 
(od Pliszka), Alejka (od Aleja), trzech 
synów zdobyło Czempionat Polski 
Ogierów: Gondolier (od Gonagra), 
Haracz (od Harmonia) i Ararat 
(od Arra). Palas spłodził również troje
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Palas
- the Multipurpose 

Producer

Czempionów Europy: Etrurię, Pilarkę 
(od Pierzga) i Haracza, tyleż - Świata 
(Gondolier, Etruria, Pilarka), długo
letnią rekordzistkę cenową i Czem- 
pionkę USA Penicylinę 1976 (od Pen- 
toda po Bandos), czy założycielkę „dy
nastii czempionów” - Emigrację 1980 
(od Emisja po Carycyn).

Zjawiskowa uroda Palasa i jego po
tomstwa na pierwszy rzut oka kojarzy 
się z czymś kruchym i eterycznym, to
też nie każdy wie, że średni współczyn
nik powodzenia (Wp) na sztukę jego 
potomstwa wynosił 1,12, a więc prze
wyższał średnią krajową, podobnie jak 
stopień objęcia próbami dzielności 
(74,65% liczby urodzonych źrebiąt, 

wił dobrze biegające osobniki. W całej 
swojej karierze hodowlanej Palas dał 
jednego derbistę (og. Emael gn. 1988, 
od Ejnia po Algomej, hod. SK Kuro- 
zwęki, Wp 10,80), trzy oaksistki (Pieczęć 
s. 1976, od Pierzga po Negatiw, Wp 3,54 
i Empala gn. 1987, od Eąuitana po Alo
es, Wp 3,18 - obie hod. SK Janów Pod
laski oraz Al Adha s. 1989, od Albania 
po Gwarny, hod. SK Białka, Wp 3,33) 
i dwoje zwycięzców Porównawczej 
kl. Euzebia s. 1985, od Europa po Ban
dos, Wp 6,02 i og. Paragon s,. 1986, 
od Partita po Bandos, Wp 4,56 - oboje 
hod. SK Janów Pódl.). Poza zwycięzca
mi klasyków (w większości pochodzą
cymi z Janowa), Palas spłodził jednak

The grey stallion Palas (Aswan - Panel 
by Nil) was bom on Feb. 12th, 1968, at 
Tiersk (at that time in the USSR).’ in
1972 he was imported to Poland, in order 
to prevent the excessive growth of the in- 
breeding rate in the Polish broodmares” 
band, by an infusion of an alien blood. It 
was the blood of two Egyptian stallions 
in his pedigree - Aswan, gr., 1958 (Nazeer
- Yosreia) and Nil gr. 1951 (Sid Abouhom
- Malaka), both bred by El Zahraa Stud. 
Aswan was moderately inbred (6,25%) to 
Mansour, but with his partner, Panel, 
was completely unrelated. Her dam, Pla
tina, bay, 1950 (Priboj - Taktika by Taki 
Pan), was a full sister to the bay stallion 
Pietuszok 1954, used in Polish breeding. 
She contributed to that mating some ge
nes of persistence and racing abilities, 
carried by the Polish stallions Piotun, ch., 
1934 (Koheilan I - Dziewanna) and Taki 
Pan 1937, sired by the almost unbeaten 
Kaszmir. It was, probably, thanks to it, 
that Palas won renown not only as a „si
re of show champions”.
Palas was used in Polish breeding from
1973 to 1990, when he was sold to Brazil. 
He served mares in all four State Studs - 
Janów Podlaski, Michałów, Kurozweki 
and Białka. Private breeding was quite 
underdeveloped at that time, because of 
Communist restrictions, so in the late 80- 
ties he sired only four colts out of private- 
-owned mares. In total he produced 213 
foals, including 115 fillies and 98 colts.
He was rich in type and beauty, passing it 
on to the mąjority of his progeny. Accor
ding to the traits „type” and „head and 
neck”, his offspring showed a great ad
vantage over its peers, what made him an

przy 69,57% dla całego stada podsta
wowego). W stawkach przychówku 
urodzonego w czterech stadninach 
państwowych rozrzut tych wartości 
był większy (tab. 3). Cztery ogierki 
po Palasie urodzone w hodowli pry
watnej nie biegały.

Dane w tabeli pokazują, że w Micha
łowie, gdzie w okresie użytkowania Pa
lasa zaczął dominować kierunek poka
zowy, średnie wskaźniki dzielności były 
najniższe, chociaż i tam ogier pozosta- 

Rozkład wartości użytkowej i stopnia objęcia próbami dzielności potomstwa og. Palas 
urodzonego w różnych stadninach / The Dispersion of Use Value and Submission to Race
Trials of Palas Progeny Born in Different State Studs

Stadnina / Stud Janów Podl. Michałów Kurozwęki Białka I

Szt. potomstwa
(The number of progeny

72 72 46 19

Śr. Wp/szt.

/The average value of Cs per head
1,29 0,84 1,21 1,37 I

% biegających
/The percentage of raced offspring

72,22 77,78 78,72 73,68

Janow Podlasfci, najaruzszu -----
Polish Ovation / the highest selling mare 
of Polish Ovation Sale -1,5 mln US

to
t. 
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także wiele koni o wartości użytkowej 
znacznie przewyższającej średnią, przy 
tym urodziwych, wysoko plasowanych 
na pokazach, a w przyszłości przeważ
nie zasłużonych w hodowli.

Takimi „pięknymi i dzielnymi” koń
mi były np.:
• Gizela s. 1977 (od Gilza po Esparte
ro) hod. SK Michałów, Wp 3,44 - 
II w klasie klaczek dwuletnich na Pol
skim Narodowym Pokazie, ale także 
w Oaks, matka oaksistki;

Penicylina (od/out of Pentoda / Bandos),
. -i___nil.k.C.n
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Palas [EG](Aswan [EG] - Panel [SU] ! Nil [EG]), Tersk Stud

„improver”. Only regarding the trait „bo
dy and topline” his breeding value proved 
negative, probably because of his soft 
back. His grey color was of milky-white 
shade, beautifully contrasting with his 
large, dark eyes. Palas was, however, he
terozygous with regard to that trait, what 
was confirmed by the dispersion of colors 
in his progeny. Within it, 73,24% were 
greys, whereas 26,76% of other colors.
Palas left behind 9 leading sires and 72 
broodmares for Polish breeding. Among 
them were winners of the highest awards 
- two Junior Champion Mares of Poland: 
Elewka (out of Elegancia) i Egina (out 
of Estrada), five Polish National Cham
pion Mares: Fantastka (out of Fanza), 
Etruria (out of Etna), Angola (out of An- 
dria), Premia (out of Pliszka), Alejka 
(out of Aleja) and three Polish National 
Champion Stallions: Gondolier (out of 
Gonagra), Haracz (out of Harmonía) 
i Ararat (out of Arra). He sired also three 
Europe Champions: Etruria, Pilarka, 
Haracz and three World Champions: 
Gondolier, Etruria, Pilarka, the highest- 
-selling mare and US Nat. Ch. Mare - Pe- 
nicylina 1976 (out of Pentoda by Ban
dos), as well as the foundress of a „Cham
pions Dynasty” in Poland - Emigracja 
1980 (out of Emisja by Carycyn).
A truly fantastic refinement of Palas and 
his progeny might be rather associated 
with something fragile and ethereal, the 
more, that it isn’t widely known, that the 
average Coefficient of success per head 
of his get (1,12) exceeded the average va
lue for the whole Polish population. Also 
the higher percent of his foals were raced 
(74,65% of bom ones), comparing to the 
whole Polish broodmares” band (69,57%,

• Doping s. 1978 (od Donna po Nega- 
tiw) hod. SK Michałów, Wp 4,25 - Wi- 
ceczempion Wioch;
• Kabata s. 1978 (od Kometa po Elf) 
hod. SK Michałów, Wp 2,45 - Czem- 
pionka Polski Klaczy Młodszych;
• Zulus s. 1979 (od Zazula po Negatiw) 
hod. SK Michałów, Wp 2,23 - eksporto
wany do Francji, gdzie zasłużył się jako 
ojciec koni rajdowych;
• Endel s. 1981 (od Elwira po Elf) hod. 
SK Michałów, Wp 2,24 - Wiceczempion 
Polski i Europy, Międzynarodowy 
Czempion Ogierów z Babolnej;
• Ararat s. 1985 (od Arra po Bandos) 
hod. SK Janów Podlaski, Wp 1,42 - 
Czempion Polski, zwycięzca klasy 
w Pucharze Narodów, użytkowany 
do dziś jako czołowy;
• jego pełny brat Arras c. gn. 1986, 
Wp 3,92 - Czempion Austrii, później, 
z powodu niepłodności, użytkowany 
jako koń rajdowy.

Patos zasłużył się też jako ojciec koni 
długowiecznych oraz - po wytrwałej ka
rierze wyścigowej - wszechstronnych 
w różnych konkurencjach jeździeckich. 
Jego syn Wiedeń s. 1982 (od Wieża 
po Doktryner), hod. SK Kurozwęki, 
na torze biegał przez trzy sezony, osią
gając współczynnik powodzenia powy

żej średniej (1,70). Później okazało się, 
że miał wrodzone zdolności do skoków, 
które nieraz demonstrował podczas 
przeglądów - kiedy udało mu się wy
rwać prezenterowi, chętnie przeskaki
wał żywopłoty. Przekazał tę cechę 
na potomstwo półkrwi, dal bowiem wie
le wartościowych koni sportowych, jak 
np. og. Bajt s. 1991 (od Bircza), przez 
wiele lat reprezentujący SO Białka.

Jako klasyczny przykład typowo 
arabskiej wytrzymałości i długowiecz
ności służyć może wal. Elekt gn. 
(od Elektra po Bandos), ur. 1985 w Ja
nowie Podlaskim. Na wyścigach spę
dzi! trzy sezony, biorąc udział w 29 go
nitwach, z których 5 wygrał. Jednak 
dopiero w III sezonie swojej kariery 
osiągnął „dobry średni” współczynnik 
powodzenia 1,00. Świadczy to o cha
rakterystycznym dla arabów, zwłasz
cza tzw. „starego typu”, późnym doj
rzewaniu. Po zejściu z toru zaczął star
tować w rajdach długodystansowych, 
osiągając w tej dyscyplinie poziom mi
strzostw Polski. Co ciekawe, jego wie
loletnia właścicielka, Krystyna Rom- 
szycka, wkrótce odkryła w nim także 
talent do ujeżdżenia. I w tej, skrajnie 
odmiennej dyscyplinie, Elekt doszedł 
do poziomu mistrzostw Polski, prze
chodząc całą drogę od klasy L do CC. 
Mało tego - sukcesy osiągał we współ
zawodnictwie z „dużymi” końmi ras 
uważanych za dużo bardziej predyspo
nowane do konkurencji ujeżdżenia. 
Po raz ostatni, w wieku 25 lat, starto
wał w II Sportowych Mistrzostwach 
Polski Koni Arabskich w 2010 r., jako 
„profesor” dla mniej doświadczonych 
zawodniczek. W zeszłym roku, w uzna
niu dla tak zadziwiającej formy i kon
dycji, podczas „Dni Arabskich” otrzy
mał Trofeum WAHO. Podczas ceremo
nii wręczenia tej nagrody całkiem raź
no pobrykiwał!

Ostatni rocznik przychówku Palasa 
urodzonego w Polsce szczególnie obfi
tował w konie dzielne, wytrzymaale 
i chętnie współpracujące z człowie
kiem. Przykładowo, w SK Kurozwęki 
w roku 1991 urodziły się trzy ogierki: 
Nenufar, Wykusz i Zgaduj.

Nenufar s. (od Nejtyczanka po Ba
nał) spędził na torze 2 sezony, startu
jąc 27 razy, w tym 2 razy wygrywąjąc.
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Kariera ta zamknęła się współczynni
kiem powodzenia 1,56, czyli powyżej 
średniej. Po zejściu z toru, w roku 1995, 
został nabyty przez SK Kielnarowa 
i przeznaczony do użytkowania rajdo
wego. Okazał się nadzwyczajnie uta
lentowany w tej dziedzinie, czego uko
ronowaniem stało się mistrzostwo Pol
ski na dystansie 160 km, zdobyte 
w 1999 r., pod Kajuszem Krzemieniec
kim. Oprócz tego właściciel Nenufara, 
Czesław Witko, przekonał się o jego 
pojętności i podatności na układanie, 
zwłaszcza metodami „naturalnymi”. 
Podczas przepędu koni upamiętniają
cego nasze wejście do UE (1.05.2004 r.) 
wspólnie z Krzysztofem Czamotą za

▲ Emael (od/out of Ejnia /Algomej), Kurozwęki, zwycięzca pięciu wyścigów, 
w tym / winner of five races inc.: Janowa / Produce Hand Derby St.

Pilarka iod/out of Pierzga I Negativ), Janów Podlaski, 
Czempionka Świata / World Champion Mare ▼

zsjp.janowpodlaski.net

demonstrowali jego przydatność jako 
„araba w wersji dla emeryta”, a ja zapa
miętałam go wtedy jako wspaniałego, 
zrównoważonego wierzchowca. Drugi 
raz los zetknął mnie z Nenufarem pod
czas Wiosennego Pokazu Koni Arab
skich w Bialce 2006 r., kiedy to, w parze 
z K. Czamotą na og. Mąciwoda, ode
grałam na nim rolę Lady Stanhope 
podczas randki z Emirem Rzewuskim. 
Konia nie stresowała wtedy ani moja 
czerwona, szeleszcząca suknia, ani 
licznie zgromadzona publiczność, mu
zyka czy reklamy. Nie przypuszczałam 
wtedy, że 19-letni obecnie wal. Nenufar 
znajdzie się u mnie na zasłużonej eme
ryturze (od 16.09.2009 r.), co wcale nie Zespół Szkół

im. Adama Naruszewicza
oraz
Stadnina Koni 
w Janowie Podlaskim
zapraszają

absolwentów szkół gimnazjalnych 
do rozpoczęcia nauki w Technikum 
kształcącym w zawodzie hodowca koni 
w roku szkolnym 2011/2012.
Nauka trwa 4 lata.
Kończy się egzaminem maturalnym 
oraz egzaminem zawodowym 
(część pisemna i praktyczna), 
po zdaniu którego absolwent 
otrzymuje tytuł technik hodowca koni. 
Atutem kształcenia jest praktyczna 
nauka zawodu odbywająca się 
w najstarszej polskiej Stadninie Koni 
Janów Podlaski.

Więcej informacji o rekrutacji na stronie:
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▲ Endel (od/out of Elwira / Elf) Michałów, zwycięzca pięciu wyścigów, / winner of five races inc.: Kabaret, Wielki Szlem St.

Ararat (od/out of Arm / Bandos), Janów Podlaski, kontynuator rodu / the chief progenitor of Saklawi I sire line ▼

respectively). Corresponding values for 
each of Polish State Studs (four private- 
-bred colts weren’t raced) are much mo
re diversified (table 3). At Michałów, for 
the long time oriented to the show direc
tion, the average indicators of use value 
were the lowest, although several good 
racers by Palas were bom there.
During his stud career Palas got one Der
by winner (the bay colt Emael 1988 (out of 
Ejnia by Algomęj), Cs 10,80, bred at Kuro- 
zwęki); three Oaks winners (Pieczęć, gr., 
1976, out of Pierzga by Negatiw, Cs 3,54, 
bred at Janów Podlaski; Empala, b., 1987, 
out of Equitana by Aloes, Cs 3,18, bred at 
Janów Podlaski; Al Adha, gr., 1989, out of 
Albania by Gwarny, Cs 3,33, bred at Biał
ka) and two Critérium winners (the grey 
fily Euzebia, 1985, out of Europa by Ban
dos, Cs 6,02, bred at Janów Podlaski and 
the grey colt Paragon 1986, out of Partita 
by Bandos, Cs 4,56, also bred at Janów). 
Apart from the Classic winners, Palas si
red many persistent racers, subsequen
tly obtaining good show and breeding re
sults - literally „bold and beautiful” ones. 
Among them were, for example, the fol
lowing mares and stallions:
- Gizela, gr., 1977 (out of Gilza by Espar- 
tero), Cs 3,44, bred at Michałów, placed 
second as well in the 2-y. o. fillies class of 
the Polish Nationals, as in the Oaks, 
a dam to an Oaks-winner;
- Doping, gr., 1978 (out of Donna by Ne
gatiw), Cs 4,25, bred at Michałów, the 
Reserve Champion of Italy;

oznacza odpoczynku. Mimo tylu prze
bytych w życiu kilometrów, nadal od
znacza się żelazną kondycją i razem 
spędzamy wiele miłych chwil w siodle. 
Na V Jesiennym Pokazie Koni Arab
skich w Janowie wystartowaliśmy 
w klasie Polskich Strojów Historycz

nych i ząjęliśmy V miejsce. Malo tego, 
w VII Mistrzostwach Polski Amazonek 
w Damskim Siodle, choć koń nie miał 
dużo czasu, aby się z takim siodłem 
oswoić, braliśmy udział w dwóch kon
kursach: strojów historycznych i Free
style, przy czym w tym ostatnim niósł
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na grzbiecie nie tylko mnie, ale i moja 
suczkę!

Także jego rówieśnicy, Wyfcuss 
i Zgaduj, dożyli podobnego wieku 
i po długich karierach wyścigowych 
dzielnie służyli swoim właścicielom 
pod siodłem. Wykusz s. (od Włóka 
po Pepton) biegał przez dwa lata, ma
jąc na koncie 16 startów, jedno zwy
cięstwo i Wp 0,76. Od roku 2007 
do dziś przebywa w Trzcielinie k. Stę
szewa, u Dariusza Szczepańskiego, 
przez którego jest użytkowany jako 
wierzchowiec rekreacyjny. Mimo że 
pozostał nadal ogierem, spisuje się 
doskonale jako „koń rodzinny”, po
zwalając się obsługiwać i dosiadać 
nawet przez małe dzieci. Zgaduj gn. 
(od Zagadka po Eufrat), biegał aż 
3 sezony, startując 31 razy i wygrywa
jąc 7 gonitw. Jego współczynnik po
wodzenia był najwyższy spośród tych 
trzech synów Palasa, bo w II sezonie 
użytkowania wyniósł 1,80. W 1999 r. 
nabyty przez Alicję Najmowicz, słu
żył jej zarówno do hodowli, jak 
i pod wierzch. Właściciele obydwu 
ogierów zachwycali się ich spokoj
nym, zrównoważonym charakterem 
i łatwością w prowadzeniu.

Przytoczone przykłady świadczą, że 
liczne potomstwo Palasa potrafiło 
zdobywać laury na bardzo różnorod
nych polach. Potwierdziło ono, że 
u polskich arabów możliwe jest połą
czenie urody z dzielnością i osiągnię
cie przy tym wysokiego poziomu obu 
cech. •
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Nenúfar (od/out of Nejtyczanka 
/ Banat), Kurozwęki, Hand 

Krystyna Chmiel

- Kabata, gr., 1978 (out of Kometa by Elf), 
Cs 2,45, bred at Michałów, the Junior Re
serve Champion Mare of Poland;
- Zulus, gr„ 1979 (out of Zazula by Nega- 
tiw), Cs 2,23, brd at Michałów, exported 
to France, where he won renown as a si
re of endurance competitors;
- Endel, gr., 1981 (out of Elwira by Elf), 
Cs 2,24, bred at Michałów, the Reserve 
Champion Stallion of Poland and Euro
pe, the International Show Champion 
Stallion at Babolna;
-Ararat, gr., 1985 (out of Arm by Bandos), 
Cs 1,42, bred at Janów Podlaski, Polish Na
tional Champion, a class winner in the Na
tions” Cup, still standing at stud in Poland;
- Arras, dk. b., 1986, his full brother, Cs 
3,92, bred at Janów Podlaski, the Natio
nal Champion of Austria, later used in 
endurance.
Palas distinguished himself also as a sire 
of persistent, long-living and versatile hor
ses. His son Wiedeń, gr., 1982 (out of Wie
ża by Doktryner), bred at Kurozwęki, was 
raced for 3 seasons with better than ave
rage results (Cs 1,70). Put to stud, he re
vealed inborn jumping talents - whenever 
succeeded to break free, he jumped over 
hedges! Wiedeń passed those talents on - 
used in half-bred Anglo-Arabian bre
eding, he sired many outstanding event 
horses. One of them was the grey stallion 
Bajt 1991 (out of Bircza), starting in the 
colors of Białka Stallion Depot.
The bay gelding Elekt 1985 (out of Elek
tra by Bandas), bred at Janów Podlaski, 
may serve as a classic example of a typi
cal Arabian stamina and longevity. He 
spent 3 seasons at the racecourse, taking 
part in 29 races and winning 5 of them. 
His maximum coefficient of success, ho
wever, he obtained in the 3rd season of 
the career, what proved another charac
teristic Arabian trait - late maturing. 
After racing, Elekt joined the endurance 
team and did very well - he reached the 
level of Championships of Poland! More
over, he revealed a great talent to an 
extremely different equestrian sports di
scipline - the dressage, advancing gradu
ally from its ,,E’ class to the „CC” class. 
He was able to win even in competition 
with sizeable part-breds, considered as 
more predisposed to dressage, this year 
Elekt in the age of 25 still took part in the 
II Arabian Horse Sports Championship 
of Poland, serving as a „professor” for 
less experienced riders. Last year he was 
granted the „WAHO Trophy”, bursting 
with energy, when it was handed.
The last age group of Palas progeny bom 
in Poland was especially rich in efficient 
and persistent horses, willingly co-opera
ting with riders. The best representati
ves of the foal year 1991 were three colts 
bom at Kurozwęki Stud - Nenúfar, Wy
kusz and Zgaduj.
Nenúfar, gr (out ofNejtyczanka by Banat), 
spent 2 seasons at the racecourse, starting 
for 27 times and wining twice. His maxi
mum coefficient of success reached 1,56, 1 
e. exceeded the average value. After the ra
ce career he was purchased by Czeslaw 
Witko, owner of the Kielnarowa Stud, and 
assigned to endurance rides. In that com
petition he did very well, in 1999 gaining the 
Championship of Poland on the distance of
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Elekt (od/out of Elektra / Bandos), 
Janów Podlaski, wielokrotny 
Mistrz Polski w rajdach / multi 
Poland’s champion in endurance 
Hand Agnieszka Romszycka

160 km. ridden by Kąjusz Krzemieniecki. 
Apart from stamina, he revealed also a gre
at docility and manageability under saddle, 
especially, when ridden by „natural” me
thods. I had the honor to ride him for the 
first time in 2004 at Kielnarowa when we 
celebrated the access of Poland to the EU. 
Two years later I rode him during a „costu
me show” at Białka (in a break between se
parate classes of Youth Spring Arabian 
Horse Show), but at that time I didn’t even 
dare to dream, that some day I’d be able to 
purchase him. It came true in 2009 and 
now, in the age of 19, Nenufar still enjoys 
the iron condition and plenty of energy, ma
king my wonderful partner in pleasure ri
ding. This year we started in the V Autumn 
Arabian Horse Show (Polish Historical Co
stume class) and in the VH International 
Sidesaddle Championships (in two compe
titions - Historical Costumes and Freesty
le). In the last one he carried on his back 
not only me, but also my little Cavalier 
King Charles Spaniel bitch!
His peers, Wykusz and Zgaduj, lived up 
to similar age and after persistent race 
careers made good saddlehorses for the
ir future owners. Wykusz, gr. (out of Włó
ka by Pepton), was raced for two years, 
with 16 starts, one win and Cs 0,76. Now 
he belongs to Dariusz Szczepański and 
is used as a pleasure riding horse by him 
and his family. On the other hand, Zga
duj, bay, out of Zagadka by Eufrat, spent 
three seasons at the racecourse, starting 
for 31 times, winning for seven times and 
obtaining the highest coefficient of suc
cess from those three Palas sons -1,80 in 
the 2nd season of his career. Purchased 
in 1999 by Alicja Najmowicz, was used by 
her as well for breeding, as under saddle. 
The owners of both stallions enjoyed 
their calm character and manageability. 
The examples given above proved, that 
the numerous progeny of Palas was able 
to win laurels in many different fields. It 
confirmed, that Polish Arabian horses 
could combine beauty and performance 
in one, obtaining the high level of both fe
atures. /transl. K. ChJ
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iewątpliwie największym wy
darzeniem jeździeckim mijają
cego sezonu byiy mistrzostwa 
świata w Kentucky. Zwyciężczynią na 

mistrzowskim dystansie 160 km zosta
ła Hiszpanka Maria Alvarez Ponton, 
która na koniu Nobby obroniła tytuł 
i powtórzyła swój poprzedni sukces. 
Zwycięska para uzyskała średnią pręd
kość 21,07, a na ostatniej pętli - 
29,44 km/h! Na pierwszych dwóch 
bramkach weterynaryjnych zawod
niczka była druga, a począwszy od trze
ciej prowadziła aż do mety. Kolejne 
miejsca zajęli szejkowie: drugi był 
Mohd Bin Rashid Al Moktum na Ciel 
Oriental (21,02 km/h), a trzeci - Hamad 
Bin Mohd Al Moktum na SAS Alexis 
(21,01 km/h). Warto zwrócić uwagę 
na minimalne różnice prędkości mie
dzy tymi zawodnikami, a przecież było 
to 160 km. Ostatnim sklasyfikowanym 
zawodnikiem (55.) byl Japończyk Chi- 
kako Nishiyama, który na koniu Da
me on uzyskał przeciętną prędkość 
13.91 km/h. Polscy zawodnicy w tym 
mistrzowskim rajdzie nie startowali.

Analizując wyniki światowych im
prez rajdowych łatwo można wyodręb
nić grupę jeźdźców plasujących się 
zwykle na czołowych miejscach. Jed
nak czymś zupełnie innym jest uzyski
wanie dobrych miejsc, ale za każdym 
razem na innym koniu, a czymś innym, 
znacznie trudniejszym, powtarzanie 
takich wyników na dwóch lub trzech 
stałych koniach, nie mówiąc już o jed
nym. Taka powtarzalność znakomi
tych wyników jest najlepszym świadec- 

Biorąc pod uwagę popularność 
jeździectwa w Polsce 
i równocześnie chcąc 

promować rajdy, należałoby 
kłaść jeszcze większy nacisk 

na popularyzację imprez 
towarzyskich, przy 

równoczesnym zapewnieniu 
kompetentnej obsady 

sędziowsko-weterynaryjnej, 
która potrafiłaby zachęcić 

hobbystów do profesjonalnego 
podejścia do tej dyscypliny.

twem dla konia, jeźdźca i trenera 
i świadczy nie tylko o klasie zwierzęcia, 
ale i o umiejętności właściwego do
stosowania obciążeń treningowych 
do możliwości konia.

W Europie najważniejszą tegorocz
ną imprezą byiy mistrzostwa Europy 
juniorów i młodych jeźdźców w Kreuth. 
Polskę reprezentowała tam tylko jed
na para - Maciej Kosicki/Euroland, ale 
niestety została wyeliminowana z po
wodu kulawizny konia. W tym momen
cie dotykamy bardzo istotnego proble
mu polskich rajdów - po prostu nie 
mamy zawodników w tej grupie wieko
wej, kwalifikujących się do startów 
na większych imprezach. Nie chodzi tu 
tylko o ME - przypominam, że w ubie
głym sezonie nie zostały rozegrane mi
strzostwa Polski, gdyż nie było wyma
ganej minimalnej liczby zawodników. 
Jedyny Maciej Kosicki, w ubiegłym se
zonie skutecznie broniący naszych 
barw na zagranicznych trasach, jest 
zbyt małym pocieszeniem. Przy takim 
niedoborze młodych zawodników ab
solutną koniecznością jest opracowa
nie dla nich jednoznacznej, a równo
cześnie atrakcyjnej, ścieżki kariery. 
W tej trudnej sytuacji zupełnie niezro
zumiała była decyzja rozgrywania te
gorocznych MPJiMJ podczas zawo
dów ogólnopolskich, a nie podczas za
wodów CEL Uzyskany w takich warun
kach wynik nie dawał żadnych kwalifi
kacji do startów międzynarodowych 
i nie był liczony w rankingu FEI, 
a przecież startujemy nie tylko dla wła
snej satysfakcji. Może warto skorzy
stać tutaj z doświadczeń Czechów, 
którzy - co jest podwójnie zabawne - 
uczyli się od nas. Rajdy w Czechach za
częły być rozgrywane dopiero w tym 
stuleciu, a przy budowaniu podstaw
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dyscypliny Czesi korzystali z naszych 
doświadczeń i pomocy. Pomimo sto
sunkowo krótkiego stażu, już zaczyna
ją nas doganiać, a w organizacji dużych 
imprez nawet nas przegonili, gdyż byli 
już gospodarzami ME JiMJ. Liczba cze
skich zawodników jest nieco mniejsza 
niż w Polsce, imprez w sezonie także 
nie jest dużo, ale ze względu na położe
nie geograficzne kraju i dobre drogi są 
obecni na rajdach węgierskich, au
striackich, polskich i niemieckich. Dali 
się już także poznać w Zjednoczonych 
Emiratach Arabskich. Na tegorocz
nych MEJiMJ w Kreuth Czesi wystar
towali pełną ekipą, a ukończyły 2 za
wodniczki zajmując bardzo dobre 
miejsca - 13. i 14. Już w październiku 
2010 r. na stronie www.vytrvalost.com 
wisiai kalendarz zawodów krajowych 
i międzynarodowych, organizowanych 
w krajach ościennych w sezonie 2011. 
Na naszej stronie rajdowej takich 
szczegółowych terminów zawodów

Polacy na zagranicznych trasach raj
dowych są widziani głównie dzięki 
ogromnemu zaangażowaniu KJ Cham
pion. Do ważniejszych ubiegłorocz
nych osiągnięć zawodników tego klu
bu należy zaliczyć start pary Sebastian 
Karaśkiewicz/Grani na 120 km w Ba- 
bolnej, a także Beaty Dzikowskiej 
na Cyrylu i Kamili Kart na Label du 
Magny, które dobrze zaprezento
wały się w Rambouillet na dystansie 
130 km. W Dillingen (25-27.06), w mię
dzynarodowej rywalizacji, zawodnicy 
Championa zostali sklasyfikowani we 
wszystkich konkursach, w których 
startowali. Na krótszych dystansach 
wystąpili w Marbach, w Pezinoku 
na Słowacji oraz w miejscowości Most. 
Jedyną zawodniczką spoza teamu 
Champion, reprezentującą - z dobrym 
rezultatem - polskie barwy na zagra
nicznych trasach, jest Beata Szlezyn- 
gier-Jagielska. Podczas zawodów CEI* 
w Estonii (21-23.05) na koniu Farah-

An endurance 
kaleidoscope

Without a doubt the greatest riding 
event of the past season were the World 
Championships in Kentucky. The winner 
of the championship distance of 160 km 
was the Spaniard Maria Alvarez Ponton 
atop Nobby, defending the title and repe
ating her previous success. The winning 
couple achieved an average speed of 
21,07 km/h. The speed on the last lap was 
29,44. At the first two vet checks the win
ning contestant was second, taking the 
lead from the third stop and not letting it 
go. Subsequent places were taken by 
Sheikh Mohd Bin Rashid Al Moktoum 
atop del Oriental - 21,02 km/h and She
ikh Hamdan Bin Mohd Al Moktoum 
atop SAS Alexis - 21,01 km/h, who was 
third. The minimal differences in speed 
between these contestants are especially 
noteworthy, considering that it was 
a 160 km course. The last contestant (55) 
to be classified was the Japanese Chika- 
ko Nishiyama, who atop the horse Dame- 
on achieved an average speed of 
13,91 km/h. Polish contestants did not 
participate in this championship event. 
By analyzing the results of world events 
it is easy to isolate a group of riders pla-

jeszcze nie było. Zawody rangi CEI or
ganizowane są w Polsce od 1994 roku, 
ale nigdy jeszcze nie byliśmy organiza
torami zawodów rangi CEIO ani mi
strzostw. Obecnie, w aktualnym ran
kingu polskich koni rajdowych jest ich 
151, a liczba organizowanych u nas 
w sezonie zawodów oscyluje około 10-12 
imprez. Biorąc pod uwagę popular
ność jeździectwa w Polsce i równocze
śnie chcąc promować rajdy, należałoby 
kłaść jeszcze większy nacisk na popu
laryzację imprez towarzyskich, przy 
równoczesnym zapewnieniu kompe
tentnej obsady sędziowsko-weteryna- 
ryjnej. która potrafiłaby zachęcić hob
bystów do profesjonalnego podejścia 
do tej dyscypliny.

Beata Dzikowska nalatop Mari 
oraz/and Olga Ciesielska naiatop Ersted, 
MP/CEUCEN Kuźnia Nowowiejska

-Cyngar zajęła 6. miejsce. W swoim 
drugim starcie - w Kurtuvenai na Li
twie (2-4.07) jechała na koniu Astan 
i zajęła 2. miejsce na dystansie 120 km.



cing usually at the top spots. However it 
is one thing to achieve a good final spot 
each time atop a different horse, and 
another, much harder, to repeat those re
sults with two or three regular horses, 
not to mention just one. Such a repeata
bility of terrific results is the best testi
mony for horse, rider and trainer and is 
proof not only of the animal’s class, but 
also of an ability to properly adjust tra
ining loads to the horse’s capabilities.
In Europe the most important event this 
year were the European Championships 
of Juniors and Young Riders in Kreuth. 
The Poles were represented there by on
ly one pair Kosicki/Euroland who unfor
tunately were eliminated due to lame
ness. Here we touch a very significant 
problem of Polish endurance races, na
mely we don’t have contestants in this 
age group, who qualify for bigger compe
titions and I don’t mean just the Europe
an Championships. May I remind all that 
in the last season the Polish Champion
ships were not held due to the lack of 
a required minimum number of conte
stants. The sole Maciej Kosicki, success
fully defending our country’s colors in 
the past season on foreign trails, is little 
consolation. With such a deficiency of 
young contestants it is an absolute ne
cessity to draw up an unequivocal and at 
the same time attractive career path for 
them. In this difficult situation the deci
sion on holding this year’s Polish Cham
pionships of Juniors and Young Riders 
during the All-Polish competition and 
not during the CEI event was totally in
comprehensible. The result, achieved 
under such conditions, did not give any 
qualifications for international starts 
and was not included in the FEI classifi
cation, and one does not compete just 
for mere satisfaction. Maybe it is worth 
taking advantage of the experiences of 
the Czechs who, which is a double joke, 
learned from us. Endurance races in the 
Czech Republic began being held only in 
this century and the Czechs took advan
tage of our experiences and help in buil
ding the basis of this discipline. Despite 
a relatively short experience, the Czechs 
are already beginning to catch up with 
us, not to mention that they have overta
ken us in terms of organization, as they 
have already hosted the European 
Championships of Juniors and Young Ri
ders. The number of Czech contestants 
is slightly lower than in Poland, also the
re aren’t many events during the season, 
but due to their geographical situation 
and good roads they are present at Hun
garian, Austrian, Polish and German 
competitions. They also got to introduce 
themselves in the United Arab Emirates. 
At this year’s European Championships 
of Juniors and Young Riders in Kreuth 
the Czechs competed with a full team, 
with two contestants finishing the race 
and placing well at the 13th and 14th po
sitions. Already in October on the 
www.vytrvalost.com website a calendar 
of domestic and international events in 
neighboring countries in the 2011 season 
was posted. On our endurance website 
such detailed dates of events have yet to 
be listed. Events of the CEI rank are or

ganized in Poland since 1994, but we ha
ve never been the organizers of CEIO 
ranked competitions or championships. 
In the current classification of Polish en
durance horses 151 animals are listed 
and the number of events organized in 
a season in Poland fluctuates around 10- 
12. Considering the popularity of horse 
riding in Poland and at the same time 
wanting to promote endurance we sho
uld draw even more attention to the po
pularization of friendly races with a com
petent jury and veterinary panel, which 
would encourage hobbyists to take on 
this discipline in a professional manner.
Poles are seen on foreign endurance tra
ils mainly thanks to the enormous invo
lvement of the Champion Equestrian 
Club. The more significant achievements 
of this club’s contestants include the 
start of the Karaśkiewicz/Grant pair over 
120 km in Babolna, as well as Beata Dzi
kowska atop Cyryl and Kamila Kart 
atop Label du Magny, who presented 
themselves very well in Ramboulliet over 
130 km. In Dillingen (25.-27.06) Cham
pion’s contestants were classified among 
an international line-up in all competi
tions in which they participated. The 
club’s riders competed over shorter di
stances in Marbach, Pezinok in Slovakia 
and the city of Most. The only contestant 
from outside the Champion team repre
senting Polish colors with good results 
on international trails is Beata Szlezyn- 
gier-Jagielska. During the CEI 1* event 
in Estonia (21-23.05) atop Ftirah-Cyngar 
she placed 4th. Whereas during her se
cond start at the competition in Lithu
ania in Kurtuvenai (2-4.07) she rode 
Aslan and placed second over a distance 
of 120 km.
The most important endurance event 
held in Poland in the 2010 season were 
the CEI */**/*»* competitions combined 
with the Senior Polish Championships in 
Kuźnia Nowowiejska during the first 
weekend of September. A record number 
of pairs registered for this event - 98, 
with 85 actually competing. A record of 
foreign participants was also set - 33 re
presenting 8 countries. For the first time 
in Poland the offer of Harald Grinschingl 
was taken advantage of, who provided 
a full service of time measurement, vete
rinary cards, showing results during the 
race, as well as a final working out of the 
results and a statistical analysis of the 
event. Domestic competitions for young 
horses, which are held according to our 
regulations, caused Harald some pro
blems, but even that was successfully re
solved. The lineup for the 160 km trail 
saw 13 contestants, with 9 reaching the 
finish line. Unfortunately the eliminated 
group included as many as three Polish 
contestants and the only one to finish 
was Maciej Kacprzyk atop Ferro. This 
pair, placing 4th in the international clas
sification, gained the title of Polish 
Champion. It’s a pity though that the Po
lish Championships podium had only 
one place taken. The most well-known 
contestant competing over 160 km was 
the German Belinda Hitzler riding atop 
the 10 year old Arabian gelding Nabob la 
Marjorie. This pair not only placed first,

Najważniejszą imprezą rajdową 
w kraju w sezonie 2010 były zawody 
CEI***/**/* połączone z MP seniorów, 
rozgrywane w Kuźni Nowowiejskiej 
w pierwszy weekend września. Na za
wody zgłosiła się rekordowa liczba par - 
98, a ostatecznie wystartowało 85. Padi 
także rekord liczby uczestników zagra
nicznych, których było 33, a reprezento
wali oni 8 krajów. Po raz pierwszy w Pol
sce skorzystano z oferty Haralda Grin- 
schingla, który zapewnił pełną obsługę 
pomiaru czasu, kart weterynaryjnych, 
podawanie wyników w trakcie trwania 
rajdu, jak też ostateczne opracowanie 
wyników i analizę statystyczną imprezy. 
Pewien kłopot sprawiły Haraldowi kon
kursy krajowe dla młodych koni, które 
są rozgiywane według naszego regula
minu, ale i to zostało pomyślnie rozwią
zane. Do głównego dystansu 160 km 
wystartowało 13 zawodników, a do me
ty szczęśliwie dotarło 9. Niestety, w gru
pie wyeliminowanych było aż trzech za
wodników polskich, a zawody ukończył 
tylko Maciej Kacprzyk na Ferro. Para 
ta, zajmując 4. miejsce w klasyfikacji 
międzynarodowej, zdobyła równocze
śnie tytuł mistrza Polski. Szkoda jed
nak, że „na pudle” MP tylko to jedno 
miejsce było zajęte. Najbardziej znaną 
zawodniczką startującą na dystansie 
160 km była Niemka Belinda Hitzler, ja- 
dąca na 10-letnim arabskim wałachu 
Nabab la Marjorie. Para ta nie tylko za-

Finiszują Beata Dzikowska 
i/and Mari on finish linę, 

MP/CEI/CEN Kuźnia Nowowiejska
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jęła 1. miejsce, uzyskując przeciętną 
prędkość 16,692 km/h, ale także wygra
ła konkurs Best Condition. Dla po
równania, prędkość mistrza Polski 
wynosiła 15,328 km/h. 2. miejsce za
jęła Virge Laur na Filly Bella z Es
tonii (16,087 km/h) a 3. - Katharina 
Dom na Donna Sayda M z Niemiec 
(15,879 km/h).

Największym polskim sukcesem 
podczas zawodów w Kuźni Nowowiej
skiej były pierwsze dwa miejsca na dy
stansie 120 km. Zwyciężyła Beata Dzi
kowska na Mań (18,403 km/h), a 2. była 
Olga Ciesielska na wałachu Ersted, któ
ra przegrała z Beatą o czubek końskie
go nosa (18,402 km/h). Mań zdobyła 
także nagrodę Best Condition. Na dy
stansie 120 km startowało 10 zawodni
ków, a sklasyfikowano 5. Ubiegłoroczne 
zawody w Kuźni Nowowiejskiej były or
ganizowane w tym miejscu już po raz 
trzeci. Pogoda dopisała, atmosfera była 
przesympatyczna - jak zwykle - i nawet 
klasa LL miała obsadę międzynarodo
wą. Poza tym już tradycyjnie startował 
także sam szef ośrodka - Jacek Wargal- 
la. Mamy nadzieję na kontynuowanie 
tutejszych spotkań rajdowych, gdyż 
na sezon 2011 do kalendarza FEI zosta
ły zgłoszone zawody w Kuźni, które od
będą się w dniach 1-3.07.

Warto wspomnieć także o rozgrywa
nych w 2010 roku w Gieniuszach Mi
strzostwach Polski Młodych Koni. Ich 
obsada nie była zbyt liczna, ale wydaj e 
się, że po pewnych modyfikacjach re
gulaminu, jak też i po odpowiednim 
rozreklamowaniu imprezy, możemy się 
pokusić o organizację Mistrzostw Mło
dych Koni (pięcio- i sześcioletnich) 
w ramach kalendarza FEI. Przypusz
czam, że byłoby wielu chętnych do 
udziału w takich zawodach.

Rok 2010 na świecie wyjątkowo obfi
tował w ważne konferencje naukowe 
poświęcone zagadnieniom fizjologii 
wysiłku i treningu koni. Konferencje 
CESMAS (Conference on Equine 
Sports Medicine and Science) odbywa
ją się regularnie co 2 lata już od 14 lat. 
Gospodarzem ubiegłorocznej była 
Szwecja, a głównym tematem była 
„Ocena potencjalnych możliwości wy
siłkowych konia sportowego oraz bada
nia weterynaryjne przy zakupie koni”

Maciej Kacprzyk i/and Ferro, 
MP/CEI/CEN Kuźnia Nowowiejska

achieving an average speed of 16,692 km/h, 
but also won the Best Condition award. 
As a comparison the speed of the Polish 
Champion was 15,328 km/h. Second pla
ced Virge Laur atop Filly Bella from Es
tonia (16,087 km/h) and third - Kathari
na Dorn atop Donna Sayda M from Ger
many (15,879 km/h). The greatest Polish 
successes during the competition in 
Kuźnia Nowowiejska were two top spots 
over a distance of 120 km. The winner 
was Beata Dzikowska atop Mari, achie
ving a speed of 18,403 km/h and second 
came Olga Ciesielska atop the gelding 
Ersted, losing to Beata by a horse’s nose 
- 18,402 km/h. Mari also won the award 
for Best Condition. Over the distance of 
120 km the line-up saw 10 contestants, 
with 5 being classified. This year’s event 
at Kuźnia Nowowiejska was organized 
here already for the third time. There 
was good weather, the atmosphere was 
pleasant as always, even the LL class had 
an international line-up and the director 
of the riding center, Jacek Wargalla, tra
ditionally competed in the event. We ho
pe to continue these endurance me
etings, as the event in Kuźnia has been 
submitted to the FEI calendar for the 
2011 season (1-3.07).
Also the Polish Championships for 
Young Horses in Gieniusze are worth 
mentioning. In the current year the line- 
-up was not very numerous, but it seems 
that after some modifications to the re
gulations, as well as after a proper pro-

motion of the event we can attempt to 
organize Championships for Young Hor
ses (5 and 6 year olds) as part of the FEI 
calendar. I assume that there would be
many willing to take part in such a com
petition.
The year 2010 also had an abundance of 
significant scientific conferences on the 
physiology of exertion and training of 
horses. The CESMAS (Conference on 
Equine Sports Medicine and Science) 
has been taking place for 14 years, regu
larly every two years. This year’s confe
rence was held in Sweden and its leading 
topic was the „Performance diagnosis 
and purchase examination of elite sport 
horses”, issues extremely important for 
riders, trainers, veterinary officers and all 
horse riding enthusiasts. The most im
portant topics included a series of re
ports on young horses, the analyzing of 
genetic predispositions towards oste
ochondrosis, as well as conditions favo
ring its occurrence. The strategy of tra
ining, with special attention on how to 
avoid injuries, as well as the role of sho
eing in the navicular lame horse were di
scussed. Another interesting issue was 
the „Performance evaluation for training 
guidance”. The thesis presented rules for 
the performing of tests (SET - standar
dized exercise test) in order t» evaluate 
the efficiency of horses, ProP°*e?
by various authors. It seems that makmg 
such parameters as the number of steps, 
the duration of each step, the recovery
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À Agnieszka Romszycka on/atop Edinet i/and Marta Krężel on/atop Orsk, 
MPMK Gieniusze

Maciej Kosicki i/and Euroland, serwisuje ojciec zawodnika, Sławomir 
/ his father at servis, MEJiMJ Kreuth ▼

between steps and the intensity of each 
step uniform is only a matter of time. 
The drawing up of regulations for the 
carrying out of tests for horses of various 
riding disciplines will be a huge help in 
training work and will also facilitate the 
comparison of horses trained in different 
centers. A very interesting issue was the 
presentation of current veterinary proce
dures, as well as formal and legal terms 
when purchasing horses in Germany.
In the beginning of November the 7th 
ICEEP (Internationale Conference on 
Equine Exercise Physiology) took place 
in the Republic of South Africa. The first 
conference of this series was held in 
Oxford in 1982 and the next took place in 
a four-year cycle in various places all over 
the world. The discussed issues were di
vided into the following subject areas: 
the respiratory system, biochemistry 
with hematology, endocrinology toge
ther with thermoregulation, nutrition, 
biomechanics, cardiovascular system, 
applied physiology, muscles, genetics, 
drugs, rehabilitation. Tests carried out in 
endurance horses belonged mainly to 
the areas of biochemistry, endocrinology 
and applied physiology. I would refer all 
interested in those and other similar the
ses to the Equine Veterinary Journal we
bsite www.evj.co.uk, where in the book
store section you can purchase materials 
from both conferences. /transl. J. K./

czyli zagadnienia bardzo istotne dla za
wodników, trenerów, lekarzy weteryna
rii oraz dla wszystkich sympatyków jeź
dziectwa. Do ważniejszych prezento
wanych tematów zaliczyłabym cykl re
feratów dotyczących młodych koni, 
analizowano genetyczne predyspozy
cje do występowania osteochondrozy, 
jak też czynniki sprzyjające jej wystę

powaniu. Omawiano strategię trenin
gu pod kątem unikania kontuzji oraz 
rolę kucia przy schorzeniu trzeszczki 
(for the navicular lame horse). Do bar
dzo ciekawych zagadnień należała 
„Ocena wydolności jako podstawa dal
szego treningu” (Performance evalu
ation for training guidance). W pracy 
przedstawiono dotychczas propono
wane przez różnych autorów zasady 
przeprowadzania testów (SET - stan
dardized exercise test) w celu oceny 
wydolności koni. Wydaje się, że już tyl
ko kwestią czasu jest ujednolicenie ta
kich parametrów, jak liczba powtórzeń 
obciążeń wysiłkowych (number of 
steps), czas trwania pojedynczego wy
siłku testowego (duration of each 
step), czas odpoczynku między powtó
rzeniami (recovery between steps) 
oraz intensywność poszczególnych 
etapów (intensity of each step). Opra
cowanie zasad przeprowadzania testu 
dla koni różnych dyscyplin jeździec
kich będzie ogromną pomocą w pracy 
trenerskiej, ułatwi też porównanie ko
ni trenowanych w różnych ośrodkach. 
Bardzo interesującym zagadnieniem 
było przedstawienie obowiązujących 
procedur weterynaryjnych i przepisów 
formalno prawnych obowiązujących 
przy kupnie koni w Niemczech.

Na początku listopada w RPA odby
ta się VIII konferencja ICEEP (Inter
nationale Conference on Equine Exer
cise Physiology). Pierwsze spotkanie 
z tej serii zorganizowano w Oxfordzie 
w 1982 roku, a kolejne odbywały się 
w cyklu czteroletnim, w różnych miej
scach na świecie. Omawiane zagadnie
nia podzielono na następujące bloki 
tematyczne: układ oddechowy, bio
chemia z hematologią, endokrynologią 
i termoregulacją traktowane wspólnie, 
żywienie, biomechanika, układ serco
wo-naczyniowy, fizjologia stosowana, 
mięśnie, genetyka, doping, rehabilita
cja. Badania wykonywane na koniach 
rajdowych mieściły się głównie w te
matach biochemia z endokrynologią 
oraz fizjologia stosowana. Wszystkich 
zainteresowanych tymi i podobnymi 
pracami odsyłam na stronę Equine Ve
terinary Journal www.evj.co.uk i tam 
w dziale sprzedaż książek można zaku
pić materiały z obu konferencji. •
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