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EVERYTHING
WE’VE HOPED FOR...

...AND MORE
H Magic of Mobility H 
02-28 colt
H Mobility H x Ellusion of Magic

H Etenta H
03-03 filly
*Jiuliusz de Wiec x *Etenta

H Ever H
03-11 filly
Versace x Ekzotyka

H Angelo H
03-13 colt
Enzo x Angelina Showlee
(Hennessey/Lara Partners)

H Pepper H
03-18 colt
Majik of Marwan x *Pepesza

H Allure H
03-22 filly
*Jullyen el Jamaal x *Alegoria

OUR 2011 COLLECTION

1
H Mogatto H 

03-25 colt
H Mobility H x Regatta Afire

F Pinnacle F 
04-02 filly
EVG Gentry x *Pinga  
(Frank & Frank Partners)
H Sartorius H
04-04 colt
Audacious PS x *Sahaa

H Forbes H
05-13 colt
*E1 Nabila B x Forbidden Love LL

Still to come ...
EVG Gentry x *Embra
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%röviCir* Chronicie of events

• Z pokazów. W RPA...
Podczas Czempionatu Republiki 

Południowej Afryki, jaki odbył się 
w marcu w Parys, urodzony w SK Mi
chałów Georgetown (Gazai Al Sha- 
qab [QA] - Georgia po Monogramm 
[US]), odniósł kolejne sukcesy, zdo- 

l bywając tytuły: Top Five Ogierów 
ćK? Starszych w ręku, Czempiona RPA 

w klasie Junior Costume Horse, 
Top Five w kategoriach Junior 
Country Pleasure Horse, Junior 
Show Hack Horse oraz Country 

1 Pleasure Driving Horse.
> -X.

\ • ... we Francji
W listopadzie ub. r. tytuł Czem- 

pionki Klaczy Starszych krajowego 
pokazu Arabian Trophy Rhône Alpes 
w Lionie uzyskała janowskiej hodowli 
Eumenida (Eldon - Euzetia po Eto- 
gram), której właścicielem jest Gilles 
Morand. Wiceczempionem Ogierów 
Starszych został Piastr - syn janow
skich Pirueta i Harangi.

* 
* *

• ... in France
In November the title of Senior Champion Mare of the lo

cal show Arabian Trophy Rhone Alpes at Lyon was granted 
to Janow-bred Eumenida (Eldon - Euzebia/Etogram), owned 
by Gilles Morand. The Reserve Champion Stallion claimed 
was Piastr, the son of Janow-bred Piruet and Haranga.

Eumenida captured also the Champion and Best In 
Show title in the international Show at Albi, initiating the 
spring season. In the same show the Junior Champion Ma
re became Gadnes (Psytadel [US] - GracealEtogram), 
bred by Jan Giowacki, sold at the 2010 Sale.

Wiosną, w inaugurującym europej
ski sezon, międzynarodowym pokazie 
w Albi, Eumenida zdobyła tytuł czem- 

pionki oraz została Najlepszym Ko
niem Pokazu. Czempionką Klaczy 
Młodszych została Gadnes (Psytadel 
[US] - Gracea po Etogram) hodowli 
Jana Głowackiego, sprzedana na au
kcji Pride of Poland w 2010 roku.

* * *

Podczas pokazu na zamku Ittenwil- 
ler w Saint Pierre, Piawea (Ekstern - 

Powiewna po Wachlarz), hodowli Le
cha Biaszyka i własności Przemysława 
Sawickiego, zdobyła tytuł Czempionki 
Alzacji oraz Najlepszego Konia Poka
zu. Roczny Gatito (Ekstern - Galakty
ka po Grafik), ze stadniny Sowiniec 
był drugi w klasie, a Zimarc (QR Marc 
[US] - Zekstema po Ekstern) ze stad
niny Czepie Arabians - trzeci w klasie 
ogierków dwu- i trzyletnich.

• From the Shows. In South Africa...
? In the end of March at Parys the Championships of So

uth Africa took place. Several Polish-bred horses from 
Azrek Arabians stud participated in it. Georgetown (Ga- 
zal Al Shaqab [QA] - Georgia/Monogramm [US]), bom at 
Michałów, got a title of Top Five Halter, Champion Junior 
Costume Horse and Top Five titles in other performance 
classes: Junior Country Pleasure Horse, Junior Show
Hack Horse and Country Pleasure Driving Horse. 

marc (QR Marc [US] - Zekstema/Ekstem), from Czeple 
Arabians, was placed third in the class of 2-3-y. o. colts.

Another Polish accent found was in the results of the 
Twentieth, Jubilee Mediteranean & Arab Countries Ara
bian Horse Championships at Menton. A son of Michalow- 
AmdEmocja (Monogramm [US] -Emigracja/Palas [SU]) 
- Espressivo by QR Marc [US], got the Bronze Medal in 
Junior Stallions.

• ... in Italy
In the spring, during the National Show at Rome, the 

Reserve Champion Stallion title was granted to Wares - 
the son of Janow-bred Piruet and Michalow-bred Wernera.

• ... in Spain
In May, at Miono, the title of Senior Reserve Champion 

Stallion of the show Arabes & Co. was captured by Amaral 
- a son of Michalow-bred Posejdon and Janow-bred Aveni- 
da. The Senior Reserve Champion Mare claimed was a dau
ghter to Michalow-bred Zguba - Zingara Psyche [ES], 
Both horses represented the stud Yeguada Bautista Vich.

During the show organized in the Ittenwiller Castle at Sa
int Pierre, the Alsatian Champion and Best In Show titles 
were granted to Piawea (Ekstern - PowiewnalWachlarz), 
bred by Lech Błaszczyk, owned by Przemysław Sawicki. 
The yearling colt Gatito (Ekstern - Galaktyka/Grafik) from 
Sowiniec Stud was placed second in his class, whereas Zi-

• ... in Belgium
In May, during the West Coast Cup at Koksijde, the Mi- 

chalow-bred filly Parmana (Al Maraam [IL] - Palmira/ 
Monogramm [US]), leased by Athbah Stud, captured the 
Bronze Medal in Junior classe.
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* * *

• - in Austria
This year’s show at Weis ended with a great success of 

Michałów Stud. The Senior Mares Championship was won 
y Ejrene Gazal Al Shaqab - Emocja/Monogramm), whe- 

jieas in Junior Stallions the Gold Medal was handed 
t0 2-y. o. Empire (Enzo [US] - Emira/Laheeb [IL]). The Si-

Polski akcent znalazł się w wynikach 
jubileuszowego, dwudziestego pokazu 
Mediterranean & Arab Countries Arabian 
Horse Championships w Menton. Syn 
michaiowskiej Emocji (Monogramm [US] 
- Emigracja po Palas [ SU] ) - Espressi
vo (po QR Marc [US]) zdobył brązowy 
medal ogierów młodszych.

• ... we Włoszech
Wiosną, podczas pokazu krajowego 

w Rzymie, Wiceczempionem Ogierów 
Starszych został Wares - syn janowskie
go Pirueta i michaiowskiej Wemery.

• ... w Hiszpanii.
W maju, w Miono, tytuł Wiceczempio- 

na Ogierów Starszych pokazu Arabes 
& Co zdobył Amaral - syn michaiow- 
skiego Posejdona i janowskiej Avenidy. 
Wiceczempionką Klaczy Starszych zo
stała córka michaiowskiej Zguby - Zin- 
gara Psyche [ES], Oba konie reprezen
tują stadninę Yeguada Bautista Vich.

... w Belgii
W maju, w Koksijde, podczas West 

Coast Cup, michalowska klaczka Parcia
na (Al Maraam [IL] - Palmira po Mo- 

nogramm [US]), dzierżawiona przez 
Athbah Stud, zdobyła brązowy medal 
klaczy młodszych. Dzień wcześniej, 
podczas pokazu krajowego, tytuł Wice- 
czempiona Ogierów Starszych zdobył 
syn Eksterna - Gilly J [BE].

** *
W lipcu, podczas międzynarodowe

go pokazu Emerald Trophy w stadni
nie Molenveld Stud, tytuł Czempio- 
na Ogierów Młodszych zdobył syn Pa- 
langi - Pavorotto K. A. W rozegranym 
dzień wcześniej pokazie krajowym 
brązowym medalistą ogierów star
szych został Gloriet Psyche (Padrons 
Psyche [US] - Glorietta po Ariet} ho
dowli Stanisława Redestowicza. Czem- 
pionat klaczy starszych wygrała córka 
Eksterna - Danuta [DE],

• ... w Holandii
Polskie konie odniosły sukces pod

czas Tulip Cup w Deurne. Trzyletnia 
El Piatzolla (WH Justice [US] - Enya 
po Ekstern} Beaty i Marka Błaszkie
wiczów zdobyła zloty medal klaczy 
młodszych, zaś dwuletni Maran (FS Ben- 
gali [DE] -Missouri po Wachlarz} z SK 
Kielnarowa Czesława Witki zdobył 

brąz w kategorii ogierów młodszych. 
Białecki Peron (Esparto - Perolia 
po Gazal Al Shaqab [QA]) wygrał kla
sę ogierków rocznych, a Maran był 
drugi w klasie ogierków dwulet- g 
nich. Psyche Kreuza (Ekstern - /j 
Pallas-Atena po Ecaho} ze stad- fl 
niny Chrcynno-Pałac pp. Poszep- I™ 
czyńskich była trzecia w klasie 
trzylatek.

• ... w Austrii
Tegoroczny pokaz w Weis za- \1 

kończył się dużym sukcesem r 
SK Michałów. Czempionat klaczy 
starszych wygrała Ejrene (Gazal Al 
Shaqab [QA] - Emocja po Mono
gramm [US]), a w kategorii ogierów 
młodszych zloty medal zdobył dwu
letni Empire (Enzo [US] - Emira 
po Laheeb [IL]). Srebrny medal kla
czy młodszych zdobyła Zigi Za
na (QR Marc [US] - Zagrobla po Mo
nogramm [US]). W finale ogierów 
starszych brąz wywalczył Drabant 
(Gazal Al Shaqab [QA] - Demo
na po Monogramm [US]). Ponadto 
Pistoria (Gazal Al Shaqab [QA] - 
Palmira po Monogramm [US]) zdo
była tytuł Top Five klaczy starszych.

In July, at Molenveld Stud, the title of Junior Champion 
Stallion of the international show Emerald Trophy was 
granted to the son of Palanga - Pavarotto K. A. In the na
tional show, held a day before, the Bronze Medal in Senior 
Stallions was given to Gloriet Psyche (Padrons Psyche 
[US] - Glorietta/Arlet), bred by Stanislaw Redestowicz.

in Holland
Polish horses were successful during the Tulip Cup at 

Deume. The 3-y. o. filly El Piatzolla (WH Justice [US] - 
Enya,Ekstern), bred and owned by Beata and Marek Bła
szkiewicz, got the Gold Medal in Junior Mares, whereas 
the 2-y. o. colt Maran (FS Bengali [DE] - Missouri/Wa- 
chlan i bred/owned by Czesław Witko, got the Bronze in 
Junior Stallions. Peron (Esparto - Perolia/Gazal Al Shaqab 
[QAjj from Białka won the yearling colts class, whereas 
Maran was placed second in the class of 2-year-olds. Psyche 
Kreuza (Ekstern - Pallas-Atena/Ecaho), from the Chrcyn- 
no-Paiac Stud, owned by Mr. & Mrs. Poszepczyński, was 
Placed third in the 3-y. o. fillies class. 

lver Medal in Junior Mares was won by Zigi Zana (QR 
Marc [US] - Zagrobla/Monogramm [US]). In the finals of 
Senior Stallions the Bronze was captured by Drabant (Ga
zal Al Shaqab [QA] - Demona/Monogramm [US]). More
over, Pistoria (Gazal Al Shaqab [QA] - Palmira/Mono- 
gramm [US]) entered the Top Five Senior Mares.

• ... in Germany
In July, during the Arabiente show at Kreuth, in Senior 

Mares Championships the Silver Medal was won by Pia- 
wea, owned by Przemysław Sawicki, whereas Gallia (Gal- 
ba [DE] - Galilea/Laheeb [IL]), bred by Michałów Stud, 
owned by Czepie Arabians, got the Bronze. In Junior Stal
lions classes the Bronze was captured by Gatito from So- 
winiec Stud. Moreover, Gizelda (Ekstern - Ginerva/Wer- 
bum}, representing Czepie Arabians, was placed second in 
the class of yearling fillies, whereas in 3-year-olds Psyche 
Kybele (Khidar [BE] - Pomona/Ekstern} was placed fifth.

• ... and in Sweden
A wonderful performance was made by the Janów-bred 

stallion Albano (Enzo [US] -Alena/Emigrant}, leased by Tur
ban Stud in Denmark. In this year’s Scandinavian Open show 
at Blommeród he won the Gold Medal in Senior Stallions and 
a challenge trophy for a horse with the highest point score. In 
the same show the Bronze was handed to the Michaiów-bred 
Lissar (Gazal Al Shaqab - Larissa!Eukaliptus}.
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• ... w Niemczech
W lipcu, podczas pokazu Arabiente 

w Kreuth, w czempionacie klaczy star
szych Piawea Przemysława Sawickie
go zdobyła srebrny medal, zaś Gallia 
(Golba [DE] -GalileapoLaheeb [IL]) 
hodowli SK Michałów, własności 
Czepie Arabians - brązowy. W kate
gorii ogierów młodszych również 
brąz zdobył Gatito z SK Sowiniec, 
a Gizelda (Ekstern - Ginerna 
po Werbum) reprezentująca Cze
pie Arabians była druga w klasie 
klaczek rocznych.

'\ • ... w Wielkiej Brytanii
Tytuł Wiceczempiona Wała

chów pokazu HoCoN w Towerlands 
zdobył wyhodowany w Janowie Pod
laskim Equit (Pilot - Eqviria po Pers).

i
I

Podczas wystawy hodowlanej Royal 
Bath & West Show w Shepton Mallet 
Czempionem Ogierów Starszych zo
stał syn janowskiej Pilonii (Emal - 
Pieszczota po Partner) - Piatza.

• ... iw Szwecji
Znakomity występ w tegorocznym 

Scandinavian Open w Blommeród 
miał janowski ogier Albano (Enzo [US] 
- Alena po Emigrant), dzierżawiony 
przez duńską stadninę Turban Stud. 
Zdobył zloty medal ogierów starszych 

oraz trofeum przechodnie dla najwy
żej ocenionego konia pokazu. Brązo
wy medal zdobył wyhodowany w Mi
chałowie Lissar (Gazal Al Shaqab [QA] 
- Larissa po Eukaliptus).

• Na sportowo w Janowie
W czerwcu, w Janowie Podlaskim 

odbyły się III Sportowe Mistrzostwa 
Polski Koni Arabskich. Zeszlorocz- 

na czterokrotna złota medalistka ju
niorów - Kaja Dembińska, dosiadają
ca og. Barbarossa (Gazal Al Shaqab 
[QA] - Barka po Ararat) zdobyła trzy 
złote medale - w ujeżdżeniu, Classic 
Pleasure oraz w Native Costume. Ko
lejny triumfator pierwszej edycji mi
strzostw - og. Wangelis (Empres - 
Warta po Wermut) wygrał w historycz
nym stroju polskim, dosiadany przez

the category of Junior Riders Tomasz Olszewski, Adam 
Grzegorzewski (mounting two horses) and Patrycja So
kół, after two clear rounds, settled the competition in the 
second turn of the Finals. The Gold was granted to To
masz Olszewski on the mare Mistra (Engar - Mada
me/Neptun). The senior gold medal winner was, after a cle
ar round, Adrian Stypulkowski on the mare Peruwianka 
(HS Etiquette [GB] - Pescara/Eldon).

Those results induce optimism, because the partici
pants present an increasing level of their riding skills and 
appearing are new contenders, who leave Janów with me
dals.

• Endurance
In May the CEI*  (80 km) competition at Babolna Derby 

was won by Krzysztof Czarnota, mounting the stallion We- 
ned (Espadero - Włócznia/Borek). Two months later this 
pair repeated their success in the CEI**  (120 km) compe
tition at Kuźnia Nowowiejska.

• The Sports Championships of Poland
In June held were the III Arabian Horse Sports Cham

pionships of Poland at Janów Podlaski. It was dutifully at
tended by last year’s medal winners, but appeared also so
me new competitors. Kaja Dembińska with the stallion 
Barbarossa (Gazal Al Shaqab [QA] - Barka/Ararat) won 
3 gold medals - in Dressage, Classic Pleasure and Native 
Costume. Distinguished in the 1st issue of Championships 
was the stallion Wangelis (Empres - Warta/Wermut), who 
this year won the Gold in the Polish Historical Costume 
ridden by the Junior Rider Joanna Suliga, whereas under 
her father Marek he won the Dressage class for Senior Ri
ders. Three medals were captured by the mare Enci- 
na (Pesal - EpozalEukaliptus), ridden by Katarzyna Sta
wiska, who won the Native Costume Class. Two Gold Me
dals in Senior Riders were granted to Joanna Szymko on 
the stallion Saracen (Monarch AH [US] - Sarmacja/Gil), 
for winning Classic Pleasure and Polish Historical Costu
me classes..

The greatest emotions were delivered by the Showjum
ping competition, thanks to its youngest participants. In

During the contest closing the Endurance season in 
Bahrain, the mare Dum Dum (Wiliam - Decyzja/Pamir),
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juniorkę Joannę Suligę, a pod Mar
kiem Suligą triumfował w ujeżdżeniu 
seniorów. Seniorskie złote medale zdo
były także: ki. Encina (Pesai - Epo- 
za po Eukaliptus), pod Katarzyną Sta
wiską (Native Costume) i og. Saracen 
(Monarch AH [US] - Sarmacja po Gil) 
pod Joanną Szymko (Classic Pleasure 
i Historyczny Strój Polski).

Najwięcej emocji dostarczyła kon
kurencja skoków przez przeszkody. 
W kategorii juniorów zwyciężył To
masz Olszewski na klaczy Mistra (En- 
gar - Madame po Neptun), a wśród 
seniorów złoto wywalczył Adrian Sty- 
pułkowski na klaczy Peruwianka 
(HS Etiquette [GB]-Pescara po Eldon).

Szerzej o mistrzostwach - w na
stępnym numerze ARABÓW.

• Rajdy
Podczas majowych zawodów Ba- 

bolna Derby konkurs CEI*  (80 km) 
wygrał Krzysztof Czarnota, dosiada
jący ogiera Wened (Espadero - Wtócz- 

po Borek). Dwa miesiące później 
para powtórzyła rezultat w konkur
sie CEI**  (120 km) podczas zawodów 
w Kuźni Nowowiejskiej.

• T he Weekend in Wrocław
In lune, at Partynice Racetrack in Wrocław, for the first ti

me he id was a show named „The Wroclaw Weekend of Ara
bian orses”. Its Junior Champion Mare became Egema 
(Esparto - Egiral Emigrant) from Białka, who defeated

** *

W kwietniu, podczas zawodów za
mykających sezon rajdowy w Bahraj

nie, na dystansie 100 km trzecie miej
sce zajęła wyeksportowana w 2007 ro
ku klacz hodowli SK Michałów - Dum 
Dum (Wiliam - Decyzja po Pamir).

Churchill Downs
W czerwcu, na słynnym torze wy

ścigowym koni pełnej krwi angiel
skiej w Churchill Downs, na którym 
odbywa się m.in. Kentucky Derby 
odbył się pierwszy w historii tego to
ru wyścig koni arabskich czystej 
krwi. Rozegraną na dystansie 3000 m 
gonitwę UAE President’s Cup aż 
o 9,25 długości wygrał czteroletni 
ogier TM Fred Texas (Burning Sand 
[US] - Queen Kong [US] po Kong [US]). 
Jako ciekawostkę można dodać, że 
dalekimi przodkami tego konia są 
wyhodowany w SK Albigowa Mirza 
(Nabór [SU] - Mira po Wielki Szlem) 
oraz michałowski Dunajec (Branibor 
- Dyska po Wielki Szlem).

• Weekend we Wrocławiu
W czerwcu, na torze wyścigowym 

Partynice we Wrocławiu, odbył się 
pierwszy pokaz Wrocławski Weekend 
Koni Arabskich. Czempionką Klaczy 
Młodszych została Egema (Esparto - 
Egira po Emigrant) z Białki, która 
pokonała michaiowską Emandillę 
(Om El Shahmaan [US] - Espadrilla

po Monogramm [US]) oraz swoją ko
leżankę, Camilię (Piaff- Calineczka 
po Metropolis NA [US]). Podobny 
sukces biaiecka stadnina odniosła 
w czempionacie ogierków, w któ
rym synowie Esparto: Peron 
(od Perolia) oraz Pemal (od Per- 
firka) zdobyli złoto i srebro. Brą
zowy medal zdobył Zimarc ze 
stadniny Czepie Arabians. W ka
tegoriach seniorów medalami po
dzieliły się SK Janów Podlaski 
i SK Michałów. Michałowskie: Em- 
mbla (Al Maraam [IŁ] - Embra 
po Monogramm [US]) i Wkra (Ga- 
zal Al Shaqab [QA] - Wyborna 
po Monogramm [US]) wyprzedziły 
janowską Atmę (Ekstern - Alto- 
na po Eukaliptus). Wśród ogierów 
zwyciężył janowski Equifor (Gazal Al 
Shaqab [QA] - Eqviria po Pers), 
a za nim uplasowały się michalow- 
skie: Zigi-Zan (Padrons Psyche [US] 
- Zagrobla po Monogramm [US]) 
oraz Drabant.

• Arabia Polska w Łazienkach
Tydzień wcześniej, 18-19 czerw

ca w zielonym sercu Warszawy - Ła
zienkach Królewskich, miał miejsce 
I Warszawski Pokaz Koni Arabskich 
Czystej Krwi - Arabia Polska, odbywa
jący się pod patronatem Ambasadora

bred at Michałów, exported in 2007, was placed third on 
the distance of 100 km.

• Churchill Downs
In June, on the famous racecourse for English Thorough- 
ds, at Churchill Downs, where the Kentucky Derby is 

held took place the first race for Arabian horses in the histo
ry of that track. It was the UAE President Cup race, on the 
distance 3000 m, won by 9,25 lengths by the 4-year-old stal
lion TM Fred Texas (Burning Sand [US] - Queen Kong 
[US]/Kong [US]). Among his far ancestors occurred also 
sue Polish racehorses, as the Polish Derby-winner Mirza 
Ó- >r [ SU] - MiralWielki Szlem), bred at Albigowa, as well,
as the double Cirterium winner, first in his age group Duna
jec tranibor- Dyska/Wielki Szlem), bred at Michałów.

Emandilla (Om El Shahmaan [US] - Espadrilla/Mono- 
gramm [US]) from Michałów, as well as her Białka stablema
te Camilia (Piaff - Calineczka/Metropolis NA [US]). The 
Białka Stud was successful also in Junior Stallion Champion
ships. Two Esparto sons - Peron (out of Perolia) and Pemal 
(out of Perfirka) won the Gold and Silver, respectively.

In Senior classes the studs Janów Podlaski and Micha
łów shared the medals. Michałów mares Emmbla (Al Ma
raam [IL] - Embra/Monogramm [US]) and Wkra (Gazal 
Al Shaqab [QA] - Wyborna!Monogramm [US]) outstrip
ped Atma (Ekstern - Altona!Eukaliptus) from Janów. 
Among the stallion the winner was Equifor (Gazal Al Sha
qab - EqvirialPers) from Janów, followed by Michalów- 
-bred Zigi-Zan (Padrons Psyche [US] - Zagrobla/Mono- 
gramm [US]) and Drabant.

• The „Arabia - Poland" in Royal Łazienki Park
A week earlier, on June 18-19th, in a „green heart of War

saw” - the Royal Łazienki Park, under the patronage of 
HE the Ambassador of Saudi Arabia, held was the 1st War
saw Purebred Arabian Horse Show - Arabia Polska.

9
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Arabii Saudyjskiej. Wielką radość 
sprawiła swoim hodowcom - Ag
nieszce i Andrzejowi Wojtowiczom
- roczna Gataka (Ekstern - Gwar
ka po Monogramm [US]), zdoby
wając tytuł Czempionki Warsza
wy Klaczy Młodszych i Najlep-

i szego Konia Pokazu. I Wice- 
czempionką została trzyletnia 
El Piatzolla (WH Justice [US] 
- Enya po Ekstern) z ZPH 

y „Strusinianka” pp. Błaszkie-
“ wiczów, która uzyskała naj-
\ ' wyższą ocenę spośród wszy-
; stkich zwycięzców klas, zaś

II Wiceczempionką - Echo Au
rora (Eternity Ibn Navaro- 

ne-E [DE] - Echo Afrodyta po Piaff) 
ze stadniny Chrcynno Pałac pp. 
Poszepczyńskich. W Czempionacie 
Warszawy Ogierów Młodszych zło
tym medalistą został Maran (FS Ben- 
gali [DE] - Missouri po Wachlarz) 
Czesława Witko, srebro zdobył 
Emarc (QR Marc [US] - Eksterna 
po Ekstern) z Falborek Arabians 
Krzysztofa Goździalskiego, a brąz
- Bir Allies (Porto - Sarahbi Bey JC 
po Aslan) Daniela Kwiatkowskie
go i Bartłomieja Jankowskiego. 
W Czempionacie Warszawy Klaczy

The yearling filly Gataka (Ekstern - Gwarka/Mono- 
gramm [US]) pleased her breeders, Agnieszka & Andrzej 
Wojtowicz, capturing the titles of Warsaw Junior Cham
pion Mare and Best in Show. The Reserve Champion cla
imed was 3-y. o. El Piatzolla (WH Justice [US] - Enya/Eks- 
tem), bred and owned by Mr. & Mrs. Błaszkiewicz, whose 
point score was the highest among all class winners

The title of II Junior Reserve Champion Mare was gran
ted to Echo Aurora (Eternity Ibn Navarone [DE] - Echo 
Afrodyta/Piajf) from Chrcynno-Palac Stud, owned by Mr. 
& Mrs. Poszepczyhski. In the Junior Stallion Champion
ship of Warsaw the Gold Medal winner was Maran (FS 
Bengali [DE] - Missouri/Wachlarz), bred/owned by 
Czeslaw Witko. The Silver went to Emarc (QR Marc [US] - 
Ekstema/Ekstem) from Falborek Arabians, whereas the 
Bronze was given to Bir Ali ES (Porto - Bircza/Aslan), 
owned by Daniel Kwiatkowski and Bartłomiej Jankowski.

In the Championship of Warsaw for Senior Mares and 
Stallions the winners were:

Mares: Gold - Daisy FF [US] (Da Vinci FM - AP Sheez 
Sassy/Bey Shah), the owner - Tomasz Tarczyński; Silver - 
Egzyna (Eldon - Elganda/Monogramm [US]), bred at Mi
chałow, owned by Janusz Ryżkowski; Bronze - Wasa (WH 
Justice - Waresa/Empres), Falborek Arabians.

Stallions: Gold - Elmaran (Al Maraam [IL] - Ekste- 
ra/Ekstern), owned by Wojciech Parczewski; Silver - Ali 
Gazal LA [US] (Gazal Al Shaqab [QA] - Yerrneh Sangay- 
la/Gayladin), owned by Czeslaw Witko; Bronze - Etno- 
drons Psyche (Padrons Psyche [US] - Etnografia/Aloes).

During the show took place a promotion of the newest 
album, published by Bosz Publishing House: „Wspa- 
niale konie w obiektywie Zofii Raczkowskiej (The Marvel
lous Horses in the Camera of Zofla Raczkowska)”. The al
bum contains pictures taken during 50 years of artistic 
work of Zofia Raczkowska.

• The Professor Tischner's Jubilee
On June 17th, in the Congress Center of the Agricultu

ral University of Cracow, held was a scientific conference 
„The Current Challenges in Animal Breeding”, including 
a session dedicated to the Professor Marian Tischner on 
the 50th Anniversary of his research work. In the confe
rence participated scientists from different research cen
ters, as Prof. William R. Allen from Newmarket, Prof. Ce
sare Galli from Bologna (he managed the team, which clo
ned the outstanding endurance horse, Pieraz), Prof. Anto
nio Lauria from Milan, the scientists from Pardubice Equ
ine Reproduction Center and from Cracow Agricultural



Even
more trophies

to the collection!

El Piatzolla
(WH Justice - Enya)

The most entitled WH Justice daughter in Poland 
2011 XXI Białka Junior Spring Show - 1st place with 43 points and Bronze Medal Champion Filly 
2011 Tulip Cup Junior Champion Mare, Holland
2010 I Prague Intercup B show in Praha - llnd in the class
2010 XXXII Polish National Championships -

91,00 points, second place in the class and championships qualified j
2009 Blommerod International B Show - 1st in the class and Silver Medal 
2009 Polish National Championships in Janów Podlaski - lllrd in the class
2009 Janów Podlaski Autumn C Show - Bronze Medal
2009 All Nations Cup in Aachen - lllrd in the class

www.podlesie-arabians.com
email: podlesie.arabians@strusinianka.pl



7Q~ôîh/{îu » (fjrbnicie of events
L
I

J

i Ogierów Starszych triumfowały, 
wśród klaczy: złoto - Daisy FF 
[US] (Da Vinci FM - AP Sheez Sassy 
po Bey Shah) Tomasza Tarczyńskie
go, srebro - wyhodowana w Mi
chałowie Egzyna (Eldon - Elgan- 
da po Monogramm [US] ) Janu
sza Ryżkowskiego i brąz - Wasa 
(WH Justice - Waresa po Empres) 
z Falborek Arabians; wśród 
ogierów: Czempion Warszawy 
- Elmaran (Al Maraam [IL] - 
Ekstera po Ekstern) Wojcie
cha Parczewskiego, I Wiceczem- 
pion - Ali Gazai LA [US] (Gazai 
Al Shaqab [QA] - Yermeh Sangay- 
la po Gayladdin) - D. Kwiatkow

ski i B. Jankowski i II Wiceczempion 
- Etnodrons Psyche (Padrons Psy
che [US] - Etnografia po Aloes).

Podczas warszawskiego pokazu 
odbyła się promocja najnowsze
go albumu wydawnictwa Bosz - 
„Wspaniale konie w obiektywie Zo
fii Raczkowskiej” Album zawiera 
zdjęcia z 50 lat pracy twórczej ar
tystki, opatrzony został wstępem 
autorstwa Izabelli Pawelec-Za- 
wadzkiej i posiowiem napisanym 
przez przyjaciela Zofii Raczkow

skiej, znanego publicystę, Jerzego 
Iwaszkiewicza.

• Jubileusz prof. Tischnera
17 czerwca, w Centrum Kongreso

wym Uniwersytetu Rolniczego w Kra
kowie, odbyła się konferencja nauko
wa „Aktualne wyzwania naukowe 
w chowie i hodowli zwierząt” z sesją 
poświęconą prof. Marianowi Tischne
rowi z okazji jubileuszu 50-lecia pra
cy naukowej. W konferencji wzięli 
udział uczeni z ośrodków naukowych: 
prof. William R. Allen z Newmarket, 
prof. Cesare Galii z Bolonii (kierujący 
zespołem, który sklonowai wybitnego 
arabskiego konia rajdowego, Piera- 
za), prof. Antonio Lauria z Mediola
nu, naukowcy z Centrum Rozrodu 
Koni Pardubice oraz z Uniwersytetu 
Rolniczego w Krakowie. Wśród prele
gentów znaleźli się także dyr. SK Mi
chałów, Jerzy Białobok oraz Agniesz
ka Kozłowska - lekarz weterynarii 
w michałowskiej stadninie, którzy 
opowiedzieli o biotechnikach rozrodu 
w hodowli koni czystej krwi arabskiej. 
Profesor Marian Tischner, autorytet 
w dziedzinie rozrodu koni, jest człon
kiem honorowym PZHKA.

• Kongres ECAHO
W dniach 4-6 marca w Brukseli odbył 

się Kongres ECAHO. Byl to zjazd wybor
czy. Zakończył kadencję dotychczasowy 
przewodniczący Willy Luder - szwajcar
ski jeździec i hodowca, wieloletni prezes 
Szwąj carskiego Towarzystwa Hodow
ców Koni Arabskich (SZAP). Na jego 
miejsce wybrano Czecha Jaroslava Łaci
nę, znanego polskim kibicom sędziego, 
prezesa Czeskiego Związku Hodowców 
Koni Arabskich (ACHPAK) i jednego 
z założycieli czeskiej księgi stadnej.

W Brukseli odbyły się też inne wy
bory. Komisją Sportową pokieruje To
to Modderman, przewodniczącą Ko
misji ds. Pokazów została księżniczka 
Alia Al Hussein z Jordanii. Ustępują
ce po zakończeniu drugiej kadencji 
w KW Ann Norden ze Szwecji i Sylvie 
Eberhardt z Niemiec zastąpione zo
stały przez Claudię Darius z Niemiec 
i Christianne Chazel z Francji, zaś 
na drugą kadencję wybrana została 
Christine Jamar z Belgii.

• Pożegnania
W styczniu, w wieku 84 lat, zmarł Jo

hannes Erich Flade - niemiecki znaw
ca koni, sędzia, naukowiec, w którego

University. Among the speakers appeared also the Direc
tor Jerzy Białobok and Agnieszka Kozłowska DVM from 
Michałów Stud, who reported the biotechnologies applied 
in the reproduction of purebred Arabian horses. Professor 
Marian Tischner, as an authority in the field of equine re
production, was nominated for a honorary member of the 
Polish Arabian Horse Breeders Association.

Hussein from Jordan. In the Executive Committee Ann 
Norden from Sweden and Sylvie Eberhardt from Germa
ny were replaced for the next term by Claudia Darius 
from Germany and Christiane Chazel from France, whe
reas for the second term re-elected was Christine Jamar 
from Belgium.

Farewells
In January, in the age of 84, passed away Johannes Erich 

Flade - a German horse expert, judge and scientist. Espe
cially highly esteemed by him were Arabian and Shagya hor
ses. His numerous works included also a renowned book on 
Arabian horses „Araber züchten, aufziehen, halten. Eine 
Züchterfibel”, as well as „Janów Podlaski und die polnische 
Araberzucht” - the latter dedicated to Polish Arabians.

** *

• The ECAHO Congress
On March 4-6th in Brussels held was the ECAHO con

gress, planned as a polling assembly. That’s why the elec
tion of a President was its most important event. The 
term of Willy Luder - the Swiss rider and breeder, long- 
-standing president of the Swiss Association of Arabian- 
Horse Breeders - came to the end.

His successor became Czech representative, Jaroslav 
Łacina - a show judge known to Polish exhibitors. He is 
a president of the Czech Association of Arabian Horse 
Breeders ACHPAK and one of a founders of the Czech 
Studbook.

In Brussels elected were also chairpersons of Sports 
and Show Committees, as well as three members of the 
Executive Committee, whose terms ended. For the Presi
dent of Sports Committee elected was Mrs. Toto Modder
man, whereas of Show Committee - the Princess Alia Al

In the beginning of May, in the age of 30, in the stud 
owned by Caroline Bär, passed away the stallion Santhos, 
with a pure Polish pedigree, a son of the Polish Derby win
ner Pierrot. Santhos was bred by Eleonore and Kurt Hus- 
smann, who based their breeding program on Polish blo
odlines. The progeny of Santhos was especially successful 
in racing and endurance. In 2009 Santhos got the German 
issue of WAHO Trophy.
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Ekstera
| (Ekstern - Eukaliptus) 2002

I JEJ POTOMSTWO

Klaczka (Justify - Ekstera) 2011

Nazaret Arabians 
Wojciech Parczewski

Europesa (Psytadel - Ekstera) 2008 źrebna ogierem 
WH Kaneko MS (Marwan al Shaqab - Whk Antiflany Ber)

Eimaran (Al Maraam - Ekstera) 2007
I.ot "B" na tegorocznej aukcji "Pride of Poland"
2008 Wiceczenipion Ogierów Młodszych Pokazu 
Scandinavian Open - BlommerOd (SE)
2009 '"iop Five" Międzynarodowego Czempionatu 
Ogierów Młodszych - Weis (AT)
2009 'Top Five" w klasie (ogiery dwuletnie) na Pokazie 
Narodowym -Janów Podlaski (PL) 
2011 Czempion Ogierów Starszych Festiwalu Koni 
Arabskich Czystej Krwi "Polska-Arabia" - Warszawa (PI.)
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dorobku szczególne miejsce zajmują 
konie arabskie oraz shagya. Wśród 
licznych książek jego autorstwa znala
zła się znana i ceniona pozycja po
święcona koniom arabskim „Araber 
züchten, aufziehen, halten: Eine 
Züchterfibel” oraz „Janów Podla
ski und die polnische Arabe
rzucht”, poświęcone polskim ara
bom.

* *

:i

*

W lutym, w wieku 28 lat, 
w stadninie Agrícola Farm ode
szła klacz Euglena (Banał - Eu
fonía po Doktryner), wyhodo
wana w nieistniejącej już pań

stwowej Stadninie Koni Kurozwęki. 
Była jedną z ostatnich w polskiej ho
dowli córek ogiera Banał. Obok swej 
matki była jedną z najbardziej zasłu
żonych dla Kurozwęk klaczy z rodzi
ny Sahary or. ar. W swojej karierze 
hodowlanej dala 12 źrebiąt. Jej naj
bardziej rozpoznawalną córką jest si
wa Euskara (po Ararat), wielokrot
nie z sukcesami prezentowana na po
kazach w kraju i zagranicą. Potom
stwo Eugleny odnosi sukcesy nie tyl
ko na pokazach, lecz także na wyści
gach i w sporcie.

*

* * *

W kwietniu, w wieku 16 lat, odszedł 
nagle ogier Werbum (Wojsław - Wer- 
da po Piechur). Ten urodziwy, pełen 
wyrazu syn wspaniałego Wojsława 
był jednym z nielicznych kontynu
atorów trudnego do utrzymania rodu 
Bairactara or. ar. W Michałowie zo
stawił stawkę bardzo dobrych ma
tek, na czele z takimi klaczami, jak: 
Mata Hań, Epikasja czy Esmima. 
Werbum pozostawił w kraju około 
50 sztuk potomstwa.

* * *

W pierwszych dniach maja, w wie
ku 30 lat, w stadninie Caroline Bär 
odszedł Santhos - ogier o polskim ro
dowodzie, syn janowskiego derbisty, 
Pierrota. Santhos urodził się w stad
ninie Eleonory i Kurta Hussmannów, 
której program hodowlany oparty był 
na polskich koniach. Potomstwo 
Santhosa odnosiło nieprzeciętne suk
cesy wyścigowe oraz rajdowe. San
thos został w 2009 roku laureatem 
niemieckiej edycji Nagrody WAHO.

Janusz Towpik
- Przyroda zaczarowana

18 maja, w Muzeum Łowiectwa 
i Jeździectwa na terenie Łazienek 
Królewskich w Warszawie, została 
otwarta monograficzna wystawa 
Janusza Towpika, zorganizowana 
w 30. rocznicę jego przedwczesnej 
śmierci.

Ekspozycja, mąjąca na celu przypo
mnienie osiągnięć artysty w różnych 
dziedzinach sztuki, obejmuje przeszło 
200 prac. Jest to pierwsza wystawa 
prezentująca różnorodną twórczość 
wszechstronnego artysty. Wśród wy
stawianych dziel są m.in. baśniowe 
projekty ilustracji do książek dla dzie
ci i młodzieży, specjalistyczne tablice 
zwierząt do atlasów i książek popular
nonaukowych, projekty gobelinów 
i intarsji oraz drobne formy graficzne
- projekty znaczków pocztowych, 
pocztówek czy exlibrisów.

Miłość do przyrody, pragnienie 
ukazywania jej piękna i siły jest 
wszechobecna w twórczości artysty, 
nadając jej indywidualny rys, rozpo
znawalny w każdym dziele. Janusz 
Towpik był znawcą i miłośnikiem 
koni, a także z zamiłowaniem jeździł 
konno. Niektóre z jego obrazów po
wstałych podczas plenerów w Stad
ninie Koni w Janowie Podlaskim, 

Janusz Towpik - The Enchanted Nature
On May 18th, in the Museum of Hunting and Horsemanship, located wi

thin the Royal Łazienki Park in Warsaw, opened was the monographical 
exhibition, dedicated to the artistic work of Janusz Towpik. It was organi
zed in the 30th anniversary of his premature death.

The exposition embraced more than 200 works, presenting a diversified 
output of such a versatile artist. Among the exhibits appeared, for example, 
fabulous illustrations for children’s books, color plates for zoological guides, 
designs for tapestry and intarsias or small graphic forms.

All artistic work of Janusz Towpik was permeated by love to nature and 
admiration for its beauty and power. Moreover, he was a horse lover and 
a keen rider.

Some of his pictures from the workshops at Janów Podlaski Stud are 
exhibited in the South-Podlaskie Museum at Biała Podlaska.

Simultaneously with the exhibition published was an album (also in En
glish version) with samples of his unusual works, available in the Museum 
of Hunting and Horsemanship, as well as in the website wwwjanusztow- 
pik.pl

The exhibition will be opened until Oct. 16th this year. More info about 
the artistic work of Janusz Towpik appears in print in the next issue of 
ARABY quarterly.

w latach 1977 i 1978, można oglądać 
w Muzeum Południowego Podlasia 
w Białej Podlaskiej.

Wystawie towarzyszy album pre
zentujący niecodzienną twórczość 
Janusza Towpika (tłum, na j. angiel
ski), dostępny w Muzeum Łowiec
twa i Jeździectwa oraz na stronie 
www.janusztowpik.pl. Wystawa bę
dzie czynna do 16 października.

B. T-R./I. Z.

(Więcej o twórczości Janusza 
Towpika oraz czerwcowych poka
zach - w następnym wydaniu kwar
talnika ARABY.)
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dybym miał określić jednym 
słowem tegoroczny pokaz 
w Scottsdale w Arizonie, to 

chyba powiedziałbym: totalna kontu
zja. Show rozrósł się do gigantycz
nych rozmiarów, a organizato-

World Cup 2011
Lifetime Achievement

Award
The State Stud 

of Poland

Podczas World Cup 2011 
w Las Vegas polskie stadniny 

państwowe otrzymały 
specjalne wyróżnienie 
- nagrodę za wybitne 

osiągnięcia i wkład 
hodowlę światową

rzy prześcigają się w pomy
słach, by ściągnąć jak naj
więcej uczestników i pu
bliczności. W tym roku 

wprowadzono po raz pierw
szy „klasy międzynarodowe”. 

Były to klasy dla koni w ręku (hodow
lane) oceniane systemem punktowym. 
Równocześnie zachowano klasy „tra
dycyjne” tzw. „classic”, oceniane meto
dą porównawczą. Warunkiem jednak 
było, że koń nie może być pokazywany 
w obu klasach. Trzeba było wybierać. 
Jako że tytuł „międzynarodowe” zobo
wiązuje, zaproszono dwoje sędziów 
spoza USA: Australijczyka Alana Pre
stona i Szwajcarkę Renatę Schibler. 
W każdej klasie sędziowało 5 sędziów: 
zawsze para spoza Stanów Zjednoczo
nych i 3 sędziów amerykańskich, któ
rzy zmieniali się jak w kalejdoskopie. 
Klasy międzynarodowe rozgrywane 

były w pierwszy weekend pokazu. Po
łączenie sędziów amerykańskich z eu- 
ropejsko-australijskimi było ciężkim 
ciosem dla koni pokazywanych w paru 
pierwszych klasach. Oceny były bar
dzo zróżnicowane i wiele dobrych koni 
nie dostało się do pierwszej dziesiątki. 
Jeśli widzi się różnice przewyższąjące 
4 punkty, to nie jest to dobry znak. Sę
dziowie europejscy używają 20-punk- 
towego systemu w inny sposób niż sę
dziowie amerykańscy. Ci ostatni niby 
też dysponują 20-punktową skalą, ale 
często przyznają 10 punktów za nogi, 
podczas kiedy u sędziów europejskich 
rzadko widzi się notę 14 punktów lub 
niżej. Po trudnych początkach sędzio
wie „dograli” się, ale jako że ciągle 
zmieniano skład „amerykańskiej” trój
ki, dogranie to było od czasu do czasu 
zachwiane eksplozją kompletnego dy
sonansu.

Oczywiście rodzi się pytanie: które 
klasy mają większe znaczenie - te tra
dycyjne, czy międzynarodowe? Najlep
szą odpowiedzią jest stwierdzenie: 
wszystko jedno, o ile najlepszy koń wy
grywa. W Scottsadle to nie jest takie 
proste. Wygranie czempionatu na tym 
pokazie ma nie tylko ogromne znacze
nie promocyjne, ale przekłada się na 
znaczne pieniądze płacone za konie 
z grupy Top Ten. No i teraz wszyscy za- 
dąją sobie pytanie, czy więcej wart jest 
koń, który wygrał czempionat trady
cyjny, czy międzynarodowy. Finały klas
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Abha Raipur (El Perfecto - Abha Zenobia) 
Scottsdale International Senior Champion Mare

tradycyjnych odbywały się, jak zwykle, 
w ostatni weekend pokazu, przy wy
pełnionych trybunach, zaś klasy mię
dzynarodowe rozgrywane były w pierw
szy weekend, przy trybunach prawie 
pustych. Odpowiedz nasuwa się sama. 
Patrząc jednak na jakość koni, nie jest 
to już tak oczywiste.

Czempionat ogierów starszych wy
grał bywalec ringów USA i Brazylii, po
kazywany przez Davida Boggsa, kasz
tanowaty LD Pistal (Magnum Psyche - 
Halana) wi. Felixa Cantu z Meksyku. 
Czempionem w tej samej kategorii, 
lecz w klasie międzynarodowej, był 
TF Royal Shahbaz (Falcon BHF - 
TH Maya Naufali) pokazywany przez 
Grega Galluna, a należący do Curtisa 
Westleya.

LD Pistal zdobył również tytuł „Su
preme Champion” całego pokazu. Kil
ka miesięcy po zakończeniu show oka
zało się, że koń ten został zdyskwalifi
kowany za użycie środków irytujących, 
czyli tzw. ginger. Jest to nic innego tyl
ko imbir, który wtarty w odbyt konia 
irytuje go, powodując wysoką odsadę 
ogona. Jest to oczywiście zabronione 
i od paru lat USEF (United States Equ
estrian Federation) wprowadziła test 
wykrywający użycie tego specyfiku, ale 
jak się okazuje nie wszyscy obawiąją się 
wynikających z tego konsekwencji.

Czempionką klaczy starszych w kla
sach tradycyjnych została kasztano
wata Franch Psylk (Echo Magnifficoo 

- Indianne Psylk). Klacz należąca 
do Carlosa Roiznera, pokazywana była 
również przez Davida Boggsa. Trochę 
mnie zdziwił ten werdykt, bo klacz ta 
jest w tzw. starym typie konia arab
skiego. Nie byłbym zaskoczony, gdyby 
wygrała 10 lat temu. W tej samej kate
gorii, lecz w wydaniu międzynarodo
wym wygrała zupełnie inna, bardziej 
„współczesna” w typie Abha Raipur 
(El Perfecto - Abha Zenobia), hodowli 
Mariety Salas z Hiszpanii, prezento
wana przez Michaela Byatta, a własno
ści Al Shahania Stud z Kataru.

Wśród koni młodszych jakość i gatu
nek przewyższały te same cechy w ka
tegoriach seniorów. I tak np. Młodzie
żowa Czempionką w klasie tradycyjnej 
Goddess of Da Vinci (Da Vinci FM - 
Goddess of Marwan) zdecydowanie 
przerosła urodą matkę. Młodzieżowy 
Czempion Ogierów, Barzan Al Shaha
nia (Stival - NW Siena Psyche) jest 
lepszy od ojca, a jego rówieśnik w kate
gorii międzynarodowej Om El Sana- 
deed (OmElShahmaan-OmEl Jinaah) 
jest delikatniejszą i bardziej typową 
wersją ojca. Można więc było obserwo
wać ogromny postęp hodowlany osią
gnięty w ostatnich latach. Okazało się 
również, że głowa i szyja są podstawa
mi oceny na ringach amerykańskich, 
natomiast z ruchem jest rożnie. W nie
których przypadkach konie o bardzo 
kiepskim ruchu wchodziły do Top Ten, 
a nawet wygrywały.

From the deserts 
of Arizona & Nevada

If I was to describe this year’s show in 
Scottsdale, AZ in two words then I wo
uld have to say - total confusion. The 
show has grown to great proportions 
and the organizers are outdoing one 
another in terms of ideas to draw as ma
ny participants and spectators as possi
ble. Introduced for the first time this 
year were „international classes”. They 
were halter classes judged by using the 
point system. At the same time the 
„classic classes” were preserved, judged 
by means of a comparative system. The 
condition was, however, that a horse 
cannot be shown in both classes. The 
exhibitors had to choose. Because the 
title of „international” obligates, two 
judges from outside of the US were invi
ted: the Australian Alan Preston and 
the Swiss Renata Schibler. Each class 
was evaluated by a team of five judges, 
which always consisted of the foreign 
pair and 3 American judges, who chan
ged as in a kaleidoscope. The interna
tional classes were held on the show’s 
first weekend. The combination of Ame
rican judges with their European and 
Australian counterparts was a heavy 
blow for horses shown in the first seve
ral classes. The marks were greatly di
versified and many good horses did not 
make it into the top ten. Differences 
which exceed 4 points are not a good 
sign. The European judges use the 20 
point system in a different way than 
do the American judges. Although the 
latter also have a 20 point scale at their 
disposal, they often give 10 points for 
legs, while Europeans rarely award a 14 
or less. After a rough beginning the jud
ges adjusted to one another, but becau
se the lineup of the American „threeso
me” constantly kept changing, this ad
justment was from time to time shaken

LD Pistal (Magnum Psyche - ^aZana) 
Scottsdale Senior Champion Stallion
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with an explosion of complete disparity. 
Of course the question is, which classes 
have a greater significance? The traditio
nal ones, or the international? The best 
answer is: it doesn’t matter, as long as 
the best horse wins. And it’s not so easy 
in Scottsdale. A win in the champion
ships at this show not only has an enor
mous promotional meaning, but also 
translates into considerable money paid 
for horses from the Top Ten group. And 
now everyone is asking which is worth 
more - a horse which won the classic or 
the international championship? The fi
nals of the traditional classes took place, 
as always, on the last weekend of the 
show in front of stands packed with 
spectators, while the international clas
ses were held on the first weekend in 
front of almost empty tribunes. The an
swer suggests itself. However when lo
oking at the quality of the horses it is not 
so obvious. The Senior Stallion Cham
pionship was won by a regular from US 
and Brazilian arenas, presented by Da
vid Boggs, the chestnut LD Pistal (Ma
gnum Psyche - Halana), owned by Felix 
Cantu of Mexico. The same title in the in
ternational championship was awarded 
to TF Royal Shahbaz (Falcon BHF - TH 
Maya Naufali) shown by Greg Gallun 
and owned by Curtis Westley.
LD Pistal also claimed the title of Su
preme Champion of the show. Several 
months later it turned out that he was 
disqualified for the use of „ginger”, 
a substance which applied into the rec
tum irritates the horse and causes him 
to raise his tail high. This is of course 
forbidden and the USEF (United Sta
tes Equestrian Federation) has intro
duced a test several years ago to detect 
this substance, but apparently not eve
ryone is afraid of the consequences 
which result from its use. The Senior 
Champion Mare title in the traditional 
classes went to the chestnut Franch 
Psylk (Echo Magnifficoo - Indianne 
Psylk). Owned by Carlos Roizner, she 
was also shown by David Boggs. I was 
a bit surprised, as this mare is a repre
sentative of an Arabian of the „old-ty
pe”. I wouldn’t have been surprised if 
she won 10 years ago. The international 
equivalent of this title went to a com
pletely different, more „modem” type 
mare, Abha Raipur (El Perfecto - Abha 
Zenobia), bred by Marieta Salas from 
Spain, presented by Michael Byatt, 
owned by Al Shahania Stud of Qatar. 
The younger horses surpassed their se
nior mates in terms of quality and type. 
The Junior Champion Mare of the tradi
tional classes, Goddess of Da Vinci (Da 
Vinci FM - Goddess of Mar-wan), decisi
vely exceeded her dam in beauty. The Ju
nior Champion Stallion, Barzan Al Sha
hania (Stival - NW Siena Psyche) is way 
better than his sire and his peer from the 
international edition, Om El Sanadeed 
(Om EL Shahmaan - Om El Jinaah), is in 
turn a more delicate and typey version of 
his sire. Therefore a huge breeding pro
gress has obviously taken place in the 
last years. It also turned out that the he
ad and neck form the basis of the evalu
ation on American arenas, whereas mo-

▲ Barzan Al Shahania (Stival - NW Siena Psyche) 
Scottsdale Junior Champion Stallion

Om El Sanadeed (Om El Shahman - Om El Jinaah) 
Scottsdale International Junior Champion Stallion ▼

Gwoli wyjaśnienia pragnę sprecyzo
wać, na czym polega różnica pomiędzy 
koniem arabskim w starym typie a no
woczesnym. Stary typ konia w USA to 
koń duży (dlatego swego czasu popu
larnością cieszyły się konie rosyjskie), 

o świetnej szyi i poprawnej strukturze. 
Nogi nigdy się nie liczyły, a chodziło 
głównie o dobrą kłodę z płaskim 
grzbietem, horyzontalnym zadem 
i świetną odsadą ogona. Do tego „kilo
metr” wysoko osadzonej szyi. Najlep
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szym przykładem starego typu jest 
wnuk ogiera Aladdin - Echo Magniffi- 
coo, ojciec czempionki Scottsdale kla
czy starszych. Byi to koń w ogromnych 
ramach, z doskonalą szyją, świetną 
kłodą, ale niezbyt urodziwą głową. Wy
grał swojego czasu bardzo wiele, mię
dzy innymi byi czempionem ogierów 
w Scottsdale. Nowy typ zachował 
w zasadzie wszystko ze starego, ale 
„dodał” głowę. Tak więc idealny koń 
nowego typu to głowa, szyja i kłoda. 
Obecnie widzi się nawet konie z nie
wielkimi usterkami w kłodzie, ale 
wszystkie mają bardzo ładne, „egzo
tyczne” głowy.

Ciekaw byłem amerykańskiego de
biutu niepobitego w Europie kasztana 
Abha Qatar. Jakoś nie posłużyła mu 
zmiana klimatu, bo mimo świetnej pre
zentacji przez Michaela Byatta, ogier 
był bez wyrazu, bardzo matowy, i to 
kosztowało go tytuł Czempiona. Po
dobnie było w Las Vegas w czasie 
kwietniowego Arabian Breeders World 
Cup, kiedy to Abha Qatar został „jedy
nie” Wiceczempionem. Pokaz w Las 
Vegas rozgrywany był po raz piąty. Ża
den z pokazów w USA nie zrobił tak 
sz iej i zawrotnej kariery jak właśnie 
ten. Przyczyn jest kilka. Gdy zaczyna
no pięć lat temu, klasy hodowlane 
(halter) stały w Stanach na krawędzi 
przepaści. Na pokazach klasy A fre
kwencja spadała z roku na rok. Podział 
pomiędzy końmi „halter“ i końmi po
kazywanymi pod siodłem (performan
ce) pogłębiał się z roku na rok. Nikomu 
nie śniło się (i nadal się nie śni), żeby 
pokazywać konia „halter” w klasach 
hodowlanych i pod siodłem na tym sa
mym show. Zawsze bardzo cieszę się, 
gdy . dziuję w Australii lub Nowej Ze
landii. Tam wszystko jest inaczej. Ra
no widzi się konia w klasie hodowlanej, 
a po południu ten sam koń nosi jeźdź
ca w klasach „western”, „hunter” lub 
„hack”. No i czy tak nie powinno być? 
Przecież koń arabski nosi miano konia 
wszechstronnego.

V )ćmy jednak do pokazu w Las Ve
gas i przyczyn, z powodu których stal 
się tak popularny. Zaoferował on bo
wiem hodowcom i trenerom wspaniałą 
możliwość pokazania koni w ręku bez 
„konkurencji” klas koni pod siodłem. 

vement abilities vary. In some cases hor
ses with poor movement entered the Top 
Ten and even won.
By way of explanation I would like to 
specify the differences between the „old 
type” and „modem type” of Arabian. In 
the US the old type of horse characteri
zes itself with a large size (hence the on
ce popularity of Russian horses), a great 
neck and correct conformation. The legs 
never mattered, but the body had to be 
good, with a level topline, horizontal hin
dquarters and well set tail. All this with 
a kilometer-long, well set neck. The best 
example of the old type is the grandson 
of Aladdin - Echo Magnifficoo, sire of 
the Scottsdale Senior Champion Mare. 
He was a large-framed horse with a su
perb neck, great body but not a very 
pretty head. He won a lot of titles in his 
time, including the Stallion Champion
ship in Scottsdale. Whereas the new type 
has retained everything from the old ty
pe, but „added” the head. And so the ide
al „new type” horse consists of a head, 
neck and body. Today one can see horses 
with small body flaws, but all have very 
nice, „exotic” heads.
I was curious about the American debut 
of the chestnut Abha Qatar, unbeaten in 
Europe. The change of climate did not 
suit him well, because despite a great 
presentation by Michael Byatt the stal
lion was expression-less and dull, which 
cost him the champion title. History re
peated itself in Las Vegas during the Ara
bian Breeders World Cup in April, when 
Abha Qatar was acknowledged „only” as 
Reserve Champion. The show in Vegas 
was held for the fifth time. None of the 
US shows have had such a fast and stag
gering career as this one. There are seve
ral reasons for this. Upon its commence
ment five years ago halter classes in the 
US were on the brink of a disaster. The 
attendance at A shows was decreasing 
with each year, while the division betwe
en halter and performance horses was 
greatly increasing. No one even dreamed 
(and still doesn’t) of showing a halter 
horse in both a halter and under saddle 
class at the same show. I am always very 
happy when judging in Australia or New 
Zealand. Everything is different there. In 
the morning you see a horse in the halter 
class, and in the afternoon that same 
horse carries a rider in a Western, Hunter 
or Hack class. And shouldn’t it supposed 
to be that way? After all, the Arabian 
horse is labeled as a versatile equine. But 
let’s get back to the Vegas show and re
asons for it becoming so popular. It offe
red breeders and trainers a splendid 
chance to show their horses „in hand” 
without competition from under saddle 
classes. So far it remains the only Ara
bian horse show in the States devoted 
solely to halter class horses. Whoever go
es to Las Vegas knows that he will see 
the best breeding horses - not only from 
the US, but from the entire world. And of 
course - that setting!!! Everyone loves 
Vegas. It’s a unique city where the lights 
of the casinos never die, the density of 
show stars per square meter surpasses 
every other city in the world and after 
the end of the equine show there is tons 

of entertainment to choose from. The lo
cation is also a big plus. The show is held 
within the South Point Hotel complex. It 
is situated just 20 minutes by cab from 
the city center and provides all amenities 
for both horses and exhibitors. The hotel 
itself is a giant with a huge casino, the
atres, a SPA and restaurants. It is’desi- 
gned in such a way that one has only to 
cross the casino, insert a specially coded 
key into the door and... finds himself in 
the stable. Right next to the stalls are 
warm-up rings, the main arena with 
bars... in short: heaven. However air con
ditioning is a curse. Everything is herme
tically closed. The forced circulation of 
air results in the drying out of mucous 
membranes after a couple of days, and 
both people and horses begin to cough. 
This year it was worse than before and 
during the Sunday championship classes 
some horses choking when trotting onto 
the arena.
Similarly to Scottsdale the yearling class 
was ruled by the chestnut Barzan Al 
Shahania. It is not often that a cham
pion produces a champion (that would 
be too easy). A definite exception is the 
unbeaten in her time NW Siena Psyche. 
She produces good progeny almost eve
ry year. Barzan Al Shahania is not a hor
se without flaws, but has a striking neck 
and tons of charisma. He enters the are
na as though he was its master... and 
that makes a lasting impression.
While we’re on the topic of stallions, 
a great impression was made by the 
American debut of the Brazilian FA El 
Shawan (Marwan Al Shaqab - Foxbriar 
Shakita), owned by El Shawan Partners 
from Brazil. He is a very harmonious 
stallion, basically lacking any „extreme” 
features. He doesn’t bowl one over, 
but... catches the eye. Polish breeders 
would probably define him with term 
„real” - and that’s what he is. He’s bay, 
has a very typey, handsome head with 
an excellent dark eye, shapely neck, 
well-coupled body, decent legs and go
od movement. What more could you 
want? In November of 2010 I saw many 
get of El Shawan during the national 
championships in Brazil and I must say 
that I was very much boosted. We will 
see what this stallion achieves as a sire 
on US soil, but it promises to be very in-
teresting
In the senior mares” category reigning 
supreme was the grey Panarea By Pala
wan (WH Justice - Palawan). She won 
due to her stunning femininity, despite 
body and leg flaws. Victorious in the ju
nior mares’ classes was the well known 
from European arenas chestnut Alma Al 
Tiglio (Ajman Moniscione - Amanda Al 
Tiglio), owned by Ajman Stud and the 

Buzzi family.
However for all those interested in the 
history of the Arabian horse the real at
traction of the Vegas show was the pre
mier of the film „Path to Glory”, filmed in 
Poland over the last two years by the am
bitious duo of Horsefly Films from Cali
fornia. The producer of the picture: is 
Hennessey Arabian. LLC from Ocala, FL. 
The premier took place on Saturday! 
one of the theatre rooms of South Point
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Jest to, jak do tej pory, jedyny pokaz 
koni arabskich w Stanach dedykowany 
wyłącznie koniom w klasach „halter”. 
Ktokolwiek jedzie do Las Vegas wie, że 
zobaczy najlepsze konie hodowlane nie 
tylko USA, ale i świata. No i oczywi
ście... ta oprawa!!!! Wszyscy kochają 
Las Vegas. To unikalne miasto gdzie 
światła kasyn nigdy nie gasną, koncen
tracja gwiazd estrady na metrze kwa
dratowym przewyższa każde miasto 
świata, a po zakończonym po południu 
końskim pokazie można doskonale się 
zabawić. Wielkim plusem jest również 
lokalizacja. Pokaz odbywa się w kom
pleksie hotelu South Point. Jest on od
dalony zaledwie 20 minut jazdy tak
sówką od centrum miasta i zapewnia 
wszelkie wygody i dla koni, i dla poka
zujących. Sam hotel jest gigantem 
z wielkim kasynem, salami kinowymi, 
spa, restauracjami. Jest jednak tak za
planowany, że wystarczy przejść przez 
kasyno, włożyć specjalnie kodowany 
klucz w drzwi i... jest się w stajni. Tuż 
obok są rozprężalnie, główna arena 
z barami... - jednym słowem: raj. Zmo
rą jest jednak klimatyzacja. Wszystko 
jest hermetycznie zamknięte. Wymu
szony obieg powietrza sprawia, że 
po paru dniach schną śluzówki i ludzie 
oraz konie zaczynają kaszleć. W tym ro
ku było jeszcze gorzej niż w latach po
przednich i w czasie niedzielnych klas 
czempionatowych niektóre konie dusi
ły się wbiegając na arenę.

▲ Czy mnie jeszcze pamiętasz? 
/ Do you still remember me? 
JP Stud Director Marek Treia 
Hand Ecaho (Pepton - Etruria)

FA El Shawan
(po/by Marwan Al Shaqab) 
World Cup Senior Champion ▼

Podobnie jak w Scottsdale, w kate
gorii roczniaków triumfował kasztano
waty Barzan Al Shahania. Nie często 
zdarza się, żeby czempionka rodziła 
czempiony (to byłoby zbyt proste). 
Zdecydowanym wyjątkiem jest, swego 
czasu niepobita, NW Siena Psyche. 
Ona w zasadzie w każdym roku dąje 
doskonale potomstwo. Barzan Al Sha- 

hania nie jest koniem bez wad, ale ma 
niesamowicie imponującą szyję i masę 
prezencji. Wpada na arenę jakby był jej 
królem... no i to robi wrażenie.

Pozostając przy ogierach, to bardzo 
duże wrażenie zrobił amerykański de
biut brazylijskiego FA El Shawan 
(Marwan al Shaqab - Fozbriar Shaki- 
ta) własności El Shawan Partners 
z Brazylii. Jest to ogier bardzo harmo
nijny, w zasadzie bez żadnych cech 
ekstremalnych. Nie rzuca na kolana... 
ale przyciąga oko. Polscy hodowcy 
pewnie określiliby go mianem „realny” 
- no i taki jest. Jest gniady, ma bardzo 
typową, urodziwą głowę z doskonałym 
ciemnym okiem, kształtną szyję, do
brze związaną kłodę, w miarę popraw
ne nogi i dobry ruch. Czego więcej 
można chcieć?

W listopadzie 2010 r., w czasie naro
dowych czempionatów w Brazylii, wi
działem wiele potomstwa El Shawa- 
na i muszę przyznać, że byłem zbudo
wany. Zobaczymy, co ogier ten zdziała 
jako reproduktor na gruncie amery

kańskim, ale zapowiada się bardzo 
ciekawie.

Wśród klaczy starszych królowała si
wa Panarea By Palawan (WH Justice - 
Palawan). Właściwie wygrała swoją 
oszałamiającą żeńskością, mimo uste
rek w kłodzie i kończynach. W katego
rii klaczy juniorek triumfowała, znana 
wszystkim z aren Europy, kasztanowa-
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ta Alma Al Tiglio (Ajman Moniscione - 
Amanda Al Tiglio) własności Ajman 
Stud i rodziny Buzzi.

Jednak dla wszystkich zaintereso
wanych historią konia arabskiego 
prawdziwą atrakcja pokazu w Las Ve
gas była zapowiadana od dawna pre
miera filmu „Path to glory” kręconego 
w Polsce przez ostatnie dwa lata, przez 
ambitny zespól Horsefly Films z Kali
fornii. Producentem filmu jest Henne
ssey Arabian, LLC. Ocala z Florydy. 
Premiera odbyła się w sobotę w jednej 
z sal kinowych hotelu South Point. Za
równo sam spektakl, jak i cocktail par
ty zaszczycili swoją obecnością Konsu- 
lowie RP w pełnym składzie - Konsul 
Generalny RP w Los Angeles Joanna 
Kozińska-Frybes, Konsul d/s Kultural
nych Małgorzata Cup oraz Honorowi 
Konsulowie w Las Vegas - John Petkus 
i Denver - Tomasz Skotnicki. Na go
dzinę przed spektaklem okazało się, że 
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bilety są wyprzedane. Wiele osób ode
szło od kas z kwitkiem. Film jest skarb
nicą informacji o historii polskiej ho
dowli od samego jej początku. Wątek 
historyczny przeplatany jest wywiada
mi z ekspertami w dziedzinie hodowli. 
Występują takie autorytety jak Izabel
la Pawelec-Zawadzka z Polski, Patricia 
Lindsay z Wielkiej Brytanii, Sheila Va
rían z USA, Scott Benjamin z Kanady, 
no i oczywiście plejada dyrektorów 
polskich stadnin i ludzi związanych 
z końmi arabskimi. Osobiście uważam, 
że dla przeciętnego widza należałoby 
stworzyć wersję o połowę krótszą, bo 
to co dla mnie, pochłoniętego końmi 
arabskimi od przeszło 30 lat, jest abso
lutnie fascynujące, to dla osoby mniej 
zaangażowanej może okazać się nużą
ce. W sumie jednak film ten jest osią
gnięciem na skalę światową i przez na
stępne nieskończone lata będzie służył 
jako dokument o udziale Polski 
w światowej hodowli koni arabskich. 
I jeżeli tylko po to miałem przylecieć 
do Las Vegas... to było warto! •

Hotel. The viewing and cocktail party 
was graced with the presence of the Con
suls of the Republic of Poland in full ca
pacity: Consul General Joanna Kozin- 
ska-Frybes Consul for the Cultural Affa
irs Malgorzata Cup and Honorary Con
suls of Las Vegas - John Petkus and of 
Denver - Tomasz Skotnicki. An hour be
fore the viewing all the tickets had been 
sold and many people left the box offices 
empty-handed. The film is a treasury of 
information on the history of Arabian 
horse breeding from its very beginning*  
The historical theme is interwoven with 
interviews with authorities on breeding, 
such as Izabella Pawelec-Zawadzka from 
Poland, Patricia Lindsay from the UK, 
Sheila Varian from the US, Scott Benja
min from Canada and of course a whole 
plethora of directors of the State Studs 
and people associated with Arabian hor
ses. Personally I believe that there sho
uld be a shorter (by half) version for the 
average viewer, because what to me 
(a person who has been in this business 
for 30 years) is fascinating to no end, to 
someone less involved could simply be 
wearisome. All in all this film is an achie
vement on a world scale and will serve 
for endless years as a document about 
the contribution of Poland to the worl
dwide breeding of Arabian horses. If this 
was the only thing to come to Las Vegas 
for... then it was worth it!
/Transl. J. K./

Panarea By Palwan <WH Justice - Palaw 
World Cup Senior Champion Mare, Las
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N
iełatwo jest opowiadać po raz 
kolejny o tym samym. No bo 
jak historię, która się zdarza co 
roku, przedstawić w sposób świeży, od

krywczy i co nąjważniejsze - wiarygod
ny; tak, aby zainteresowani uwierzyli, 
że mają do czynienia ze zjawiskiem wy
jątkowym, niespotykanym i mimo, że 
powtarzalnym, to za każdym razem in
nym? Tym bardziej, że ta historia doty
czy koni arabskich. Ciężko więc zacho
wać obiektywizm, powstrzymać się 
od odrobiny egzaltacji, wszystkich 
„ochów” i „achów” - po prostu opisać 
wydarzenie, które ma miejsce od z górą 
czterdziestu lat w sierpniu w Janowie 
Podlaskim. I jeszcze nie zanudzić. Ale 
spróbujmy, bo jest o czym opowiadać...

Takiej oferty aukcyjnej, jak tegorocz
na, nie było od lat. Nie chodzi tu tylko 
o pojedyncze „gwiazdy”, które rzucają 
jasne światło i przyciągają najsilniej, ale 
o wspaniałą stawkę 30 klaczy, z których 
każda stanowi doskonałość. W tym ro
ku nie ma miejsca na przeciętność, jest 
tylko najwyższa pólka.

Magiczną listę otwiera ośmioletnia, 
janowska Ekumena (Gazal Al Shaąab 
- Edreada po Ararat). Nieduża, gniada, 
bardzo elegancka klacz - taka właśnie 
na początek, która zachęci, ale nie 
przytłoczy przychodzących po niej ko
leżanek. Matka kilku sympatycznych 
źrebiąt, dla dodania pikanterii pokryta 
egzotycznym Om El Bellissimo. Eku
mena rozpocznie historię 43. Aukcji 
Pride of Poland. Każdy kolejny numer 
katalogu to kwintesencja nąjwiększych

Lot. 18 Panika 1996
(Eukaliptus - Plisa), Michałów 

osiągnięć współczesnej hodowli koni 
czystej krwi.

W pierwszej aukcyjnej piętnastce 
znalazły się klacze, które - niezależnie 
od tego, gdzie dalej poniesie je los i de
cyzja nowego właściciela - na zawsze 
zapisały się w historii. Ze szczęśliwym 
numerem siódmym wystąpi fanta
styczna Eula (Arbil - Euterpe po Part
ner), reprezentująca nąjlepsze cechy 

janowskich klaczy w typie kuhailana - 
takich, jakie artyści od zawsze uwiecz
niali w swych dziełach. Klacz, która 
oszałamiała na pokazach i wzruszała 
w zaciszu domowej stajni, rodząc kolej
ne udane źrebięta. W 1997 r. - „Top Fi
ve” w klasie klaczy rocznych na Pokazie 
Narodowym w Janowie Podlaskim; 
w 1998 - „Top Five” w klasie klaczy 
dwuletnich podczas Wiosennego Poka
zu Młodzieżowego w Białce i Czem- 
pionka Polski Klaczy Młodszych w Ja
nowie Podlaskim; w 2000 - Czempionka 
Polski Klaczy Starszych i Najlepszy 
Koń Pokazu w Janowie Podlaskim, 
i wreszcie w 2001 - „Top Ten” Czempio- 
natu Kanady Klaczy Starszych. Taki 
koń to marzenie.

Chwilę później czarować będzie jed
na z najlepszych klaczy, jakie kiedykol
wiek przyszły na świat w Stadzie Ogie
rów Białka - szalenie urodziwa Fa- 
bryszka, siwa córka Gazala Al Shaqab 
i Fuli (po Partner). W 2009 - „Top Five” 
w klasie na Pokazie Narodowym w Ja
nowie Podlaskim, budzi zainteresowa
nie hodowców zagranicznych od daw
na. Pozostawiła w stadninie dwie świet
ne córki - po ogierach Ekstern i Espar- 
to, przyszedł więc chyba czas, aby 
wspomogła jakiś inny program hodow
lany.

Na poszukiwaczy młodego narybku, 
z którym śmiało można podbijać świat 
pokazów przez duże „P”, czekają praw
dziwe mega gwiazdy. Wyhodowana 
w Stadninie Koni Michałów, dwuletnia 
zamaszysta córka światowej sławy re-

24



produktora, QR Marca - Piacenza 
(od Primawery po Emigrant) to klacz, 
która mimo młodego wieku z rozpę
dem wdziera się na same szczyty. Tylko 
w 2010 r. sięgnęła po medalowe miejsca: 
„Top Five” Wiosennego Pokazu Mło
dzieżowego w Biaice, Druga Wiceczem- 
pionka Polski Klaczy Młodszych w Ja
nowie Podlaskim, „Top Five” w klasie 
klaczy rocznych w Pucharze Narodów - 
Aachen, „Top Five” Czempionatu Eu
ropy Klaczy Młodszych - Moorsele 
[BE I. ..Top Ten” Czempionatu Świata 
Klaczy Młodszych - Salon Konia, Paryż 
[FRJ. Rok 2011 rozpoczęła z nie mniej
szym impetem: „Top Five” w klasie kla
czy dwuletnich na Międzynarodowym 
Pokazie A - Weis [AT] i wreszcie Czem- 
pionka Klaczy Młodszych i Najlepszy 
Koń Pokazu Wiosennego Pokazu Mlo- 

sie klaczy 7-10-letnich podczas Pokazu 
Narodowego w Janowie Podlaskim; 
w 2005 - Czempionka Klaczy Starszych 
Pacific Slope Senior Marę w Santa Bar
bara [USJ; w 2005 - Wiceczempionka 
Klaczy Starszych Regionu II - Burbank 
[US] i Międzynarodowa Wiceczem
pionka Klaczy Starszych w Scottsdale 
[US]; wreszcie w 2008 i 2009 r. - „Top Fi
ve” w klasie klaczy 11-letnich i star
szych na Pokazie Narodowym w Jano
wie Podlaskim. A z pewnością nie po
wiedziała jeszcze ostatniego słowa.

Szczęśliwy numer czternasty wyloso
wała egzotyczna Kashira po słynnym 
Magnum Psyche (od Kahila IV po Ibn 
Bint Inas), hodowli Stanisława Rede- 
stowicza, a własności Andrzeja Wojto
wicza. Ta świetnie się ruszająca, młoda

Walking 
in the clouds

It is not easy to once again talk about the 
same thing. Because how is one to pre
sent a story that takes place every year in 
a fresh, revealing and most importantly - 
credible manner? In such a way to make 
those interested believe that they are de
aling with a unique, unprecedented 
event, and despite it being repetitive, 
still different each time. The more so as 
this story is about Arabian horses. So it 
is hard to maintain objectivity, hold back 
the exaltation, all those ,,ohs” and ,,ahs” 
and just describe the venue that has be
en taking place for over 40 years in Au
gust at Janów Podlaski. And to not bore 
anyone. But let’s give it a try, as there is 
much to talk about...
It has been years since an offer such as 
this one has been available at the 
Janów Sale. And we are not talking abo
ut individual „stars”, who shine with

dzieżowego w Biaice.
Ale żeby nie było tak łatwo, po chwi

li wabić i kusić będzie cudna czterolet
nia janowska Palabra po Enzo od zja
wiskowej Palmety (po Ecaho). Ci wszy
scy którzy od lat beznadziejnie kocha
ją się w matce, otrzymają szansę naby
cia jej najlepszej córki. Bo Palabra, po
mimo młodego wieku, udowodniła już, 
że potrafi z godnością nosić brzemię 
związane z obowiązkiem „bycia wyjąt
kową”. W roku 2008 najpierw została 
Czempionką Klaczy i Najlepszym Ko
niem Wiosennego Pokazu w Biaice, 
a dwa miesiące później - Czempionką 
Polski Klaczy Młodszych w Janowie 
Podlaskim. Sezon zakończyła udanym 
występem w Czempionacie Europy 
w Moorsele - „Top Five” w klasie klaczy 
rocznych.

Szukający starszych klaczy, doświad
czonych matek stadnych, zmierzą się 
z klasą córek Monogramma, które re
prezentować będzie na aukcji fanta
styczna Egzonera (od Egzotyka po Pro- 
bat),z Michałowa - dojrzała, pełna nie
zwykłej aury, jaką roztaczają klacze 
arabskie świadome swej jakości. Okla
skiwana, nagradzana, podziwiana... 
W 1996 r. - „Top Five” w klasie klaczy 
rocznych na Wiosennym Pokazie 
w Biaice; w 1997 - „Top Five” w klasie 
klaczy dwuletnich podczas tegoż Wio
sennego Pokazu; w 2001 - Czempionka 
Klaczy Starszych Letniego Pokazu 
w Warszawie; w 2003 - „Top Five” w kla-

Lot.19 Pohulanka 1996 
(Pepton - Pestka), 
Janów Podlaski



a bright light and draw buyers the stron
gest, but about a superb collection of 30 
mares, out of which every single is per
fect in her own right. This year there is 
no room for average, only the top of the 
tops.
The magical list opens with the 8-year- 
-old, Janów bred Ekumena (Gazai Al 
Shaqab - EdreadalArarat). Petit in size, 
bay and very elegant - just right to enco
urage bidders and not overshadow her 
stablemates which will come after her. 
Dam of several pleasant foals and bred 
to the exotic Om El Belissimo for a little 
more flavor. Ekumena will commence 
the story of the 43rd Pride of Poland Sa
le, followed by subsequent lot numbers, 
who are the quintessence of the greatest 
achievements of modem Arabian horse 
breeding.
The first fifteen auction lots include ma
res who, regardless of where fate or the 
decision of the new owner will take them, 
have already forever etched their names 
in history. Offered as lucky number seven 
is the fantastic Eula (Arbil - Euterpe 
/Probat), representing the best Janów 
Podlaski mares of the Kuhailan type, 
which artists have been immortalizing in 
their works for ages. A mare which has 
dazzled on the show arena and brought 
great emotions in the bam, consistently 
producing good foals. Top Five in the 
yearlings’ class at the 1997 Polish Natio-

A Lot. 10 Palabra 2007 (Enzo [US] - Palmeta), Janów Podlaski

Lot. 7 Eula 1996 (Arbil - Euterpe), Janów Podlaski ►

Lot. 13. Egzonera 1995 (Monogramm [US] - Egzotyka), Michałów

klacz stanowi połączenie oryginalnego 
rodowodu z naturalnym wdziękiem. In
tensywnie wystawiana w czempiona- 
tach, zawsze wychodziła z nich zwycię
sko. Już w 2005 r. została Nąjlepszym 
Koniem Pokazu w kategorii Koni Wła
sności Prywatnej pokazu w Bełżycach. 
W 2006 dołożyła jeszcze tytuły Najlep
szego Konia tegoż Pokazu w kategorii 
Koni Własności Prywatnej, „Top Five” 
w klasie klaczy dwuletnich w Weis 
i Międzynarodowej Czempionki Klaczy 
Młodszych w Casino Cup - Baden. Ko
lejne lata przyniosły dalsze sukcesy: 
2007 r. - „Top Five” w klasie klaczy trzy
letnich w Weis, tytuł Międzynarodo
wej Czempionki Klaczy Młodszych 
w Drammen [NO] i „Top Five” w klasie 
klaczy trzyletnich na Międzynarodo
wym Dniu Arabskim w Stróhen [DE] 
w 2008 - Międzynarodowej Czempionki 
Klaczy Starszych w St. Petersburgu 
[RU], „Top Five” w klasie klaczy 4-7-let 
nich na Międzynarodowym Pokazie 
w Halden [NO], „Top Five” w klasie kia 
czy 4-6-letnich na Pokazie Scandina 
vian Open Championships w Blomme 
ród i „Top Five” w klasie klaczy 
4-6-letnich na Jesiennym Pokazie w Ja 
nowie Podlaskim, wreszcie w 2010
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„Top Five” w klasie klaczy 4-6-letnich 
na Międzynarodowym Pokazie Prague 
Intercup w Pradze [CZ], „Top Five” 
w tej samej klasie na Narodowym Po
kazie w Janowie Podlaskim i „Top Five” 
w Pucharze Narodów w Aachen [DE], 
A w tym roku pokryta inną gwiazdą po
kazów - ogierem Ajman Moniscione, 
szykuje się po raz trzeci do roli matki.

Zaraz po niej do akcji wkroczy nie
prawdopodobnie piękna Andaluzja 
z Janowa Podlaskiego - jedna z zaled
wie kilku urodzonych w Polsce córek 
epokowego Sanadika El Shaklana 
i z pewnością jedna z najlepszych. 

nals in Janbw Podlaski, Top Five in the 
two year olds’ class at the 1998 Junior 
Spring Show in Bialka. Polish National 
Junior Champion Mare from 1998, Polish 
National Senior Champion Mare from 
2000 and finally in 2001 Canadian Top 
Ten Senior Mare. Such a horse is a dre
am come true.
A moment later the buyers will come un
der the spell of one of the best mares 
ever foaled at Bialka Stud, the extremely 
good-looking Fabry szka, a grey daughter 
of Gazal Al Shaqab and Fula by Partner. 
A class Top Five finalist from the 2009 
Polish Nationals, she has been gaining 
the attention of foreign breeders for 
a long time. As she has left two splendid 
daughters at her home stud by Ekstem 
and Esparto, the time has come for her 
to support another breeding program. 

Those looking for fresh blood that could 
take on the world of shows with a capital 
„S” need not look further, as gigantic 
stars await them. For instance the Mi
chałów bred two year old, daughter of 
world-renowned sire QR Marc - Piacen
za, out of Primavera by Emigrant. A fil
ly who despite a young age has collected 
an entire slew of recognitions. Only in 
2010 she has secured a multitude of me
dal positions, including: a Junior Spring 
Show Top Five from Bialka, a Polish Na
tional Bronze Medalist from Janów Pod
laski, a Top Five in the yearlings’ class 
from the All Nations Cup in Aachen, 
a European Top Five from Moorsele and 
a World Top Ten from the Salon du Che
val in Paris. She began 2011 with nothing 
less: a Top Five in the two year olds’ 
class at the International Show in Weis
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▲ Lot. 14 Kashira 2004 (Magnum Psyche [US] - Kahila IV), 
Andrzej Wójtowicz

Lot. 8 Fabryszka 2003 (Gazal Al Shaqab [QA] - Fula), Białka ▼

Przytłaczająco żeńska, szlachetna, ty
powa. Rewelacyjna klacz hodowlana 
matka między innymi ogiera Alert 
(po Piaff) - Młodzieżowego Czempiona 
Polski z 2006 roku i Czempiona Polski 
Ogierów Starszych z 2010 roku, który 
obecnie sprawdza się jako reproduktor 
Posiadanie w stajni Andaluzji jest jak 
przechowywanie baśniowego żar pta 
ka, który spełnia wszystkie życzenia.

Dla miłośników tradycyjnych pol
skich linii hodowlanych znajdą się dwie 
ciekawe córki Eukaliptusa: Panika 
i Panonia, wspaniała janowska Pohu
lanka - córka pamiętanego Peptona 
i matka cennego Poganina (po La- 
heeb), pięć córek ogiera Ekstern, atle
tyczna i świetnie się ruszająca córka 
ogiera Piaff - Camilia, wyhodowana 
w Biaice. Są wyhodowane w Michało
wie Forminga i Wieża Babel (po Lahe- 
eb) oraz wnuczka Laheeba - Bajaderka 
hodowli Agricola Farm, a należąca 
do Moniki Luft.

Okrasę tej niebywałej stawki klaczy 
stanowią dwa cenne ogiery: Celsjusz 
i Elmaran.

Ofertę główną uzupełnia 28 klaczy 
i 3 ogiery Selection Sale. Pozostaje te
raz mieć nadzieję, że wielki świat, zjeż
dżający się w sierpniu do Janowa, do
strzeże i właściwie oceni wysiłek ho
dowców włożony w skonstruowanie ta
kiej listy aukcyjnej.

A jeśli „świat” nie doceni... to znaczy, 
że „świat” się pomylił.

Pisanie o koniach arabskich jest jak 
spacer w chmurach. Człowiek otuma
niony ich urodą, wyjątkowością, ulot
nym czarem, nie stąpa twardo po zie
mi. Porusza się w trochę odrealnionej 
aurze, nie bardzo wiedząc, czy tak wy
gląda rzeczywistość, czy tylko jego 
własne wyobrażenie o pięknie abso
lutnym. I mogą sobie tzw. prawdziwi 
koniarze stroić żarty z malutkich głó
wek i zadartego ogona, mogą nie wie
rzyć w przydatność koni czystej krwi 
do sportu, a i tak pozostaną one jed
nym z najdoskonalszych tworów czło
wieka. Czasami zadaje się sobie nawet 
pytanie, czy można stworzyć coś jesz
cze doskonalszego. I co roku, nawet 
jeśli historia się powtarza, warto to 
sprawdzić przyjeżdżając w sierpniu 
do Janowa Podlaskiego. • 
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and finally the title of Junior Champion 
and Best in Show from the Junior Spring 
Show in Białka.
IP make things harder, just moments la
ter the buyers will be lured and tempted 
by the lovely four year old Janów-bred 
Palabra by Emo out of the phenomenal 
Palmeta by Ecaho. Those for years hope
lessly in love with her dam will receive 
a chance to purchase the broodmare’s 
best daughter. And Palabra, despite her 
young age, has already proven that she 
knows how to cany the burden of being 
labeled as „special” with dignity. In 2008 
she first became Junior Champion and 
Best in Show at the Spring Show in 
Białka and two months later - Polish Na
tional Junior Champion in Janów Podla
ski. She ended the season with a success
ful performance in the European Cham
pionships - a Top Five in the yearling fil
lies' class.
Buyers on the lookout for older, expe
rienced broodmatrons will have to face 
the charisma of the daughters of Mono- 
gramm, represented at the auction by 
Michalow’s fantastic Egzonera out of Eg
zotyka by Probat. Mature and full of an 
extraordinary aura spread by Arabian 
mares aware of their own quality. Nume
rous times applauded, awarded, admi
red... a Top Five finalist in the yearling 
and two year old fillies’ classes at the 
1996 and 1997 Junior Spring Show in 
Białka, respectively, a 2001 Champion 
Mare from the Warsaw Summer Show, 
a Top Five finalist in the 7-10 year old 
mares’ class at the 2003 Polish Nationals, 
a 2005 Pacific Slope Champion Mare, 
a 2005 Region II Reserve Champion Ma
re, a 2005 Scottsdale International Rese
rve Champion Mare and finally in 2008 
and 2009 - a Top Five finalist from the 11 
years old and up mares’ class at the Po
lish Nationals. And I bet she did not say 
her last word.
Lucky number fourteen was drawn by 
the exotic Kashira, by the famous Ma
gnum Psyche out of Kahila IV by Ibn 
Bint Inas, bred by Stanislaw Redesto- 
wicz and owned by Andrzej Wójtowicz. 
This fabulously moving young mare is 
a blend of an unconventional pedigree 
with natural charm. Shown intensively 
at various events, she has scored succes
ses every time. Already in 2005 she beca
me the Best in Show (of Private Bre
eding) at Bełżyce. In 2006 she added ano
ther „private” Best in Show from 
Bełżyce, a Top Five in the two year old fil
lies’ class from Weis and the title of Casi
no Cup International Junior Champion 
from Baden. The following years brought 
further successes: a three year old class 
Top Five from Weis and the International 
Arabian Day in Stróhen, as well as an In
ternational Junior Champion title from 
Drammen in 2007; an International Se
nior Champion title from St. Petersburg 
and class Top Fives from the Intematio-

Lot. 15 Andaluzja 1998 
(Sanadik El Shaklan [US] 

- Antwerpia), 
Janów Podlaski 

nal Show in Halden, Scandinavian Open 
Championships in Blommeród and the 
Autumn Show in Janów Podlaski in 2008; 
and finally class Top Fives in the 4-6 year 
old mares’ category at the Inter Cup 
Show in Prague, Polish National Show in 
Janów Podlaski and All Nations Cup in 
Aachen in 2010. And this year, bred to 
another star of the show arena, the stal
lion Ajman Moniscione, she is getting re
ady to play the role of broodmare for 
a third time.
The bidding for Kashira will be followed 
by the incredibly beautiful Andaluzja 
from Janów Podlaski, one of the very few 
daughters of the epochal Sanadik El 
Shaklan bom in Poland and surely one 
of the best. Overwhelmingly feminine, re
fined and typey. A sensational broodma
re, dam of the stallion Alert by Piaff, Po
lish National Junior Stallion of 2006 and 
Polish National Senior Stallion from 
2010, who is currently proving his worth 
as chief sire. The possession of Andalu
zja in one’s bam is like owning a mythi
cal firebird, which grants the wishes of 
his caretaker.
For enthusiasts of the traditional Polish 
bloodlines the organizers have prepared 
two interesting daughters of Eukaliptus
- Panika and Panonia, the wonderful 
daughter of the memorable Pepton and 
dam of the priceless Poganin by Laheeb
- Pohulanka, five daughters of Ekstern 
and the athletic and gifted mover sired 
by Pia# - Camilia from Białka. The list 
also includes Michałów-bred daughters 

of Laheeb - Forminga and Wieża Babel, 
as well as his granddaughter - Baja- 
derka, bred by Agricola Farm and owned 
by Monika Luft.
This remarkable mares’ collection is ad
ditionally spiced up with two valuable 
stallions: Celsjusz and Elmar an.
The main offer is furthermore supple
mented by 28 mares and three stallions 
of the Selection Sale.
Now we can only hope that the those ga
thering in August at Janów Podlaski will 
properly assess the efforts which have 
been put into the constructing of such 
an auction offer. And if „they” don’t ap
preciate it... that means „they” are 
wrong.
Writing about Arabian horses can be 
compared to a walk in the clouds. Bewit
ched by their beauty, uniqueness, ethere
al charm - it is hard to keep a solid hold 
of the ground. We seem to find ourselves 
within a slightly deformed reality, not 
knowing whether this is true or simply 
our own notion about absolute beauty. 
And „real horsemen” can make jokes 
about the small heads and high-set tails, 
they can doubt the usefulness of pure 
breds in sports but still the Arabians will 
remain one the most perfect creations of 
man. Sometimes I ask myself if it’s possi
ble to create something even more per
fect. And each year, even if the story re
peats itself, it is worth checking out by 
coming to Janów Podlaski in August, 
/transl. J. K./
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DNI KONIA 
ARABSKIEGO

8 sierpnia, Stadnina Koni Janów Podlaski i Stado Ogierów Białka 
10:00-12:00 - Otwarte stajnie w SK Janów Podlaski
11:00 - Parada hodowlana w SK Janów Podlaski
16:00 - Parada hodowlana w SO Białka
16:00-18:00 - Otwarte stajnie w SO Białka

5 Sierpnia,. Stadnina Koni Janów Podlaski (hala pokazowa) 
XXXIII NARODOWY POKAZ KONI ARABSKICH CZYSTEJ KRWI 
17:30 - Klasy ogierów młodszych
19:30 - Pokaz koni z oferty PRJCDE OF POLAND

6 sierpnia, Stadnina Koni Janów Podlaski (plac czempionatowy) 
XXXIII NARODOWY POKAZ KONI ARABSKICH CZYSTEJ KRWI 
10:00-20:00 - Klasy: klaczy młodszych, klaczy starszych, ogierów starszych 
(13:30-15:00 - przerwa)

9 sierpnia, Stadnina Koni Michałów
15:00 - Parada hodowlana SK Michałów 
15:00-17:00 - Otwarte stajnie w SK Michałów

5-9 sierpnia 2011

7 sierpnia, Stadnina Koni Janów Podlaski
09:00-16:00 - Otwarte stajnie (VIP)
10:00 - XXXIII NARODOWY POKAZ KONI
ARABSKICH CZYSTEJ KRWI (plac czempionatowy) 
Czempionaty Polski: Klaczy Młodszych, Klaczy Starszych, 
Ogierów Młodszych, Ogierów Starszych,
Nagrody specjalne
12:45 - Pokaz koni z oferty PRIDE OF POLAND i Selection Sale 
17:00 - XLH AUKCJA PRIDE OF POLAND (hala pokazowa) 
19:30 - Zaniknięcie Selection Sale



PRIDE OF POLANO 2011
42. Aukcja Koni Arabskich w Janowie Podlaskim

7 sierpnia 2011

Lot 1. Ekumena, gniada, 2003

Lot 2. Ebora, siwa, 2003

Lot 3. Bajaderka, siwa, 2007

Lot 4. Endorra, siwa, 1999

Lot 5. Entima, siwa, 2006

Lot 6. Piacenza, siwa, 2009

Lot 7. Eula, gniada, 1996

Lot 8. Fabryszka, siwa, 2003

Lot 9. Wieża Babel, siwa, 2000

Lot 10. Palabra, siwa, 2007

Lot 11. Luanda, siwa, 2000

Lot 12. Panonia, kaszt., 2001

Lot 13. Egzonera, siwa, 1995

Lot 14. Kashira, siwa, 2004

Lot 15. Andaluzja, siwa, 1998

Lot 16. Camilia, siwa, 2009

Lot 17. Bohema, siwa, 2006

Lot 18. Panika, siwa, 1996

Lot 19. Pohulanka, siwa, 1996

Lot 20. Diaspora, gniada, 2000

Lot 21. Sarbia, sk. gniada, 2007

Lot 22. Forminga, siwa, 2000

Lot 23. Hulała, siwa, 2001

Lot 24. Watra, gniada. 2004

Lot 25. Giralda, siwa, 2001

Lot 26. Cisowa, siwa, 2007

Lot 27. Grobla, kara, 1999

Lot 28. Pastema, gniada. 2007

Lot 29. Adelina, siwa, 2005

Lot 30. Cetula, siwa, 2007

Lot A. Celsjusz, siwy, 2004

Lot B. Elmaran, kaszt., 2007

Gazal Al Shaqab - Edreada po Ararat, SK Janów

Ekstern - Eberia po Ecaho, SK

Złocień - Bagatela po Pesal, Agricola Farm / Mo

Pesal - Emigrantka po Eukaliptus, SK Mich 

Ekstern - Etalanta po Europejczyk, SK Janów P 

&R Marc - Primawera po Emigrant, SK Mi 

Arbil - Euterpe po Probat, SK Janów Pot

Gazal Al Shaqab - Fula po Partner, SO Białk 

Laheeb - Wiaźma po Arbil, SK Micł

Enzo - Palmeta po Ecaho, SK Janów Pod 

Emigrant - Loretta po Wojsław, SK Michalt ■

Eukaliptus - Pilar po Fawor, SK Janów Podlaski

Monogramm - Egzotyka po Probat, SK Mi 

Magnum Psyche - Kahila IV po Ibn Bint b 

Stanisław Redestowicz / Andrzej Wó.j t 

Sanadik El Shaklan - Antwerpia po Eternit, SK Janów ' 

Piaff - Calineczka po Metropolis NA, SO Bi 

Ekstern - Bogini po Arbil, SK Janów Potl

Eukaliptus - Plisa po Probat, SK Micł 

Pepton - Pestka po Probat, SK Janów Pot 

Ganges - Dalida po Probat, SK Mich

Ekstern - Samura po Ararat, SK Janów Pot 

Laheeb - Figlarka po Monogramm. SK Mi

Pamir - Hula po Penthagonn, SO B

Metropolis NA - Wanilia po Alegro, SK Janów Pot

Eldon - Girlanda po Eukaliptus, SK Micha łów

Ararat - Cerinola po Ecaho, SK Janów Podlaski 

Wachlarz - Gryzetka po Wojsław, SK Michałów 

Ekstern - Pasywa po Wachlarz, Lech Błaszczyk

Grafik - Anakonda po Monogramm. SK IV

El Nabiła B - Celta po Pasat, SK Janów Pot

Ekstern - Carina po Pesal, SO B

Al Maraam - Ekstera po Ekstern, Wojciech Parcze



HODOWLA

Britta Fahlgren 
fot. z archiwum Stadniny, 
Susanne Frederiksen 
i autorki

S
tadnina w Blommeród, jak chy
ba żadna inna, powstała na ba
zie najlepszych koni z Polski. 
Mało tego, wywodzące się od nich linie 

krwi są kontynuowane - dzisiejsze 
czempiony reprezentują już V-VI poko
lenie potomne pierwszych importów 
z Polski z lat 60. XX wieku. Polityka ho
dowlana Blommeród zawsze polegała 
na kojarzeniu najlepszego z najlep
szym, ale przez wiele lat łączono ze so
bą tylko czysto polskie prądy krwi, 
podczas gdy od czasu upowszechnie
nia obrotu importowanym nasieniem - 
podobnie jak w polskich stadninach, 
używa się tam reproduktorów o róż
nym pochodzeniu.

Założyciel Blommeród, Erik Philip- 
Sórensen, urodził się w Danii, ale za
mieszkał w Szwecji, gdzie przez wiele 
lat byl właścicielem wziętej firmy ubez
pieczeniowej. Swoją karierę w biznesie 
zaczynał, dojeżdżając do klientów na 
rowerze, ale pod koniec życia prze
mieszczał się już jaguarem prowadzo
nym przez zawodowego kierowcę. 
W latach 60. powodziło mu się już 
na tyle dobrze, że mógł zacząć myśleć 
o zainwestowaniu w jakąś działalność 
dla wypełnienia wolnego czasu. Zasta
nawia! się, czy ma to być uprawa stor-

Stado założycielskie 
Blommeród wywodziło się 

od przodków 
selekcjonowanych przez setki 

lat pod kątem jakości, 
z olbrzymia wiedzą 

i zaangażowaniem. Do dziś 
jest to widoczne w programie 

hodowlanym tej stadniny, 
która nadal pełni wiodąca rolę 

w szwedzkiej hodowli koni 
czystej krwi arabskiej.

czyków czy hodowla koni czystej krwi 
arabskiej. Na szczęście wybrał araby, 
do czego w dużej mierze przyczyniły 
się doniesienia prasowe o koniach im
portowanych z Polski przez Erika Er-

landssona. W tym roku upłynęło 46 lat, 
odkąd Erik Philip-Sórensen wydzier
żawił majątek Blommeród i położył 
podwaliny pod stadninę, która w przy
szłości miała stać się jednym z najlep
szych i najbardziej znanych poza Pol
ską ośrodków hodowli polskich koni 
arabskich. Przez jakiś czas stadninę 
Blommeród nazywano nawet „małą 
Polską” lub „czwartą polską stadniną 
państwową”. Swoją wysoką pozycję 
zawdzięcza ona w dużej mierze działal
ności Jórgena Fredriksena i jego żony 
Susanne. Jorgen pracował jako zarzą
dzający stadniną Blommeród w latach 
1968-84 i w tym okresie osiągała ona 
znakomite wyniki. Po wyjeździe mał
żeństwa Fredriksenów aż do przejęcia 
stadniny przez córkę Erika Philipa -
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Vicke, co miaio miejsce w 1990 r., 
przedsiębiorstwo podupadio i nic cie
kawego się tam nie działo.

W 1991 r. w Blommeród odbyi się 
pierwszy międzynarodowy pokaz kla
sy „B” - Scandinavian Open. Od po
czątku cieszyi się dużym powodze
niem dzięki urokliwemu położeniu 
stadniny, wysokiej jakości koni z całej 
Europy i gościnności Vicke Philip- 
Sórensen. W 1995 r. na stanowisku za
rządzającego został zatrudniony Woj
ciech Kowalik. Dzięki jego dobrej 
współpracy z Vicke program hodowla
ny Blommeród mógł odzyskać dawną 
świetność.

Ogiery
Przez wszystkie lata istnienia Blom

meród używano tam wielu ogierów, 
a w ostatnich latach - także importo
wanego nasienia.

Pierwszym ogierem czołowym w Blo- 
mmerod był Dardir s. 1959 (Nabór - 
Darda po Amurath Sahib), hod. SK 
Michałów. Mało tego, że pozostawił tam 
potomstwo najwyższej klasy, to zdobył 
dla Szwecji Czempionaty: Narodowy, 
Europy i Salonu Konia w Paryżu.

W 1967 E. P Sórensen wydzierżawił 
od Erika Erlandssona ogiera Exelsjor 

(ARABY, nr 18), który okazał się ojcem 
doskonałych klaczy stadnych, przez co 
przyczynił się do dalszych sukcesów 
Blommeród. Nąjlepszymi jego córkami 
były: Borexia (od Bogoria), Forexia 
(od Fuksja), Rucasja (od Rusznica). 
Wszystkie trzy zostały matkami czem- 
pionów, a w tym samym okresie także 
Exelsjor spłodził og. Alrex gn. 1968 
(od Alfa) - narodowego czempiona 
Szwecji, później eksportowanego do 
Francji, gdzie także zasłużył się w ho
dowli.

Porównywalne z og. Exelsjor zasługi 
dla szwedzkiej hodowli położył micha- 
iowski ogier Pohaniec s. 1965 (Comet 
- Planeta po Nabór), importowany 
w 1970 r. Spędził on cale życie w Blom
meród, pozostawiając 92 sztuki po
tomstwa wpisanego do Szwedzkiej 
Księgi Stadnej. W tej stawce znalazł 
się dwukrotny czempion narodowy Po- 
mar (od Maritsa po Arax), ale za naj
większe osiągnięcie Pohańca należy 
uznać og. Probal gn. 1975 (od Borexia 
po Exelsjor). Jemu zaś największą sła
wę przyniosły nie tyle jego własne osią
gnięcia, co jakość jego potomstwa. 
Podczas pobytu w Polsce spłodził jede
naście ogierów czołowych, w tym nie 
mniej niż trzy czempiony narodowe,

The Blommeród Stud
The Blommerod Stud, like no other, was 
founded on the very best horses from Po
land. There has also been the obvious 
advantage of continuity, todays Blom
merod champions usually represent the 
5th and 6th generation of Blommerod 
breeding from the original imports from 
Poland in the 60’s. The horsebreeding 
policy at Blommerod has always been, 
and still is, to breed the best to the best. 
At the outset and for many years the 
stud’s policy was to only use Polish blo
odlines but since the possibility of impor
ting semen has developed Blommerod, 
like the Polish studs has used a variety of
bloodlines from many different sources 
Blommeröds founder Erik Phillip-Sören
sen was bom in Denmark but moved to 
Sweden where he founded his successful 
Securitas company. Erik Phillip was 
a self made man who started his busi
ness career by cycling to his first custo
mers but who at the end of his life travel
led by chauffeur driven Jaguar! At a po 
int in his progress, about 1960 Erik Phil
lip made the decision to invest in a leisu
re time project, his choice was between 
breeding purebred Arabian horses or ra
ising orchids. Fortunately, for the Ara
bian horse breed Erik Phillip chose horse 
breeding prompted, to a great extent, by 
an article in the press about Erik Er- 
landssons imported Polish Arabians. It is 
46 years since Erik Phillip-Sörensen le
ased the original Blommerod property 
and laid the foundations for what was to 
become the most well known and suc
cessful center for Polish Arabian horses
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outside of Poland. In fact for a time the 
Blommerod Stud was known as the fo
urth Polish state stud - „little Poland”. 
Undoubtedly Blommeröd’s suceess is 
due in large part to stud manager Jörgen 
Fredrikssen and his wife Susanne, 
Jörgen was Blommeröd’s stud director 
for 17 years from 1968 to 1984. From the 
Fredrikssens departure and until 1990 
when Erik Phillips daughter Vicke took 
over the stud lapsed and nothing very 
much happened.
In 1991, the first Blommerod internatio
nal „B” show, the Scandanavian Open 
was held. From the beginning the show 
has been a success; a special blend of 
Blommeröd’s beautiful setting, top quali
tyhorses from many European countries 
and Vicke Phillip-Sörensens hospitality.
In 1995 Vicke employed Wojciech Kowa- 
lik as stud manager, Vicke and Wojciech 
made a good team and together were re
sponsible for a renaissance of the Blom
merod programme.
Stallions
Over the years many stallions have been 

purchased and leased and in later years 
semen from well known stallions has be
en imported.
Blommeröds foundation sire was Dardir 
1959 (Nabor - Darda/Amurath Sahib) 
bred by Michaiöw Stud, apart from le
aving first class stock Dardir was Swe
dish national champion, European 
champion and champion at the Salon de 
Cheval in Paris.
In 1967 Blommerod leased Exelsjor from 
Erik Erlandsson. Exelsjor (see ARABY 
no 18) was an outstanding broodmare si
re, his contribution to Blommerod laid 
the foundation of the studs future suc
cess. Most outstanding were the Exelsjor 
daughters like Borexia (out Bogoria), 
Forexia (out Fuksja),Rucasja (out Rusz- 
nica). All three were superior broodma
res who in turn produced champions, 
one after the other. At this time also 
Exelsjor sired champion stallion Alrex 
later exported to France where he made 
a significant contribution.
Probably the most significant stallion to
gether with Exelsjor was Michaiöw bred 
Pohaniec 1965 (Comet - PlanetalNabor), 
imported to Sweden in 1970. Pohaniec 
spent his entire life at Blommerod and 
sired a total of 92 get in the Swedish 
studbook, including double national 
champion stallion Pomar out of Maritsa 
by Arax. However Pohaniec’s greatest 
contribution was his son Probat out of 
Exelsjor daughter Borexia. Probat is fa
mous not for his own achievements but 
for the quality of his get. And he did it all- 
in Poland he sired several stallions of 
breeding quality and no less than 3 na
tional champion stallions, superlative 
broodmares who won in the show ring 
and produced show winners. If that 
wasn’t sufficient he also sired successful 
racehorses! It is interesting that when 
Probat was leased to Poland the blood of 
Exelsjor, the stallion Director Andrzej 
Krzysztalowicz regretted selling 20 years 
previously, returned to Poland and can 
be found in the pedigrees of Polands best 
mares and stallions.

doskonale matki stadne, które same 
wygrywały pokazy i rodziły zwycięz
ców. Gdyby tego było mało - Probat 
dawał także dzielne konie wyścigowe! 
Razem z nim wróciła do Polski krew 
og. Exelsjor (jego sprzedaży dyr. An
drzej Krzysztalowicz nie mógł odżało
wać 20 lat wcześniej), którą można 
do dziś odnaleźć w rodowodach najwy
bitniejszych polskich klaczy i ogierów. 
Duży wpływ na szwedzką hodowlę wy
warł także syn Baska - Bomarc 
(od Boltonka po Arax), importowany 
do Blommerod w 1982 r. Stacjonował 
tam tylko 2 lata, ale spłodził wiele wy
bitnych ogierów i klaczy, a ze stadniny 

▲ Og./stallion Dardir 1959 (Nabor - Darda/Amurath Sahib), Michałów

Kl./mare Borexia 1968 (Exelsjor - Bogoria/Laur), Blommeród 
i/and Susanne & Jörgen Frederiksen ▼

Egholm, należącej do Jórgena i Susan- 
ne Frederiksenów, został eksportowa
ny do Brazylii w 1990 r.

W późniejszych latach w Blom- 
meród kryły następujące ogiery: Algo- 
mej (1980-84), Gokart (1979 i 1990), Ba
lon (1986-88), Pers (1988), Włodarz 
(1993), reeksportowany do Polski 
w 2003, Partner (1981-83), Emeryk 
(1996), Endel (1996-97), Furiat (2000) 
i Emrod (2001). Blisko spokrewniony 
z Exelsjorem og. Engano 1970, sprze
dany do USA, po drodze zatrzymał się 
w Blommeród. Jednym ze spłodzo
nych tam jego potomków był og. Pri
mo - Narodowy Czempion Szwecji
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Ogiery I stallions: Pohaniec 1965 (Comet - Planeta/Nabor), Michałów i Dardir w ręku kierownika stadniny Blommeród 
Jórgena Frederiksena / in hand of stud manager - Jórgen Frederiksen

z 1991 r., który w Blommeród pokrył 
11 klaczy, po czym został wydzierża
wiony do Janowa Podlaskiego na sezo
ny 1997-98. W zeszłym roku zaś został 
wydzierżawiony z Polski ogier Metro- 
polis NA, którego babka, Maritsa (po 
Arar), przez wiele lat należała do sta
da matek w Blommeród, zanim sprze
dano ją do USA.

Klacze
Erik Philip-Sórensen po raz pierw

szy przyjechał do Polski w 1965 r. 
Przywiózł stamtąd, oprócz ogiera 
Dardir, 9 klaczy należących do róż
nych rodzin żeńskich. Pierwszymi im
portowanymi były:
• Alfa 1958 (Wielki Szlem - Alhambra), 
hod. SK Janów Podlaski, która została 
wpisana do Szwedzkiej Księgi Stadnej 
pod nr 1;
•jej córkaAleksota 1965 (po Negatiw);
• Bogoria 1956 (Laur - Bulgotka), hod. 
SK Albigowa;
• Rusznica 1955 (Trypolis - Rozeta}, 
hod. SK Nowy Dwór;
• jej córka Rutyna 1965 (po Negatiw);
• Fuksja 1961 (Anarchista - Forsycja), 
hod. SK Michałów;

1 "/folia 1963 (Negatiw - Tryńcza), 
hod. SK Janów Podlaski;

• Wielka Kometa 1960 (Comet - Wielka 
Zorza), hod. SK Nowy Dwór;
• Cela 1961 (Pietuszok - Celia), hod. 
SK Albigowa.

Do Blommeród sprowadzono też kla
cze, które znajdowały się już w Szwecji, 
importowane z Polski przez innych ho
dowców. Najciekawszą spośród nich 
karierę miała Edessa 1961, zakupiona 
w 1964 r., a w 1967 odsprzedana Eriko- 
wi Erlandssonowi. Ten z kolei pokrył ją 
og. Ezelsjor i źrebną sprzedał do stad
niny Wilkesbacka, gdzie urodziła się 
z tego połączenia kl. Edjora. Eksporto
wana do USA, urodziła tam córkę Ka- 
jorę, matkę og. Gazal Al Shaqab. 
Oznacza to, że w rodowodzie Pianissi- 
my dwukrotnie występuje krew Erel- 
sjora\

W okresie największej świetności 
Blommeród, tj. w latach 80. XX wieku, 
w stadninie znajdowało się 130 koni. 
Obecnie zredukowano stado podsta
wowe, ograniczono liczbę rodzin żeń
skich i utrzymywanych jest tylko około 
35 koni. Wprawdzie tylko niektóre z li
nii założycielskich są nadal czynne 
w Blommeród, ale rodowody wywo
dzących się stamtąd czempionów się
gają do importów z Polski. Nąjefektyw- 
niejsza okazała się linia kl. Sakla kaszt. 

Another influential stallion was the Bask 
son Bomarc (out of Boltonka by Arax) 
imported to Blommeród in 1982, altho
ugh Bomarc only stood at stud for 2 se
asons he had a profound influence on 
Blommeród and Swedish breeding in ge
neral, he was an exceptional sire who 
produced both prepotent stallions and 
mares and who was exported from the 
Fredrikssens Egholm stud to Brazil in 
1990.
Over the years the following stallions ha
ve stood at stud at Blommeród: Algomej 
(1980-84), Gokart (1979 and 1990), Balon 
(1986-88), Pers (1988), Włodarz (1993), 
exported back to Poland 2003, Partner 
(1981-83), Emeryk (1996), Endel (1996- 
97), Furiat (2000), Emrod (2001). The 
stallion Engano 1970, closely related to 
Exelsjor, sold to the USA, stood at ile at 
the stud. One of his foals was the 1991 
Swedish National Champion Primo, in
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▲ Kl./mare Edessa 1961 (Pietuszok - Ellora/Witraż), Albigowa

1953 (Amurath Sahib - Saga), hod. SK 
Michałów, importowanej do Szwecji 
w roku 1962 razem z córką Sake 1962 
(po El Trypoli). Sakla, pełna siostra 
michaiowskiej Estokady - założycielki 
linii „E” - była dla Blommeród tym sa
mym, czym Estokada dla Michałowa. 
Pochodzące z tej linii klacze reprezen
towały tak wysoką klasę, że przez lata 
nie było problemu z remontem stada 
podstawowego. Przed upowszechnie
niem sztucznej inseminacji stosowano 
następujący schemat kojarzeń: klacze 
kryto Dardirem, a ich córki z tego po
łączenia - Pohańcem. Metoda była 
prosta, ale okazała się skuteczna 
i otrzymano dzięki niej wiele dobrych 
koni, które następnie rozeszły się 
po całym świecie.

Następnym etapem było wydzierża
wienie z Polski og. Partner, którego po
tomstwo zdobyło tak zasłużoną sła
wę, jak np. multiczempion og. Rumac 
(od Rucasja po Exelsjor). Partner zo-

Szczęśliwe chwile / Happy hours, od lewej! from the left: Izabella Pawelec-Zawadzka, 
Barbara Sórensen i Andrzej Krzysztalowicz z ogierem / with a stallion Pepi 1975 
(Celebes - Pemba/Czort), Janów Podlaski (Blommeród 1986) ▼

Kl./mare Pruszja 1980 (Probat - Rucasja/Exelsjor), Blommeród

stal także ojcem elitarnej klaczy Ma
skarada (od narodowej czempionki 
Szwecji, kl. Marcessa). Córką Maska
rady była Margotka (po własnej ho
dowli og. Algorytm 1983, synu Algome- 
ja i Aleksoty), nie tylko osiągająca im
ponujące wyniki pokazowe, lecz rów
nież matka dwóch czempionek, klaczy 
Magora i Marylla - pełnych sióstr 
po Gazal Al Shaqab, eksportowanych 
potem na Bliski Wschód.

Lider
Przez wszystkie lata swojego istnie

nia Blommeród było wiodącą stadni
ną Szwecji, osiągającą najlepsze wy
niki w Czempionacie Narodowym. 
Ostatni rok także nie stanowił pod 
tym względem wyjątku, gdyż zloty 
medal zdobył dwuletni ogierek Mala- 
gant (Turki al Rayan - Migracia), 
w VI pokoleniu wywodzący się od kl. 
Sakla. Na tym samym pokazie brązo
wą medalistką została kl. Bacarolla 

transit to Blommeród where covered 11 
mares and leased to Janów Podlaski in 
1997-98.
Last year the stallion Metropolis NA was 

leased from Janów Podlaski, the gran- 
dam of Metropolis is the Arax daughter 
Maritsa for many years a Blommeród 
broodmare before being exported to the 
USA.

Mares
Erik Phillip-Sörensen made his first trip 
to Poland in 1965 and purchased nine 
mares from different mare families as 
well as the stallion Dardir.
The first imported mares were:
Alfa 1958 (Wielki Szlem - Alhambra), Ja
nów Podlaski. Alfa was nr. 1 in the Swe
dish stud book, together with her daugh
ter Aleksota 1965 by Negatiw, 
Bogoria 1956 (Laur - Bulgotka) Janów, 
Rusznica 1955 (Trypolis - Rozeta) Ja
nów, 
together with daughter Rutyna 1965 by 
Negatiw,
Fuksja 1961 (Anarchista - Forsycja) Mi
chałów,
Tryfolia 1963 (Negatiw - Tryńcza) Ja
nów,
Wielka Kometa 1960 (Comet - Wielka Zo
rza) Nowy Dwór,
Cela 1961 (Pietuszok - Celia) Albigowa. 

Several additional mares were purcha
sed, not from Poland but in Sweden from 
other breeders who had imported stock 
from Poland. One of the most interesting 
of these was the mare Edessa 1961 pur
chased for the stud in 1964 but in 1967 
sold to Erik Erlandsson who covered her 
with Exelsjor and sold her to The Wilkes- 
backa stud. The resultant filly Edjora 
was exported to the USA where she fo
aled Kajora, the dam of Gazal al Sha 
qab. This, of course means that the blo
od of Exelsjor occurs twice in Pianissi
mo) In Blommeróds heyday in the 1980’s 
the stud accommodated 130 horses but 
today the mare families are depleted, the 
horse population amounts to a modest 
35 horses. Despite the fact that very few 
of the original families are still active at 
the stud todays Blommeród champions 
are nevertheless still the descendants of 
the original imports. Perhaps the most 
important and successful of these are 
the family of Sakla 1953 by Amurath Sa
hib out of Saga, bred by Michałów, im
ported to Sweden in 1962 together with 
her daughter Sakla 1962 by El Trypoli. 
Sakla, a chestnut mare was the full sister 
of Michaióws famous Estokada first in 
the line of the „E” family. Sake did for 
Blommeród what Estokada did for Mi
chałów - she supplied the stud with top
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▲ Kl./mare Edessa 1961 (Pietuszok - Ellora/Witraż), Albigowa

1953 (Amurath Sahib - Saga), hod. SK 
Michałów, importowanej do Szwecji 
w roku 1962 razem z córką Sake 1962 
(po El Trypoli). Sakla, pełna siostra 
michaiowskiej Estokady - założycielki 
linii „E” - była dla Blommeród tym sa
mym, czym Estokada dla Michałowa. 
Pochodzące z tej linii klacze reprezen
towały tak wysoką klasę, że przez lata 
nie było problemu z remontem stada 
podstawowego. Przed upowszechnie
niem sztucznej inseminacji stosowano 
następujący schemat kojarzeń: klacze 
kryto Dardirem, a ich córki z tego po
łączenia - Pohańcem. Metoda była 
prosta, ale okazała się skuteczna 
i otrzymano dzięki niej wiele dobrych 
koni, które następnie rozeszły się 
po całym świecie.

Następnym etapem było wydzierża
wienie z Polski og. Partner, którego po
tomstwo zdobyło tak zasłużoną sła
wę, jak np. multiczempion og. Rumac 
(od Rucasja po Exelsjor). Partner zo-

Szczęśliwe chwile / Happy hours, od lewej! from the left: Izabella Pawelec-Zawadzka, 
Barbara Sórensen i Andrzej Krzysztalowicz z ogierem / with a stallion Pepi 1975 
(Celebes - Pemba/Czort), Janów Podlaski (Blommeród 1986) ▼

Kl./mare Pruszja 1980 (Probat - Rucasja/Exelsjor), Blommeród

stal także ojcem elitarnej klaczy Ma
skarada (od narodowej czempionki 
Szwecji, kl. Marcessa). Córką Maska
rady była Margotka (po własnej ho
dowli og. Algorytm 1983, synu Algome- 
ja i Aleksoty), nie tylko osiągająca im
ponujące wyniki pokazowe, lecz rów
nież matka dwóch czempionek, klaczy 
Magora i Marylla - pełnych sióstr 
po Gazal Al Shaqab, eksportowanych 
potem na Bliski Wschód.

Lider
Przez wszystkie lata swojego istnie

nia Blommeród było wiodącą stadni
ną Szwecji, osiągającą najlepsze wy
niki w Czempionacie Narodowym. 
Ostatni rok także nie stanowił pod 
tym względem wyjątku, gdyż zloty 
medal zdobył dwuletni ogierek Mala- 
gant (Turki al Rayan - Migracia), 
w VI pokoleniu wywodzący się od kl. 
Sakla. Na tym samym pokazie brązo
wą medalistką została kl. Bacarolla 

transit to Blommeród where covered 11 
mares and leased to Janów Podlaski in 
1997-98.
Last year the stallion Metropolis NA was 

leased from Janów Podlaski, the gran- 
dam of Metropolis is the Arax daughter 
Maritsa for many years a Blommeród 
broodmare before being exported to the 
USA.

Mares
Erik Phillip-Sörensen made his first trip 
to Poland in 1965 and purchased nine 
mares from different mare families as 
well as the stallion Dardir.
The first imported mares were:
Alfa 1958 (Wielki Szlem - Alhambra), Ja
nów Podlaski. Alfa was nr. 1 in the Swe
dish stud book, together with her daugh
ter Aleksota 1965 by Negatiw, 
Bogoria 1956 (Laur - Bulgotka) Janów, 
Rusznica 1955 (Trypolis - Rozeta) Ja
nów, 
together with daughter Rutyna 1965 by 
Negatiw,
Fuksja 1961 (Anarchista - Forsycja) Mi
chałów,
Tryfolia 1963 (Negatiw - Tryńcza) Ja
nów,
Wielka Kometa 1960 (Comet - Wielka Zo
rza) Nowy Dwór,
Cela 1961 (Pietuszok - Celia) Albigowa. 

Several additional mares were purcha
sed, not from Poland but in Sweden from 
other breeders who had imported stock 
from Poland. One of the most interesting 
of these was the mare Edessa 1961 pur
chased for the stud in 1964 but in 1967 
sold to Erik Erlandsson who covered her 
with Exelsjor and sold her to The Wilkes- 
backa stud. The resultant filly Edjora 
was exported to the USA where she fo
aled Kajora, the dam of Gazal al Sha 
qab. This, of course means that the blo
od of Exelsjor occurs twice in Pianissi
mo) In Blommeróds heyday in the 1980’s 
the stud accommodated 130 horses but 
today the mare families are depleted, the 
horse population amounts to a modest 
35 horses. Despite the fact that very few 
of the original families are still active at 
the stud todays Blommeród champions 
are nevertheless still the descendants of 
the original imports. Perhaps the most 
important and successful of these are 
the family of Sakla 1953 by Amurath Sa
hib out of Saga, bred by Michałów, im
ported to Sweden in 1962 together with 
her daughter Sakla 1962 by El Trypoli. 
Sakla, a chestnut mare was the full sister 
of Michaióws famous Estokada first in 
the line of the „E” family. Sake did for 
Blommeród what Estokada did for Mi
chałów - she supplied the stud with top
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class mares that guaranteed the bre
eding base. In the early years, before the 
use of artificial insemination, the bre
eding plan was rather simple, the mares 
were covered by Dardir and the resul
tant Dardir daughters were covered by 
Pohaniec. And it worked very well! 
Blommerod bred some very good horses 
using this combination, many of whom 
were exported worldwide. The next step 
was provided by leasing Partner who al
so proved a success for the stud siring 
such well known horses as multicham
pion Rumac, out of champion Exelsjor 
daughter Rucasja. Partner also sired the 
elite broodmare Maskarada (out of na
tional champion Marcessa). Maskarada 
is the dam of Margotka (by homebred 
stallion Algorytm 1983 (Algomej - Alek- 
sota) a successful showhorse in her own 
right but even dam of champions Mago- 
ra and Mary Ila both by Gazal al Shaqab 
and exported to the Middle East.
The Leader 
Blommeród breeding has always been
prominent at the Swedish national show, 
last year was no exception. Blom- 
merdds 2 year old colt Malagant 
(Turki al Rayan - Migracia) re
presenting the 6th generation 
from Sakla, was gold cham
pion, the mare Bacarolla 
(Khidar - Baronna) re
presenting the 5th gene
ration from Wilcza Ja
goda was bronze cham
pion and Blommerod 
was awarded the Best 
Breeder title. These 
days the Blommerod 
horses are shown by 
Edward Jaźwiński, a na
tural talent for showing 
horses and who started his 
career as Wojciech Kowaliks 
right hand.
Over the years many Blom
merod horses have been exported 
to many different countries and have 
profoundly influenced the breeding in 
these countries. Significant example is 
Halsdon Arabians chief sire, imported 
from Brazil Lothar El Nyhl - the grand
son of Blommeróds Politezza 1976 (exp. 
Brazil) by Alrex (Exelsjor - Aleksota) 
out of Polisa (Pohaniec - Sake).
Also the son of Blommerod mare Bombi- 
na (Bomarc - Prowincja by Probat), the 
same mare family as above mentioned 
Bacarolla, stallion Boreas by Metropolis 
NA bred in Poland by Wojciech Kowalik, 
has been standing for the public service 
at the Michałów Reproduction Center. 
The original Blommerod horses were 
selected for quality and were dependa
ble prepotent breeding animals the re
sult of hundreds of years of knowledge 
and commitment, which has been de
monstrated time and time again in the 
Blommerod programme. Blommerod 
has been and still is important for Swe
dish Arabian horse breeding, the stud 
put Sweden on the map so to speak, 
the studs record of breeding quality 
horses and staying with their original 
mare families for 45 years is an inspira
tion.

(Khldar - Baronna), reprezentantka 
V pokolenia linii założonej przez kl. Wil
cza Jagoda. Na tym pokazie Blom- 
meród zdobyło tytuł Najlepszego Ho
dowcy, głównie dzięki utalentowanemu 
prezenterowi Edwardowi Jaźwińskie- 
mu, który zaczynał tam swą karierę ja
ko prawa ręka Wojciecha Kowalika.

Konie z Blommeród sprzedawano 
do wielu krajów, gdzie wywierały silny 
wpływ na miejscową hodowlę. I tak, ja
ko ogier czołowy w Halsdon Arabians 
użytkowany był importowany z Brazy
lii Lothar El Nyhl - wnuk pochodzącej 
z Blommeród klaczy Politezza 1976 
po Alrex (Exelsjor - Aleksota) od Poli
sa (Pohaniec - Sake). Z kolei syn wy

hodowanej w Blommeród kla- 
/Tłum. K. Ch./czy Bombina (Bomarc

Kl./mare Margotka 1995 (Algorytm - Maskarada/Partner)
i jej córka / and herfilly Magora 2003 by Gazal Al Shagab, Blommeród

- Prowincja po Probat), z tej samej li
nii żeńskiej co wymieniona już Baca- 
rolla - Bóreas (po Metrópolis NA), 
hod. Wojciecha Kowalika, jest obecnie 
użytkowany w Europejskim Centrum 
Rozrodu Koni w SK Michałów.

Stado założycielskie Blommeród 
wywodziło się od przodków selekcjo
nowanych przez setki lat pod kątem 
jakości, z olbrzymia wiedzą i zaangażo
waniem. Do dziś jest to widoczne 
w programie hodowlanym tej stadni
ny, która nadal pełni wiodącą rolę 
w szwedzkiej hodowli koni czystej krwi 
arabskiej. Przez 45 lat pracy z oryginal
nymi, polskimi liniami żeńskimi stano
wiła i stanowi inspirację dla innych ho
dowców.





KULTURA I TRADYCJA

Arab
Krzysztof Czarnota
fot. z archiwum autora

K
iedy po raz pierwszy usły
szałem od Romana Pan
kiewicza, że koń to kultu

ra, kompletnie nie zdawałem sobie 
sprawy jak ważna, wielowymiarowa 
i głęboka jest to sentencja. W po
czątkach mojej przygody z końmi 
myślalem, chyba tak jak i więk
szość, że koń to koń, pożyteczne 
stworzenie, na którym można miło 
spędzić czas, można go lubić, na
wet się do niego przywiązać, zaś 
arab jest tak cenny głównie dlate
go, że jest drogi. Dzisiaj, bez cienia 
przesady mogę powiedzieć, że ko
nie arabskie zabrały mnie i moją ro
dzinę w najpiękniejszą podróż ży
cia - podróż po Kresach Najjaśniej
szej Rzeczypospolitej, i to zarówno 
tych współczesnych, jak i tych 
ukrytych na kartach historii.

Świat, jaki przez ostatnie dziesięć 
lat wokół siebie budowałem, nie po
zwala mi myśleć o koniu arabskim 
bez tej otoczki złożonej z historii, 
wielkich postaci, tradycji, legend, 
patriotycznych uniesień. Siedzę te
raz w sąsiadującej ze stąjnią zaścian
kowej siodłami, zwanej Atamanów- 
ką. W powietrzu unosi się zapach 
dziegciu, a na ścianach wiszą portre
ty „mistrzów”. Z najwyższej półki 
spogląda hrabia Juliusz Dzieduszyc- 
ki z Jarczowiec, który ze słynnej wy
prawy do Arabii przywiódł na Podo
le Gazellę, Mlechę i Saharę. Tuż 
obok Emir Wacław Rzewuski trzy-

Koń to kultura, 
a koń arabski to coś jeszcze 

znacznie więcej. Na Rusi, 
czyli właśnie tu, gdzie leży 

nasz kresowy zaścianek, 
od wieków mawiano, 

że Lach bez konia 
jest jak ciało bez duszy.

Na szlaku / on the trail... 
Leszek Ludwikowski 

na ogierze / atop stallion 
Mameluck (Złotogłów 

- Machalia/Tallin [SU])

mający w ręku swoją ukochaną 
klacz Muftaszarę. Nieco niżej ho
dowca wybitnie dzielnych arabów 
Dionizy Trzeciak z Taurowa, 
a po drugiej stronie ks. Witold Czar
toryski z Pełkiń. Ci dwaj ostatni - za
kochani w jarczowieckich klimatach 
i arabach. Czartoryski kupował swo
je konie w Taurowie, Trzeciak budo
wał stado w oparciu o klacze z Jar

czowiec, Dzieduszycki szukąjąc koni 
w pustyni powoływał się na koneksje 
rodzinne z Rzewuskim. Dzisiaj te 
wielkie postacie gości skromna kre
sowa Atamanówka i mogę dać glo 
wę, że w chłodne zimowe wieczory, 
kiedy napali się w myśliwskim piecy
ku, hrabiowie zasiadąją przy ogniu, 
tocząc pasjonujące dyskusje o ara 
bach i Kresach. Mogą też popatrzeć 
na swoje konie, bo tuż za ścianą ze 
starych sosnowych brusów, w drew
nianej stajni, stoją potomkowie Ga- 
zelli, Miechy, Krzyżyka.

I jak tu zajmując się końmi nie 
myśleć o historii, skoro ona wdzie
ra się do zaścianka drzwiami 
i oknami, prosząc o jej odkurzenie, 
przypomnienie, czasem odkrycie 
Dwa kilometry od nas leży Chmie- 
lowatka, gdzie razem ze swoimi 
Kozakami stacjonował Chmielnie 
ki idąc na Zamość. Kawałek dalej 
na wschód są Turkowice, w których 
w połowie XIX wieku hodowlę ara
bów prowadził Antoni Makomaski 
Niedaleko od nas do Wojsławic, 
gdzie hrabia Franciszek Poletyłło 
hodował niezrównane konie orien
talne. Któregoś razu prezentował 
arabskiego ogiera o imieniu Chro
bry samemu Henrykowi Sienkiewi
czowi. Autor Trylogii bywał na na
szych terenach dwukrotnie, gosz
cząc u znanego malarza Władysła
wa Czachórskiego w Grabowczy- 
ku. W dwie godziny koniem można
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▲ „Kmicicowa kompanija“ 
/ the Kmicic companions

Jerzy Wojciech Sienkiewicz 
na ogierze/atop stallion Wened 
(Espadero - Włócznia/Borek) ▼

dotrzeć do Glinisk, gdzie na słyn
nych walach ukochany autor roz
poczynał pisanie Trylogii, szkicując 
sceny do oblężenia Zbaraża. Tej 
wiosny mieliśmy szczególną ra
dość, gdyż po 131 latach na Glini- 
skach znowu stanął Sienkiewicz - 
Jerzy Wojciech, prawnuk noblisty - 
i uczynił to dosiadając arabskiego 
ogiera. Nad Bug, dziś graniczny, 
jest około 40 kilometrów. Nasze ku- 
hailany docierają tam w trzy godzi
ny z małym popasem. Na wyspie 
w Kryłowie można przenocować 
w ruinach zamku, który w 1651 ro
ku gościł króla Jana Kazimierza 
idącego na zwycięską bitwę pod Be- 
resteczkiem. Warto przypomnieć, że 
wojska koronne stawiły wówczas 
czoła ogromnej potencji kozacko- 
-tatarskiej. Zacięte walki trwały już 
trzeci dzień, a szala zwycięstwa 
przechylała się ze strony na stronę, 
kiedy książę Jeremi Wiśniowiecki 
na czele bohaterskiej szarży rozbił 
tabor nieprzyjaciela, zmuszając go 
do panicznej ucieczki. Sam chan 
Islam Gerej III wiał podobno, 
gdzie pieprz rośnie, dosiadając naj
szybszego wierzchowca, najpew
niej czystej krwi. W nasze ręce do
stały się bogate lupy, między inny
mi namiot chana. Czy można się 
dziwić, że kiedy budowaliśmy okrą
głą ujeżdżalnię pod dachem, za 
żadną cenę nie chcieliśmy nazwać 
jej round penem? Tym sposobem

Riding Arabians 
across the Borderland
Once I heard from my friend Roman Pan
kiewicz, that horses make culture, but 
then I wasn’t conscious about a great 
depth of that statement. „A horse like 
a horse” I thought. - „Indeed, it is quite 
a nice animal, a good companion for le
isure time, one can get attached to it, 
whereas Arabians are so precious just 
because of their great value.” After ten 
years spent with horses I completely 
changed my mind. Arabian horses took 
me, together with my family, on the most 
beautiful trip in my life - across the Old 
Poland's Borderland.



Arabian horses can’t be considered sole
ly, without that specific background of 
Polish history, traditions, legends, great 
heroes and their patriotic deeds. That’s
why I arranged a romantic extension, at
tached to a stable’s wall, in traditional 
manner of Polish borderland gentry.
I called it „Atamanówka” - what means
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Kresowe krajobrazy - z wiatrem w zawody (na pierwszym planie autor) 
/ the borderland’s landscapes - to race the wind (the author at the front)

„The Ataman’s cabin”. Its atmosphere is 
permeated with the smell of wood tar, 
whereas walls are decorated with portra
its of famous Polish Arabian horse bre
eders. Towering over all others is a pictu
re of the Count Juliusz Dzieduszycki, 
who brought the mares Gazella, Miecha 
and Sahara from Arabia to his Podolian 
estate Jarczowce. Next to him hanged is 
a portrait of the Emir Wacław Rzewuski, 
handling his favorite mare Muftaszara. 
Below to them I placed an image of a re
nowned breeder of persistent horses, 
Dionizy Trzeciak from Taurów and op
posite to him - of the Prince Witold Czar
toryski from Peikinie. The latter ones 
were in love with Jarczowce, its atmo
sphere and its Arabians. Czartoryski 
purchased his horses from Taurów, Trze
ciak assembled his broodmares’ band on 
the basis of Jarczowce mares, whereas 
Dzieduszycki searched horses in the de
sert, referring to his family connections 
with Rzewuski. Now I invited them all to 
my modest, Borderland cabin and one 
can easily imagine, that during long, win
ter evenings all those Counts and Noble
men are warming themselves by the fire 
and carrying on endless debates about 
Arabian horses and the Borderland. 
They are, of course, able to have a look at 
the horses from their breeding, because 
just behind the wooden stable wall stand 

mamy w naszym zaścianku „orygi
nalny” namiot chana Islama Gereja 
III, który odnaleźliśmy w dniestro- 
wym jarze, po tym jak przed z górą 
300 laty pan Zagłoba ukrył go, kon
serwując uprzednio staropolskim 
trójniakiem.

Jest też okno, które ma wymiar 
historyczny, bo pochodzi z zamoj
skiej starówki i - jak twierdzą za
przyjaźnieni historycy - właśnie pod 
nie podjechał Chmielnicki i zapytał, 
czy Zamoyski wpuści go do miasta. 
Gospodarz zawarł okiennice i tak 
Kozacy nie zdobyli Zamościa. 
Za oknem łagodne pagórki Działów 
Grabowieckich - podobne, jeśli nie 
identyczne, widziałem na Podolu 
w Jarczowcach. Przestrzenie ogrom
ne, asfaltów mało, zaludnienie zni
kome i ta kresowa przyroda... Jeśli 
masz odrobinę szczęścia, w czasie 
konnej wycieczki spotkasz łosia, 

dzika, a zdarza się, że i wilka. Tutąj 
nie da się nie jeździć konno. Wszak 
Wacław Rzewuski pisał, że kto raz 
był jeźdźcem nigdy nie będzie nie
wolnikiem. Przypuszczam, że złoto- 
brody Emir mówiąc: „raz“, miał 
na myśli: raz dziennie. Tak na mar
ginesie, do dóbr Emira też nie ma
my daleko. W cztery godziny zaje- 
dzie się koniem do Sielca, gdzie go
spodarował jego ojciec. Czytając 
w starych księgach o wyczynach jeź
dzieckich naszych wielkich hodow
ców, trudno wręcz usiedzieć na miej
scu. Nie kto inny przecież, jak wła
śnie Rzewuski, w ekspresowym 
tempie przebył na Muftaszarze Wy
żynę Anatolijską, albo jak pisał po
eta: /.../ koń jego arabski byt biały 
bez skazy, na koniu siedmiokroć 
przeleciał step gazy /.../ Podobnymi 
wyczynami mógł się pochwalić Ju
liusz Dzieduszycki, który na Mer- 
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dżamkirze, o jednym popasie, prze
bywał liczącą około 140 km drogę 
z Jarczowiec do Jezupola. Tradycja 
rzecz święta, dlatego nasze araby 
poddajemy próbom dzielności w dys
cyplinie, do której te konie zostały 
stworzone, czyli w rajdach długody
stansowych. Od święta jeździmy 
po staropolsku, bo miłość do tej 
Rzeczypospolitej rodem z Trylogii 
Sienkiewicza ciągle jest tu żywa 
i wielka. A na co dzień zamiast czap, 
delii i koniuszy używamy kasków, 
bryczesów i elektroniki. Wszystko to 
dla niebywałej frajdy, jaką dają wy
ścigi, znane w świecie pod nazwą 
endurance, ale też aby sprawdzić 
prawdziwość słów wielokrotnie tu 
już wspominanego hodowcy z Jar
czowiec, Juliusza Dzieduszyckiego, 
który twierdził, że pod względem 
wytrzymałości na długim dystansie, 
z kresowymi arabami żadne inne 
na świecie równać się nie mogą.

Koń to kultura, a koń arabski to 
coś jeszcze znacznie więcej. Na Ru
si, czyli właśnie tu, gdzie leży nasz 
kresowy zaścianek, od wieków ma
wiam że Lach bez konia jest jak 
ciało bez duszy. I tak sobie myślę, 
słuchając rżenia dwudziestosied
mioletniego ogiera z rodu Krzyży
ka, że arab to wcale niemała część 
polskiej duszy. • 

W Atamanówce - kresowa wieczerza
/ at Atamanówka - the borderland’s supper

the descendants of Gazella, Miecha and 
Krzyżyk.
It would be impossible to deal with hor
ses without thinking about history. Here, 
in the Borderland, it surrounds our set
tlement from everywhere. Two kilome
ters from us located is a village called 
Chmielowatka, where stationed was 
Chmielnicki with his Cossacks, during 
their military expedition to Zamość. 
A little further to the east one can find 
Turkowice - the estate of Antoni Mako- 
maski, who in the second half of XIXth 
Century bred Arabian horses there. We 
also live quite close to Wojsławice - a for
mer residence of the Count Franiszek 
Poletyilo, a breeder of incomparable 
Oriental horses. Once he even presented 
an Arabian stallion, named Chrobry, to 
our famous novelist, the Nobel prizewin
ner, Henryk Sienkiewicz. That unique 
writer twice visited our homeland, espe
cially in Grabowczyk, where he was a gu
est of the renowned painter Władysław 
Czachórski. In two hours on horseback 
you could reach Gliniska, with its histori
cal embankments, used by Sienkiewicz 
as a background for the scenes of the sie
ge of Zbaraż, from „The Trilogy”. This 
spring, after 131 years from the begin
ning of that famous novel, the great- 
-grandson of its author, Jerzy Wojciech 
Sienkiewicz, came to Gliniska. riding an 
Arabian stallion. What a wonderful 
event!
To the Bug River, now a borderline of Po
land, we have a distance of about 40 km. 
Riding our Kuhailans, we can get there 
in three hours, including a short rest. We 
can also stay for a night in ruins of a ca
stle on an island at Krylów, where in 1651 
the King Jan Kazimierz stopped for 
a rest before the Battle of Beresteczko. 
At that time the Polish Army conquered 
united Cossack-Tartar forces, after a 3- 
days-long struggle. Finally the scales we
re turned in our favor, when the Prince 

Jeremi Wiśniowiecki led a daring charge 
at the enemy’s camp, enforcing their pa
nic retreat. The Khan Islam Gerej 
III was able to escape, thanks to his very 
fast charger, probably an Arabian. The 
Poles captured precious spoils of war 
then, including the Khan’s tent.
So no wonder, when we established 
a small riding hall, we would never name 
it „a round pen”. It resembled to us the 
authentic Khan’s tent, which was allege
dly hidden in a borderland ravine after 
the Beresteczko battle. It was obvious, 
that we named the riding hall the 
Khan’s Tent".
We have also a historical window, coming 
from the Zamość Old Town and immor
talized in a legend from the time of Za
mość Siege. It was Chmielnicki, who ro
de up to that window and asked the Co
unt Zamoyski, if he let him enter the 
town. Zamoyski refused and closed the 
window shutters. That’s why Zamouś 
wasn’t captured by Cossacks.
From this window one has a view to gen
tle hills of Działy Grabowieckie, similar 
to those I saw in Podolia, near to Jar- 
czowce. Here we have plenty of space 
and untouched nature, together with 
a very low population and only short sec
tions of tarmac roads. Trekking on hor
seback, you can meet an elk, a wild boar 
or even a wolf. It is simply impossible not 
to ride here! Wacław Rzewuski wrote, 
that who once was a rider, never would 
be a slave! I think he meant „once a day ”. 
By the way, riding on horseback, we wo
uld be able in 4 hours reach Sielec - the 
estate belonging to the father of the 
„Gold-bearded Emir". Our great bre
eders were also fearless and persistent 
riders. Emir Rzewuski crossed the Ana-
tolian Highland in an express speed, ri
ding his beloved, milky-white Muftasza- 
ra, what was described even by our gre
at poet Juliusz Siowacki. Juliusz Dzie- 
duszycki had similar achievements. Ri
ding the stallion Merdzamkir, he cove
red the distance of 140 km, from Jar- 
czowce to Jezupol, with only one rest. 
So, the long-distance riding, especially 
on Arabian horses, who are simply me
ant for it, has for a long time been a Po
lish tradition. We observe that tradition 
and train our Arabians for Endurance 
racing. Occasionally we put on traditio
nal garb of old Polish noblemen, becau
se we love the atmosphere of the epoch 
described by Sienkiewicz, but for the da
ily training work more useful are br< 
eches, riding helmets and electronic 
equipment. In endurance rides checked 
was the truthfulness of the Count Dzie 
duszycki’s words: „With respect to 
long-distance stamina, the Arabian hoi 
ses from the Polish Borderland, are in
comparable to any other breeds
Every horse is a part of a culture, but the 
Arabian horse is something much more. 
In the old Polish-Ruthenian Borderland 
common was a proverb: „A Pole without 
a horse is like a body without a soul . U 
so, when I listen to neighing 
years-old stallion from the Krzyzy■ ■ 
line, I think, that an Arabian horse m. - 
kes a considerable part of Polish soul, 

/transí. K. Ch. /
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POKAZY

Lidia Pawłowska
fot. Lidia i Wiesław Pawłowscy

D
la polskich wystawców sezon 
pokazowy rozpoczyna się w Biał- 
ce. Wiosenny Młodzieżowy Po
kaz Koni Czystej Krwi Arabskiej zaist

niał na arenie krajowych imprez w 1983 
roku, pięć lat później zawitał do Białki, 
a po krótkiej nieobecności w 1997 roku 
powrócił do niej na dobre. Stał się po
ważną (niemal obowiązkową) próbą sił 
przed pokazem narodowym i jedno
cześnie wyznacznikiem tego, co dzieje 

Mało jest pokazów o dłuższej 
historii niż białecki pokaz 

młodzieżowy. Wiele imprez 
odeszło ze sceny przed 
upływem dziesięciu lat.

A stary dobry pokaz wiosenny 
w Białce wciąż ma się dobrze.

Wiedzą o tym wystawcy, 
wiedzą sędziowie, 

wiedzą kibice. 

netowej, ale cały zapis ukazał się 
na stronie Arabian Horse World, który 
zorganizował przedsięwzięcie. W ten 
sposób białecki czempionat zaistniał 
w intemecie.

Imprezę objął patronatem Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marek Sa
wicki, a jej gospodarzem został prezes 
ANR, Tomasz Nawrocki. Najlepszą 
polską młodzież obejrzeli w tym roku 
uczestnicy posiedzenia Komitetu Wy-

się w polskiej hodowli.
Otwarcie trzeciej dekady w historii 

pokazu gospodarze zaakcentowali kil- 

konawczego WAHO, jakie dzień wcze
śniej odbyło się w Warszawie: przewod
niczący - Hans-Joachim Nagel, sekr -

koma nowościami. Najbardziej pożą
daną okazała się relacja filmowa. 
Z przyczyn technicznych nie było moż
liwe przeprowadzenie transmisji inter-

¿ęaziuwie / me juages fod prawej/from the right): 
Gianmarco Aragno [IT], Holger Ismer [DE], 
Karin McCrea [US], Tom Husebye [NO], 
w towarzystwie dyrektora SK Białka I in the company 
of Białka Stud Director, Marian PacewskiC-zerrtpionka TfCaczy

XXI Wiosenny Młodzieżowy Pokaz Koni 
Czyste/ Krwi Arabskiej 

Białka zon
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Parada Hodowlana / Białka Breeding Paradę 
kl.lmare Fabryszka 2003 (Gazal Al Shagab [QA] - Fula)

tarz Federico Garcia Brum, Robert J. 
Fauls Jr, Howard W. Pike, oraz Izabel
la Pawelec Zawadzka i Marek Trela, 
którzy także są członkami piętnasto
osobowego Komitetu Wykonawczego 
WAHO.

Sędziowie: Karin McCrea z USA, 
Holger Ismer z Niemiec, Gianmarco 
Aragno z Wioch i Tom Husebye z Nor
wegii w ciągu dwóch dni ocenili 96 ko
ni. Pierwszy raz od 2002 r. liczba koni 
startujących w Biaice nie przekroczyła 
100. Nie zmniejszyła się za to liczba ko
ni dobrych i bardzo dobrych.

Ogierki
Pierwsza klasa - ogierków rocznych, 

od której w sobotę rano rozpoczęła się 
rywalizacja, wyłoniła aż dwóch laure
atów finału. Zwycięzca - michaiowski 
Equator (QR Marc [US] - Ekliptyka 
po Ekstern) w czempionacie zdobył 
srebrny medal, zaś drugi w klasie 
Simon Bey (Psytadel [US] - Sarahbi 
BayJC [BE] po Kubinec [SU]) Wojcie
cha Parczewskiego zdobył tytuł Top 
Five. Dekorowaną piątkę uzupełniły: El 
Bodo WH Justice [US] - Enya po Eks
tern. Beaty i Marka Błaszkiewiczów, 
reprezentant gospodarzy, Pernal (Espar
to - Peifirka po Gazal Al Shaqab [QA]) 
- pełny brat utytułowanej El Piatzolli, 
oraz janowski Apollin (Ganges - Anar
chia po Gazal Al Shaqab [QA]).

Kolejną klasę ze znaczną przewagą 
Punktową wygrał wychowanek SK Ja

nów Podlaski, owoc „złotego połącze
nia” ogiera Gazal Al Shaqab ze znako
mitą Pilar - siwy Pomian. Jak przysta
ło na brata Pingi i Piety, zdobył on naj
wyższą wśród ogierków notę pokazu - 
42,50 pkt. (10 za typ). Na drugi dzień 
sędziowie potwierdzili swoją ocenę, 
mianując go czempionem ogierków. 
Drugim miejscem w klasie musial za
dowolić się suchy i pełen wyrazu Peron 
(Esparto - Perolia po Gazal Al Shaqab 
[QA]) z SO Białka. Dalsze miejsca za
jęły: Elar (Eden C [US] - Elara po Ga
zal Al Shaqab [QA]) i Errnelo (Poga
nin - Embriona po Grafik) z Michało
wa, oraz Pomeron (Polon - Pomerania 
po Gazal Al Shaqab [QA]) z Janowa 
Podlaskiego.

Zwycięzcy mniej licznych klas ogier
ków dwuletnich sięgnęli w finale po po
zostałe dwa trofea, powtarzając do
kładnie swoje rezultaty sprzed roku. 
Brązowym medalistą został Maran 
(FS Bengali [DE] - Missouri po Wa
chlarz) z SK Kielnarowa Czesława 
Witki. Pokonał on w klasie janowskie
go, fantastycznie ruszającego się Al- 
manzora (El Nabiła B [HU] - Alantina 
po Emigrant) oraz gniadego Mirajja 
(Marajj [US] - Mina po Monogramm 
[US]) Małgorzaty i Józefa Pietrzaków. 
Tytuł Top Five zdobył janowski Ama
ndo (Eden C [US] - Altamira po Eks
tern), który w wygranej przez siebie 
klasie pokonał reprezentanta stadniny 
Bełżyce Arabians, ogierka Good Boy 
(Pegasus - Gwarka po Monogramm [US])

Good old Białka
The show season for Polish exhibitors be- 
gins in Białka. The Junior Spring Arabian 
Horse Show has made its first appearan
ce on the domestic event scene in 1 . 
made its debut in Biaika five years later 
and finally after a short absence returned 
to the youngest State Stud for good in 
1997. It became a serious (almost compul
sory) trial before the National Champion
ships and at the same time an indicator of 
what’s happening in Polish breeding
The organizers marked the third decade 
of the show’s history with several novel 
ties. The most coveted of these turned 
out to be the video coverage. Due to 
technical reasons a live internet covers 
ge was not possible, but the entire recor
ding was made available on Arabian Hor
se World’s website, the organizer of this 
endeavor. And so the Biaika Champion
ship has landed itself on the web.
The event was held under the patronage 
of the Minister of Agriculture, Marek Sa
wicki and was hosted by the Chairman of 
the Agricultural Property Agency, To
masz Nawrocki. This year Poland’s best 
youngsters were observed by the part ici
pants of the WAHO Executive Commit 
tee conference, which took place in Wai 
saw the previous day: President Hans- 
-Joachim Nagel, General Secretary Fede
rico Garcia Brum, Robert J. Fauls Jr., 
Howard W. Pike, as well as Izabella Pa- 
welec-Zawadzka and Marek Treia, who 
are also part of the WAHO Executive 
Committee 15 member squad.
Judges Karin McCrea from the US, Hol
ger Ismer from Germany, Gianmarco 
Aragno from Italy and Tom Husebye 
from Norway evaluated 96 horses over 
the show’s two days. For the first time 
since 2002 the number of horses compe
ting in Biaika was below one hundred 
However the number of good and very 
good horses did not change.

Colts
The first class of the yearling colts, with 
which the Saturday competition began, 
determined as many as two champion 
ship finalists. The winner, Michaidw's 
Equator (QR Marc [US] - Eklipty- 
ka/Ekstem), ultimately scored a silver 
medal on Sunday, while the second in 
class Simon Bey (Psytadel [US] -Sarah 
bi Bay JC [BE]/Kubinec [SU]) of Woj
ciech Parczewski gained the title of Top 
Five. The class” top two were further 
complemented with the full brothei to 
the highly decorated El Piaizolla 
do (WH Justice [US] - Enya/Ekstem) of 
Beata and Marek Blaszkiewicz a repre
sentative of the hosts-Pemal (Esparto - 
Perfirka/Gazal Al Shaqab [QA] > and the 
Janow-bred Apollin (Ganges - Ana 
chia/Gazal Al Shaqab [QA]).
The following class was won with a signi
ficant point advantage by a graduate 0 
Janow Podlaski, the result of a ..Golden 
Cross” - the stallion Gazal Al Shaqab 
with the superb Pilar - the grey Pc 
As befitted the brother of Pmga and 
ta he gained the highest score of the 
show among colts. 42,50 (inckKtag a 10 
for type). The judges confirmed heir 
evaluation the next day, naming him
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Junior Champion. The second place in 
class befell to the dry and full of expres
sion Peron (Esparto - PerolialGazal Al 
Shaqab [QA]) from Białka. Farther pla
ces were secured by Elar (Eden C [US] - 
Elara/Gazal Al Shaqab [QA]) andErme- 
lo (Poganin - Emiriona/Grafik) from Mi
chałów, as well as Pomeron (Polon - Po- 
merania/Gazal Al Shaqab [QA]) from 
Janów Podlaski.
The winners of the less numerous 2 year 
old colts’ class reached for the two rema
ining championship trophies, repeating 
their exact results from last year. The 
bronze medal was awarded to Maran 
(FS Bengali [DE] - Missouri/Wachlarz) 
from Kielnarowa Stud of Czeslaw Witko, 
who bested in class Janów Podlaski’s 
fantastically moving Almanzor (El Nabi
ła B [HU] - AlantinalEmigrant) and the 
bay Mirajj (Marajj [US] - Mina/Mono- 
gramrn [US]) of Małgorzata and Józef 
Pietrzak. The title of Top Five went to 
Janów’s Amanito (Eden C [US] - Altami
ra! Ekstern), who in his class proved su
perior to the representative of Bełżyce 
Arabians, Good Boy (Pegasus - Gwar- 
ka/Monogramm [US]), a full brother to 
the Top Five honoree Gerard from two 
years back, and the colt Calidris (Eks
tern - CetralEldon) from Kurozwęki of 
Jan Martin Popiel - half-brother to Cerio 
(by Poganin), a Reserve Champion from 
the Autumn Show in Janów Podlaski.
Out of the five 3 year old colts qualifica
tions for the finals were earned by two 
Psytadel [US] sons - the class’ winner, 
the grey Epifan (out of EpimerialPesal) 
of Piotr Hełka and the Bronze Medalist 
from the Autumn Show in Janów Podla
ski, Zachary (out of Zekstema/Ekstern), 
bred by Czepie Arabians of Stanislaw 
Sławiński and owned by Joanna Nowic
ka (Złota Arabians). The earlier mentio
ned Gerard, who is currently in racing 
training, had to settle for the third spot.

Fillies
Each year the fillies’ classes bring vivaci
ty and great emotions. It is also here that 
the judges are more willing to award top 
marks. Among the three series of the 
yearling fillies” classes nearly always fu
ture championship laureates can be fo
und. Such was also the case this time. 
The A series was won by the Mi
chałów Stud representative - the full of 
expression bay Cheronea (QR Marc [US] 
- Chimera!Emigrant), half-sister to the 
champion from two years back, the 
brown Chimeryk (by Eryks), awarded by 
the judges with ,,10s” for type, as well as 
head and neck. She bested her stable- 
mate - an owner of a beautiful head, the 
bay Eryks daughter Diara (out of Dia
sp oral Ganges), recognized by the judges 
with two top marks for type - by a frac
tion of a point. In the finals the fillies 
exchanged places - Diara gained the si
lver medal, whereas Cheronea left Białka 
with the title of Top Five. Subsequent 
places were secured in their class by 
Echo Aurora (Eternity Ibn Navarrone-D 
[BE] - Echo Afrodyta/Piaff) from Chr- 
cynno-Palace Stud of the Poszepczyński 
family, Gizelda (Ekstern - Ginerva/Wer- 
bum) from Czepie Arabians and Echo 
Bey Asila (Psytadel [US] - Egzyna/El- 
don) of Janusz Ryżkowski. High marks

▲ Og./colt Amanito 2009 (Eden C [US] - Altamira) Janów Podlaski, Top Five

Kl./filly El Piatzolla 2008 (WH Justice [US] - Enya), Bronze Medalist f

- pełnego brata zdobywcy Top Five 
sprzed dwóch lat, Gerarda - oraz Cali- 
drisa (Ekstern - Cetra po Eldon) z SK 
Kurozwęki Jana Martina Popiela - pói- 
brata Cerio (po Poganin), wiceczem- 
piona Jesiennego Pokazu w Janowie 
Podlaskim.

Z liczącej pięć ogierków klasy trzylat
ków do czempionatu zakwalifikowali 
się dwaj synowie ogiera Psytadel [US]: 
zwycięzca klasy - siwy Epifan (od Epi- 
meria po Pesal) Piotra Heiki oraz brą
zowy medalista Jesiennego Pokazu - 
Zachary (od Zekstema po Ekstern), 
hodowli stadniny Czepie Arabians Sta
nisława Sławińskiego, a własności Jo

anny Nowickiej (Złota Arabians). 
Wspomniany wcześniej Gerard, który 
odbywa obecnie trening wyścigowy, 
musiai zadowolić się trzecią lokatą.

Klaczki
Klasy klaczek co roku wprowadzają 

ożywienie i silne emocje. Tu też sędzio
wie chętniej sięgają po maksymalne 
noty. Wśród dzielonych na trzy grupy 
roczniaczek niemal zawsze znajdują się 
późniejsze laureatki czempionatu. Tak 
też było i tym razem. Klasę A wygrała 
reprezentantka SK Michałów - pełna 
ekspresji gniada Cheronea (QRMarc [US] 
- Chimera po Emigrant), pólsiostra
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czempiona sprzed dwóch lat, skaro- 
gniadego Chimeryka (po Eryks), na
grodzona przez sędziów dziesiątkami 
za typ oraz głowę i szyję. Dosłownie 
o drobny ułamek pokonała ona swoją 
koleżankę, gniadą córkę Eryksa o pięk
nej głowie - Diarę (od Diaspora 
po Ganges), która nagrodzona została 
przez sędziów dwiema maksymalnymi 
notami za typ. W finale klaczki te za
mieniły się kolejnością: Diara zdobyła 
srebrny medal, zaś Cheronea wyjechała 
z Bialki z tytułem Top Five. Na kolej
nych trzech miejscach w klasie uplaso
wały się: Echo Aurora {Eternity Ibn 
Navarrone-D [BE] - Echo Afrodyta 
po Piaff) ze stadniny Chrcynno Pałac 
pp Poszepczyńskich, Gizelda {Ekstern 
- Ginerva po Werbum) ze stadniny 
Czepie Arabians oraz Echo Bey Asila 
(Psytadel [US] - Egzyna po Eldon) Ja
nusza Ryżkowskiego. Wysokie noty 
mogą świadczyć o poziomie tej klasy - 
dopiero dziesiąta klaczka otrzymała 
ocenę poniżej 40 punktów.

Kolejną klasę roczniaczek wygrała 
reprezentantka stadniny Bełżyce Ara
bians Agnieszki i Andrzeja Wojtowi
czów - Gataka {Ekstern - Gwarka 
po Monogramm [US]), która dość wy
raźnie pokonała michałowską Damę 
Pik (Erno [US] - Dama Kier po Gazal 
Al Shaqab [QA]). Wysokie oceny nie 
zapewniły im trofeów w finale. Kolejne 
miejsca zajęły: michaiowska Emandil- 

KI./filly Piacenza 2009 (QR Marc [US] - Primavera) Michałów, 
Czempionka Klaczek / Białka Champion Filly Hand Best in Show

la {Om El Shahmaan [US] - Espadril- 
la po Monogramm [US]), białecka Ege- 
ma {Esparto - Egira po Emigrant) oraz 
Arnika {Pegasus - Adelina po Grafik)
- kolejna przedstawicielka Michałowa.

W trzeciej grupie klaczek rocznych 
ponownie najlepiej zaprezentowały się 
wychowanki SK Michałów - Wieża Mo
cy (QR Marc [US] - Wieża Marzeń 
po Ekstern) oraz El Mediara {Eryks - 
El Emeera po Ekstern). W finale na ty
tuł Top Five zasłużyła córka QR Mar
ca. Dekorowaną piątkę w klasie uzu
pełniły: janowska Bernadetta {Ganges
- Belgica po Gazal Al Shaqab [QA]), 
białecka Pelmira {Esparto - Pelgrima 
po Emigrant) oraz Markiza ofMarwan 
(Marwan Al Shaqab [QA] - Mina 
po Monogramm [US]) Małgorzaty i Jó
zefa Pietrzaków.

Gdy na rozprężalni pojawiły się 
pierwsze klaczki dwuletnie, wydawało 
się, że padną zaraz rekordowe noty. 
Przykuwająca wzrok janowska Prime
ra {Eden C [US] - Preria po Ararat)
- zeszłoroczna brązowa medalistka 
z Bialki i wiceczempionka Polski, wy
raźnie spodobała się sędziom, którzy 
chętnie nagrodzili ją dwiema dziesiąt
kami za typ oraz jedną za głowę i szyję. 
Wkrótce jednak jej wielka rywalka 
Zigi Zana {QR Marc [US] - Zagrobla 
po Monogramm [US]) z Michałowa - 
ubiegłoroczna czempionka Polski i wi
ceczempionka Europy - uzyskała taką

Og./colt Equator 2010 
(QR Marc [US] - Ekliptyka) 
Michałów, Reserve Champion

attested to the extreme quality of this 
class - it was only the 10th filly that rece
ived a total score below 40 points.
The next yearling fillies” class was won 
by the Bełżyce Arabians (of Andrzej and 
Agnieszka Wójtowicz) representative 
Gataka {Ekstern - Gwarka/Monogramm 
[US]), who was clearly superior to Mi- 
chalow’s Dama Pik (Enzo [US] - Dama 
Kier/Gazal Al Shaqab [QA]). However 
the high marks did not ensure them tro
phies in the finals. Further spots were ta
ken by: Michalow’s Emandilla (Om El 
Shahmaan [US] - Espadrilla/Mono- 
gramm [US]), Bialka’sEgema (Esparto- 
Egira/Emigrant) and Amika (Pegasus - 
Adelina/Grafik) - another Michałów re
presentative.
The best performances in the third in
stallment of the yearling fillies’ were once 
again delivered by the charges of Mi
chałów Stud - Wieża Mocy (QR Marc 
[US] - Wieża Marzeń/Ekstem) and El 
Mediara {Eryks - El EmeeralEkstern) 
and it was the QR Marc daughter that re
ceived the title of Top Five in the finals. 
Behind them in class placed: Janow’s 
Bernadetta (Ganges - Belgica/Gazal Al 
Shaqab [QA]), Bialka’s Pelmira (Espar
to - Pelgrima/Emigrant) and Markiza of 
Marwan (Marwan Al Shaqab [QA] - Mi- 
na/Monogramm [US]) of Małgorzata 
and Józef Pietrzak.
When the warm-up ring filled with the 
first series of the 2 year old fillies, it se
emed that it was only a matter of mo
ments for record marks to be awarded. 
The eye-catching Janów-bred Primera 
(Eden C [US] - Prerial Ararat), the Bron
ze Medalist and Polish National Reserve 
Champion from last year, was clearly fan
cied by the judges, who readily awarded 
her with two ,,10s” for type and one for 
head and neck. However very quickly her 
great rival, Zigi Zana (QR Marc [US] - 
Zagrobla/Monogramm [US]) from Mi
chałów, Polish National Champion and 
European Reserve Champion from last 
year, gained an identical final score (42,83 
points, including two ,,10s” for type and 
one „10” for movement), besting Primera
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À Kl. I filly Camilla 2009 (Piaff- Calineczka), Białka

Og./colt Maran 2009 (FS Bengali [DE] - Missouri), SK Kielnarowa, Bronze Medalist ▼

due to higher marks for movement. But 
it was the last competitor who caused 
a sensation and „reconciled” both favori
tes, gaining the show’s up to then hi
ghest score and winning the class. More
over 7 out of 8 fillies in this class were re
cognized with scores over 40 points.
Even more thrills were delivered by the 
second series of the 2 year old fillies’. Mi
chałów Stud put forth its young auction 
star, Piacenza (QR Marc [US] - Primawe- 
ra/Emigrant). The judges awarded her 
with two top marks for type, as well as one 
„10” each for head & neck and movement, 
which in total came down to the show’s 
highest score of 43,67. This turned out to 
be an uncrossable boundary for the host’s 
representative, the superbly moving and 
full of expression Camilla (Piaff - Cali- 

samą sumę punktów (42,83, w tym 
2 x 10 za typ i 10 za ruch), pokonując 
Primerę notami za ruch. Sensację 
sprawiła ostatnia uczestniczka klasy, 
Waranga (QR Marc [US] - Wilga po Eks
tern) , która „pogodziła” obie faworytki, 
zdobywając nąjwyższą do tego mo
mentu ocenę pokazu i wygrywając kla
sę. Ponadto 7 z 8 klaczek w klasie uzy
skało ocenę wyższą niż 40 punktów.

Jeszcze więcej emocji dostarczyła 
kolejna klasa dwulatek. SK Michałów 
wystawiła w niej swoją młodziutką 
gwiazdę aukcji, Piacenzę (QR Marc 
[US] - Pńmawera po Emigrant). Sę

dziowie przyznali jej dwie maksymalne 
noty za typ i po jednej dziesiątce 
za głowę i szyję oraz ruch, co razem 
złożyło się na najwyższą oceną pokazu 
43,67 pkt. Tej granicy nie udało się po
konać reprezentantce gospodarzy - si
wej, świetnie ruszającej się i pełnej eks
presji Camilii (Piaff - Calineczka 
po Metropolis NA [US]), która z oceną 
końcową 42,83 pkt. uplasowała się 
na drugim miejscu w klasie. Minimalnie 
niższą ocenę uzyskała trzecia w klasie 
janowska Berenika (Eden C [US] - 
Belgica po Gazal Al Shaąab [QA]). 
Ponownie wszystkie poza ostatnią, 
dziewiątą klaczką w tej grupie uzyska
ły oceny powyżej 40 punktów. Jury nie 
zmieniło swojego osądu dokonanego 
w klasie i w finale przyznało Piacenzie 
najpierw tytuł czempionki, a potem 
Best in Show.

W zamykającej rywalizację w kla
sach grupie trzylatek wystąpiła jedna 
z faworytek publiczności, świeżo upie 
czona czempionka Tulip Cup - El Piatzo 
lla (WH Justice [US] - Enya po Eks
tern) z ZPH Strusinianka Beaty i Mar
ka Błaszkiewiczów. I nie zawiodła 
oczekiwań, wygrywając klasę z trzecią 
notą pokazu. Prezentowana przez Ge- 
ralda Kurtza klaczka została nagro
dzona dziesiątkami za typ i za głowę 
z szyją oraz za ruch (dwie maksymalne 
noty). W rozgrywanym niespełna dwie 
godziny później czempionacie para ta 
wywalczyła brązowy medal. Efektow
nie ruszająca się Pustynna Malwa 
(Ekstern - Pustynna Róża po Emi
grant) z SK Michałów, mimo wysokich 
not sędziów zakończyła udział w poka
zie z drugą lokatą w klasie, wyprzedza 
jąc minimalnie „zawodniczkę” SO Bial 
ka, Cellę (Ekstern - Celina po Metropo
lis NA [US]). Tak, jak w klasach dwu 
latek tylko jedna klaczka zdobyła 
mniej niż 40 punktów. Wynik powyżej 
tej granicy uzyskała ponad połowa 
(55 z 96) koni ocenionych w Biaice 
W takim towarzystwie wysoka lokata 
w klasie to sukces.

Jako dodatkową atrakcję dla uczest
ników pokazu gospodarze przygotowa 
li paradę hodowlaną SO Białka. Efek 
townie zaprezentowały się: ogier czoło 
wy, młodzieżowy czempion Polski - Cel
sjusz, oferowany na tegorocznej aukcji
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oraz biaieckie klacze - te z dłuższą ka
rierą hodowlaną, jak Cirka (Borek - 
Cuma po Eukaliptus) oraz znakomite 
młode następczynie, mające na swoim 
koncie udane występy na pokazach, 
a jednocześnie już sprawdzone jako 
matki. W tej grupie błyszczą córki ogie
ra Gazal Al Shaqab: Perfirka (od Perfo
racja po Emal), Perolia (od Pereira 
po Eldon) oraz oferowana na aukcji Fa
bry szka (od Fula po Partner). Aż żal 
rozstawać się z taką klaczą!

Qatar International Equestrian Fe
stival obchodził w tym roku swoje 
dwudziestolecie. Scandinavian Open 

A Kl./filly Diara 2010 (Eryks - Diaspora) Michałów, Reserve Champion

Og./colt Pomian 2010 (Gazal Al Shaqab [QA] - Pilar) Janów Podlaski, 
Białka Show Champion ▼

Championship w Blommeród w tym 
roku odbył się po raz 21. W Towerlands 
odbędzie się 22. UK International Ara- 
bian Horse Show. Mało jest pokazów 
o dłuższej historii niż białecki pokaz 
młodzieżowy. Wiele imprez odeszło ze 
sceny przed upływem dziesięciu lat.

A stary dobry pokaz wiosenny 
w Biaice wciąż ma się dobrze. Wiedzą 
o tym wystawcy, wiedzą sędziowie, 
wiedzą kibice. Pozostaje życzyć gospo
darzom równie dużo sil, zapału i pomy
słów na organizowanie kolejnych, jesz
cze lepszych edycji tej wyjątkowej im
prezy! • 

neczka/Metropolis NA [US]) who with 
a final score of 42.83 placed second in 
class. A slightly lower score was obtained 
by the third filly, the Janów-bred Bereni- 
ka (Eden C [US] - BeZgicaGazoZ Al Sha
qab [QA]). Again, all fillies except the last 
9th in this class received scores exceeding 
the 40 point mark. The judges did not 
change their class competition opinions 
and in the finals chose Piacenza as Junior 
Champion and later also as Best in Show. 
The competition closed off with the 3 
year old fillies, which included one of the 
public’s favorites - the freshly crowned 
Tulip Cup Champion El Piatzolla (WH 
Justice [US] - Enya/Ekstem) from ZPH 
Strusinianka of Beata and Marek Błasz
kiewicz. She did not disappoint, winning 
the class with the show’s third top score. 
Presented by Gerald Kurtz, the filly was 
awarded with a „10” for type, as well as 
head and neck and a further two ,,10s” for 
movement. In the championship finals, 
which took place just two hours later, this 
duo won a bronze medal. The impressive
ly moving Pustynna Malwa (Ekstern - 
Pustynna Róża/Emigrant) from Mi
chałów, despite high marks from the jud
ges, ended the show with second place in 
class, having just slightly outdistanced 
the competitor from Białka, Celia (Eks
tern - Celina/Metropolis NA [US]). Just 
like in the 2 year old classes, only one filly 
received a score below 40 points. More 
than half (55 out of 96) of the horses eva
luated in Białka exceeded this point bo
undary. A high place in class among such 
company is a success in its own right.
An additional attraction for the specta
tors was the breeding parade of Białka 
Stud. An impressive presentation was 
delivered by the stud’s chief sire Celsjusz, 
Polish National Junior Champion and 
this year’s Pride of Poland Sale offer, as 
well as by Białka mares - those with 
a longer breeding career, such as Cirka 
(Borek - Cuma/Eukaliptus) and splen
did young successors, who already have 
successful show performances to their 
name and have also proven themselves 
as dams. Standing out in this group are 
the daughters of Gazal Al Shaqab: Per
firka (out of Perforacja/Emal), Perolia 
(out of Pereira/Eldon) and the 2011 Pri
de of Poland Sale offer Fabryszka (out of 
Fula/Partner). It’s a pity to have to part 
with such a mare!
In 2011 the Qatar International Equ
estrian Festival has celebrated its 20th 
edition. The Scandinavian Open Cham
pionships in Blommeród will take place 
for the 21st time this year. Towerlands will 
host the 22nd installment of the UK Inte- 
rantional Arabian Horse Show. There are 
not many venues with a history longer 
than the Białka Junior Show. Many events 
have disappeared from the show scene be
fore being present on it for a decade.
Whereas the „good old” Junior Spring 
Show in Białka is still alive and kicking. 
This is known to exhibitors, judges and 
spectators alike. We can only wish the 
hosts that they not lose the enormous 
amount of strength, enthusiasm and ide
as for the organizing of further, even bet
ter editions of this remarkable event! 
/transl. J. K./
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POŻEGNANIA

Krystyna Chmiel
fot. z archiwum rodzinnego

N
iedawno (4 października 2010 r.) 
w wieku lat 71 odszedł od nas 
Andrzej Ou - jeden z pierw
szych w powojennej Polsce prywat

nych hodowców koni arabskich. Pol
ska stała się „ojczyzną z wyboru” dla 
jego ojca, który na krótko przed II woj
ną światową znalazł w Łodzi bezpiecz
ną przystań, uciekając z ojczystych 
Chin przed klęską głodu. Tu podbił 
serce polskiej dziewczyny i z tego mał
żeństwa urodziło się dwoje dzieci - An
drzej i Małgorzata.

Andrzej, jak sam później wspominał, 
zainteresował się końmi pod wpływem 
lektury powieści o Dzikim Zachodzie. 
Nauczył się jazdy konnej w prywatnym 
pensjonacie pod Warszawą, gdzie trzy
mał konia pod wierzch, na razie pół
krwi. Tam też wszedł w środowisko 
„arabiarzy”, a gdy po raz pierwszy zo
baczył na własne oczy konie czystej 
krwi i zachwycił się ich urodą - zapra
gnął posiadać takiego konia na wła
sność. To jednak nie było proste 
w PRL-owskiej rzeczywistości lat 70. 
XX wieku. Osoba fizyczna nie mogła 
wtedy nabyć konia czystej krwi arab
skiej bez zezwolenia ministerstwa rol
nictwa. Andrzej z właściwą sobie de
terminacją załatwił takie zezwolenie 
i nabył w PGR Gnojno wybrakowaną 
z Nowego Dworu kl. Falbanka kaszt. 
1959 (Banio - Fanfarona). Jako part
ner dla Falbanki dokupiony został og. 
Muharyt gn. 1957 (Witraż - Munira), 
również hodowli SK Nowy Dwór, użyt
kowany w sporcie w WKS Legia. Ze 
skojarzenia tej pary urodziło się dwoje 

Mając nawet jedną klacz 
i używając do niej wybitnych 

reproduktorów, 
można się dochować 
cennego potomstwa.

I to nawet szybko.

Przyjaciele/friends
- Andrzej Ou i Ludwik Maciąg

potomstwa: kl. Farah-Itaka gn. 1974 
i og. Fezaryt gn. 1975. Farah-Itaka za
początkowała własną „dynastię”, bę
dąc do roku 1989 jedyną w polskiej ho
dowli prywatnej reprezentantką rodzi
ny kl. Szweykowska, ur. ok. 1800 r. 
w Slawucie. Założona przez nią linia 
cechowała się wysoką wartością użyt
kową - należały do niej osobniki dziel
ne wyścigowo, uczestniczące w raj

dach długodystansowych lub choćby 
tylko służące swoim właścicielom 
do rekreacji pod siodłem.

Już w 1972 r. Andrzej nabył gospo
darstwo w Rozalinie pod Warszawą 
i tam rozpoczął swoją hodowlę. Z zasa
dy nie utrzymywał więcej jak jedną 
matkę stadną, ale wcielał w życie mak 
symę, jaką głosił zaprzyjaźniony z nim 
Roman Pankiewicz: mając nawet jed
ną klacz /.../ i używając do niej wybit
nych reproduktorów, można się docho
wać cennego potomstwa (patrz: Bre 
niów, Kraśnica) i to nawet szybko'. To
też Farah-Itaka była kryta czołowymi 
ogierami ze stadnin państwowych 
W Rozalinie urodziła 6 szt. potomstwa 
spośród których do dalszej hodowli zo
stała przeznaczona kl. Farah-Aisha 
kasz. 1983 (po Probat), niewielkiego 
wzrostu, o malej, wyrazistej głowie, lecz 
miękkim grzbiecie. Zgodnie z zasadą 
„jednej matki” należało więc pomyśleć 
o nowym domu dla Farah-Itaki.

Z Andrzejem znaliśmy się już od kil
ku lat, spotykaliśmy się często w re
dakcji „Konia Polskiego” lub na „koń
skich” imprezach, więc wiedział, że i ja. 
tak jak on kiedyś, marzę o własnej ho
dowli koni arabskich. Zaproponował 
mi więc wydzierżawienie Farah-Itaki. 
Świadczyło to o Jego uczciwości - nie 
proponował kupna, gdyż nie chcial na
rażać mnie na ryzyko, bo przez 3 ostat
nie lata klacz jaiowila lub roniła. Za
warliśmy więc umowę, że odkupię ją. 
jeżeli uda mi się ją zaźrebić.

W kwietniu 1990 r. Farah-Itaka zna
lazła się pod Zamościem, a na krycie
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▲ Klacz/mare Falbanka 1059 (Banio - Fanfarona/Rozmaryn), Nowy Dwór, 
z klaczką / with the filly foal at side Farah-Itaka poiby Muharyt, Z.Braur

Ogier/stallion Muharyt 1957 (Banio - Munira!Kaszmir), Albigowa ►

pojechała do pobliskiej SK Białka. Ja
ko partner dla niej wybrany został og. 
Borysław kaszt. 1984 (Probat - Boro
wina). 16 maja 1991 urodziła kaszta
nowatą klaczkę. Był to dla mnie dzień 
epokowy, gdyż dzięki Andrzejowi 
spełniło się moje marzenie, tak jak 
przedtem Jego.

Andrzej prosił, abym kontynuowała 
przyjętą przez Niego zasadę nadawania 
imion źrebiętom Farah-Itaki: pierw
sze pokolenie, po przedrostku „Farah”, 
miało mieć drugi człon zaczynający się 
na „A”, a w następnych pokoleniach - 
od kolejnych liter. Zastosowałam się 
do tej prośby i klaczka otrzymała imię 
Farah-Aneta.

Farah-Itaka stała się więc moją wła
snością, a Farah-Aneta - zwiastunem 
nowych czasów, gdyż była pierwszym 
źrebięciem czystej krwi urodzonym 
po wojnie w okręgu lubelskim w rę
kach prywatnych. Dlatego nazwalam 
swoją hodowlę „Aneta Arabians”.

Zmiana ustroju w Polsce otworzyła 
szerokie możliwości dla inicjatyw spo
łecznych. Już w październiku 1991 r. 
grupa miłośników koni arabskich, 
skupiona wokół Romana Pankiewicza 
i Zygmunta Braura, zawiązała Towa
rzystwo Prywatnych Hodowców Koni 

Arabskich (od 1992 - Polskie Towa
rzystwo Hodowców Koni Arabskich). 
W grupie założycielskiej znalazł się 
i Andrzej Ou, który został jego pierw
szym i jedynym - do 2000 r. - preze
sem. Jedną z pierwszych Jego czynno
ści na nowym stanowisku był telefon 
do mnie z propozycją przystąpienia 
do tego towarzystwa. Oczywiście na
tychmiast się zgodziłam. Kolejne 
spełnione marzenie - znaleźć się 
w grupie ludzi o podobnych upodoba
niach i pasjach.

I rzeczywiście, w pierwszych latach 
działalności PTHKA stanowiło grono 
pasjonatów, którzy po upadku komu
nizmu mogli zrealizować swoje marze
nia o hodowli ukochanych przez siebie 
koni arabskich. Dopiero po jakimś cza
sie w łonie Towarzystwa zaczęły two
rzyć się frakcje, różniące się przede 
wszystkim stosunkiem do hodowli 
państwowej i nowo powstałego, zało
żonego w 1997 r. - głównie przez pra
cowników tego sektora - Polskiego 
Związku Hodowców Koni Arabskich. 
Andrzej nie wyobrażał sobie jednak in
nej formuły działania Towarzystwa, 
gdyż jedną z jego cech charakteru była 
niewzruszona wierność swoim zasa
dom, czy to w dziedzinie hodowli, czy

The Last Tribute 
to a Pioneer

On Oct. 4th 2010 passed away, in the age 
of 71, Andrzej Ou, one of the first pione
ers, making a handful of private breeders 
of Arabian horses in post-war Poland. He 
was of Chinese origin - his father esca
ped from his native country because of 
a famine disaster, shortly before the 
World War II, and found shelter in Po
land. Then he married a Polish girl and 
gave birth to two children - Andrzej and 
Maigorzata.
Andrzej caught an interest to horses 
when he read Wild West stories as a boy’ 
He learned to ride as an adult and kept 
his own horse in a boarding stable near 
to Warsaw. He made ftiends with some 
horsemen and Arabian horse lovers. 
When he saw purebred horses for the 
first time - he fell in love with their beau
ty, but in Communist Poland a private 
person couldn’t buy an Arabian without 

a permit from the Ministry of Agricultu
re. In 1971 Andrzej got such a permit and 
purchased a chestnut mare Falbanka 
(Banio - Fanfarona), bom 1959 at Nowy 
Dwor, but withdrawn from the stud. To
gether with her he bought a stallion from 
Nowy Dwor, the bay Muharyt 1957 (Wi- 
traz - Munira), used in a military riding 
club. In 1972 Andrzej bought a farm in 
Rozalin, close to Warsaw, and located 
both horses there, establishing his small 
stud. He decided not to keep more than 
one broodmare at the same time, but ob
served an advice given by Roman Pan- 
kiewicz, his close friend: J..J even having 
only one mare and breeding her to out
standing producers, one could obtain 
a valuable progeny, like at Breniow or

Krasnica”
That’s why he bred Farah-Itaka < > 
ading sires from Polish state studs 
Rozalin she got 6 heads of progeny. The 
best of them proved Fbrah-Aisha, chest
nut, 1983 (by Probat), short, withi an im
pressive head, but also with a soft back. 
She was left for further breeding, an 
then Andrzej recalled, thatI alsoRe
amed about breeding Arabian horsey 
just as him. He knew it. becausei we were 
friends and often met each other ataor 
” events, so he offerred me leasing her. It
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działalności społecznej. Założone przez 
siebie Towarzystwo uważał za swoje 
„dziecko” i kontynuację przedwojen 
nego Towarzystwa Hodowli Konia 
Arabskiego. Wiemy temu przekonaniu 
pozostał do końca życia, choć z drugiej 
strony zawsze starał się łagodzić spory 
i opowiadał się za zjednoczeniem ho 
dowców koni czystej krwi. Będąc ho 
norowym gościem zjazdu Polskie g' 
Związku Hodowców Koni Arabskich 
(PZHKA) w 10. rocznicę powstania te
go związku, na tę intencję ufundował 
wielką butlę szampana, która miała 
zostać otwarta, gdyby do tego doszło

Tymczasem w obrębie linii zalożo 
nej przez Farah-Itakę, wyodrębniły 
się dwie sublinie. Jedna, wyprowa 
dzona od Farah-Aishy, pozostała 
w Rozalinie. Najlepsze z niej okazały 
się dwie klacze. Farah-Buffi s. 1990 
(po Argo) to pierwsza od roku 1948 
zwyciężczyni Oaks hodowli i własno 
ści prywatnej, sprzedana w 1999 r. do 
Turcji za rekordową - na owe czasy 
cenę 40 tys. dolarów. Druga to Farah 
-Bersa s. 1992 (po Pers), dzięki której 
linia obecnie reprezentowana jest już 
przez V pokolenie potomne (licząc 
od Falbanki), gdzie imiona źrebiąt 
zaczynają się na „D” - kl. Farah-Dari 
na s. 2008 (Poganin - Farah-Cegran 
ta) i Farah-Dahara kaszt. 2009 (Porto 
- Farah-Cegranta).

◄ Andrzej Ou z ulubieńcami / with 
his favourites, Rozalin ok. 1980 r.

Kl./mare Farah-Buffi 1990 
(Argo - Farah-Aisha/Probat), 

zwyciężczyni / winning Oaks ▼

Kl./mare Farah-Cerganta 2002 (Emigrant 
- Farah-BersalPers) z klaczką / with filly 

foal Farah-Dahara 2011 po/by Porto ►
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KlaczImare Farah-Bersa 1992 
(Pers - Farah-Aisha/Probat)

Drugą sublinię zapoczątkowała mo
ja Farah-Aneta. Jako ostatni przychó
wek starej klaczy, pozostała mała 
i drobna (146 cm w kłębie), ale Bory
sław poprawił jej linię górną. W hodow
li okazała się raczej matką ogierów. By
ły to jednak bardzo dzielne ogiery, 
a niektóre z nich - jak Farah-Basket s. 
1999 (po Kulig), który wygrał Nagrodę 
Koheilana I, zaś w Nagrodzie Janowa 
Podlaskiego był III - mimo że od drob
nej matki, a po ojcu najwyżej śred
niej miary, osiągnął wzrost 159 cm. 
Na ograniczoną skalę użyty w rozro
dzie (kryl klacze czystej krwi i półkrwi, 
m.in. należące do właściciela L. Siko
ry). w 2007 został eksportowany 
do Niemiec. Dobrze biegały również 
ogiery Farah-Batal kaszt. 2000 (po Per
lik) i Farah-Basel s. 2004 (po Espade
ro), urodzone już u nabywców Anety - 
pp. Nicponiów spod Wrocławia, gdzie 
przebywa kontynuatorka sublinii - Fa
rah-Buszara gn. 2005 (po Piaff).

Nie zginą więc owoce pracy hodow
lanej Andrzeja ani Jego zasługi na ni
wie współdziałania hodowców i miło
śników polskich koni arabskich, bez 
względu na sektor własności. Ci, któ
rzy znali Andrzeja, nie zapomną nigdy, 
że był człowiekiem wielkiej klasy - 
życzliwym ludziom, mimo podziałów, 
zgodnym, uczynnym - prawdziwym 
dżentelmenem i dobrym hodowcą. •

"Pankiewicz R.: „Polska hodowla koni 
czystej krwi arabskiej 1918-1939” na
kładem. Petroniusza Frejlicha, 2002 r. 

showed, how honest he was - the mare 
had some abortions and open periods in 
recent years, so Andrzej did’t want me to 
risk buying her at once. We made an 
agreement, that I’d pay him the settled 
price as soon, as Farah-Itaka got in foal. 
I took her to my farm close to Zamość 
and transported to Białka Stud, to be 
bred to Borysław, chestnut, 1984 (Probat 
-Borowina). On May 16th 1991 bom was 
a chestnut filly. That day made a real 
epoch in my life, because, thanks to An
drzej, fulfilled was my greatest dream, as 
some years before was his.
I named the filly Farah-Aneta, according 
to Andrzej’s rule of naming the subsequ
ent generations of Farah-Itaka descen
dants by subsequent letters of the alpha
bet. After her I named also my stud 
„Aneta Arabians”, because she was the 
first purebred foal bom in private hands 
in Lublin region after the World War II. 
The change of the political system in Po
land opened a broad field for different 
grassroots initiatives. A circle of Arabian 
horses fans, including Andrzej Ou. Ro
man Pankiewicz and Zygmunt Braur, fo
unded the Association of Private Ara
bian Horse Breeders, in 1992 renamed to 
the Polish Association of Arabian Horse 
Breeders. Andrzej was elected its first 
President and held this post until the 
split in 2000. In the very beginning he in
vited me to join it. Of course I agreed, be
cause it was another of my dreams, what 
fulfilled.
Andrzej was all the time a friendly and 
well-meaning person, but he also stuck 
firmly to his beliefs and he believed in 
a more traditional, pre-war formula of the 
breeders” organization. Nevertheless, he 
also believed, that Arabian horse bre
eders of both public and private sector co
uld join their forces and being the Guest 
of Honor at the 10th anniversary conven
tion of the Polish Arab Horse Breeders 
Society (PAHBS) founded a huge bottle

KI./mare Farah-Aisha 1983 
(Probat - Farah-Itaka/Muharyt) ►

Kl./mare Farah-Buffi sprzedana 
do Turcji na aukcji I sold to Turkey 
at the sale - Polish Prestige 1999 ▼ 

of champagne for that special intention. 
In the meantime, within the progeny of 
Farah-Itaka formed were two sub-lines- 
one established by Farah-Aisha, who 
stayed at Rozalin, and the other one 
stemming from my Farah-Aneta. Farah- 
-Aisha had two daughters - one was Fb- 
rah-Buffi, grey, 1990 (by Argo), the first 
private-bred and owned Oaks winner in 
Poland after 1948, sold to Turkey for one 
of the highest prices at the 1999 Polish 
Prestige Sale. The other daughter, Fa
rah-Bersa, grey, 1992 (by Pers), prolon
ged the sub-line at Rozalin. Its younger 
representatives have already got names 
beginning from „D” - as Farah-Darina, 
grey, 2008 (by Poganin).
Farah-Aneta proved rather a dam of stal
lions, but of very brave ones. Her son of 
my breeding, Farah-Basket. grey, 1999, 
won the Koheilan I Stakes and was pla
ced 3rd in the Produce (Janów Stakes). 
Good racers were also Farah-Batal, ch., 
2000 (by Perlik) and Farah-Basel, grey, 
2004 (by Espadero), bred already by Mr. 
and Mrs. Nicpoń, who bought Aneta 
from me. They also brought up her fema
le descendant - Farah-Buszara, b. 2005, 
by Piaff.
So neither the fruits of the breeding work 
of Andrzej Ou, nor his merits in social ac
tivities, are likely to perish. He remained 
fixed in our memory as a honest, well- 
-meaning and agreeable person - a real 
gentleman and a good breeder.
/tranl. K. Ch./
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SYLWETKI

Jeden

Alina Sobieszak

K
oń w sztuce, a zwłaszcza w ma
larstwie, jest „od zawsze” - 
od prymitywnych rysunków 
na ścianach jaskiń, do dziel wielkich 

mistrzów. Mamy w oczach konie z ob
razów Kossaków, Matejki, Chełmoń
skiego i wielu, wielu innych. Wydawało
by się, że wszystko już było - różne 
techniki, różne konie. Na łamach „Ara
bów” prezentowaliśmy już kilkakrotnie 
sylwetki artystów, którzy konia uczyni

li tematem swoich prac. Miłośnikom 
koni temat ten nigdy się nie znudzi i za
wsze będziemy przyklaskiwać tym, 
którzy piękno konia arabskiego chcą 
uwiecznić w swoich obrazach, fotogra
fiach i utworach literackich.

Dziś przedstawiamy kolejnego pa
sjonata koni, któremu - jak powiedział 
o nim prof. Grzegorz Chojnacki - bliż
sze jest malarstwo Chełmońskiego 
z niedoścignioną w perfekcji i rozma
chu „Czwórką”, niż XX- i XXI-wieczne 
kierunki i eksperymenty w sztuce. To 
Sławomir Szereda - absolwent Akade
mii Sztuk Pięknych w Łodzi, który dy
plom uzyskał w 1982 r. w Katedrze

Grafiki i Malarstwa u profesora Leszka 
Rózgi i Stanisława Fijałkowskiego. 
Od ponad trzydziestu lat, łącząc hob
by z zawodem, maluje konie - a że robi/z, 
to dobrze, świadczą liczne wystaj y 
w kraju i za granicą, (m.in. we Frań ¡i. 
w Niemczech, Szwajcarii i USA) .W ile 
prac wykonywanych jest na z 
nie pasjonatów jeździectwa, 
i miłośników koni, którzy je 
mi wzbogacają swoje kolek 
konia maluje z pamięci d 
mości końskiej anatomii i
świadczeniom jeździeckim, 
wiele godzin na padokach o 
konie w ich naturalnym śród

wie- 
cicieli 

braza- 
Portret 
znajo- 

nymdo- 
ędza też 
erwując 
' ku.

■
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Sławek Szereda tworzy głównie 
akwarele, ale prawdziwą miarą jego ta
lentu są rysunki, w których - aby 
uchwycić grę światła - nanosi tysiące 
kresek rysikiem grubości szpilki. Tech
nika ta nie toleruje błędów; drugiej 
próby na tym samym arkuszu papieru 
po prostu być nie może.

O swoich obrazach - a ma ich w do
robku około 300 - mówi, że są naturali- 
styczne. Nigdy nie pasjonowała go abs
trakcja, na studiach ćwiczył poprawny 
rysunek konia, unikając tematów 
awangardowych, często kreślonych 
przez jego kolegów przy linijce. W jego 
wąskiej specjalizacji niczego nie da się 
oszukać, autentyczny musi być wyraz 
twarzy jeźdźca unoszącego się nad

One of the last to see 
the horse in such a way
The horse has been present in art, espe
cially in painting, since „always”: from 
primitive drawings on cave walls to the 
works of the Great Masters. Before our 
eyes stand horses from the paintings of 
the Kossaks, Matejko, Chełmoński and 
many, many others. It would seem that 
everything has been done before - diver
se techniques, various horses. The ARA
BY quarterly has already presented seve
ral profiles of artists, who have made the 
Arabian horse the topic of their works. 
True enthusiasts of the horse will never 
get bored of this theme and we shall al
ways applaud those who are eager to im
mortalize the beauty of the Arabian in 
their paintings, photography and literary 
works.
Today we would like to showcase ano
ther horse aficionado, for whom - as Pro
fessor Grzegorz Chojnacki said - „the pa
intings of Chełmoński, with his unequal
led in perfection and flourish work titled

„Czwórka” [„The Four”], are closer than 
the 20th an 21st century trends and 
experiments in art”. He is none other 
than Sławomir Szereda, a 1982 graduate 
of the Academy of Fine Arts in Łódź from 
the Faculty of Graphics and Painting un
der Professor Leszek Rózga and Stani
sław Fijałkowski. For more than 30 years 
he has been combining his hobby with 
his profession - painting horses. Proof 
that he does this rather well is seen in 
numerous exhibitions in Poland and 
abroad, including France, Germany, 
Switzerland and the US. Many works are 



created on commission for riding enthu
siasts, horse owners and admirers, and 
are great additions to their existing col
lections, Szereda paints horse portraits 
from memory, thanks to his knowledge of 
the horse’s anatomy and personal riding 
experiences. He also spends many hours 
on the paddocks observing horses in the
ir natural environment.
Sławomir Szereda paints mainly water
colors, but the true measure of his talent 
are drawings, which are made up of tho
usands of lines created by a slate pencil 
that’s as thick as a pin, in order to captu
re the play of the light. This technique 
doesn’t forgive mistakes; there is simply 
no chance of a second attempt on the sa
me sheet of paper.
He says that his paintings, and there are 
about 300 in his work, are naturalistic. 
He was never interested in abstraction. 
During his studies he practiced correct 
drawings of the horse, avoiding avant- 
-garde subjects, often drawn by his peers 
using a ruler. There can be no cheats in 
his narrow specialization - everything 
must be authentic: the expression of the 
rider flying above an obstacle or driving 
a team, the glint in the horse’s eye, cha
racteristic features of the horse’s confor
mation or coat color, the shape of the no
strils. „That’s why I have never painted 
an Arabian with drooped ears”, laughs 
the artist. To experts and enthusiasts of 
the horse every detail has an enormous 
significance.
After Professor G. Chojnacki we wish 
Sławomir perseverance and pertinacity 
in showing what he so much loves and 
that he should always draw and paint 
with joy and passion.
/transl. J. K./

przeszkodą czy powożącego zaprzę
giem, błysk w oku konia, charaktery
styczne cechy budowy lub umaszcze- 
nia, kształt chrap. - Dlatego nigdy nie 
namalowałem araba z oklapniętymi 
uszami - śmieje się malarz. Dla znaw
ców i miłośników koni każdy szczegół 
ma ogromne znaczenie.

Za profesorem Chojnackim życzymy 
panu Sławkowi wytrwałości i uporu 
w pokazywaniu tego, co tak bardzo ko
cha i oby dalej swoje konie rysował 
i malował z radością i pasją. •
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HISTORIA

Szkice do dziejów polskiego importu ze Wschodu

O
rientalne konie od stuleci cie
szyły się na ziemiach polskich 
dużym wzięciem, a ich import 
ma wielowiekową tradycję. Niestety, 

początkowe etapy jego rozwoju u zara
nia ery nowożytnej pozostąją słabo zna
ne, w pomroce dziejów giną szczegóły 
transakcji oraz bohaterowie egzotycz
nych kupieckich wypraw. Wyjątki od tej 
reguły są nieliczne, a jednym z nich jest 
podróż Jakuba Podlodowskiego - pod- 
koniuszego Stefana Batorego. Mimo, że 
nazwisko królewskiego podkoniuszego 
pozostaje obecnie znane znacznie lepiej 
historykom niż miłośnikom koni, trud
no nie uznać jej za jedno z najgłośniej
szych w polskich dziejach przedsię
wzięć tego rodzaju. Tragiczny splot wy
darzeń sprawił, że równie szerokim 
echem nie odbiła się żadna z później
szych ekspedycji. O śmierci królewskie
go emisariusza i jego ludzi mówiło się 
nie tylko w szesnastowiecznym Krako
wie czy Wilnie, lecz także w odległym 
Rzymie.

Główny bohater tych wydarzeń, Ja
kub Podlodowski (1548-83) herbu Jani
na wywodził się z jednego z nąjbardziej 
wpływowych rodów szlacheckich po
wiatu radomskiego. Rodzicami Jakuba 
byli: popularny działacz szlachecki, 
stolnik sandomierski Stanisław Lupa 
Podlodowski oraz Elżbieta z Biejkow- 
skich. Z pięciorga rodzeństwa podko
niuszego, Grzegorz uzyskał urząd sta
rosty radomskiego, zaś jedna z sióstr - 
Dorota - wyszła za mąż za wybitnego 
renesansowego poetę Jana Kochanow
skiego.

Skompletowana dla Batorego 
stawka liczyła kilkanaście, 

naschwal dobrych
- przynajmniej zdaniem 

niektórych z autorów piszących 
o niefortunnej ekspedycji - 

arabskich rumaków.

Król Stefan Batory 
Stephanus rex Poloniae magnus 

dux Lituan

Najmłodszy z Lupiczów, wcześnie 
osierocony dorastał pod opieką star
szych braci, uzupełniając domową edu
kację prawdopodobnie na dworze mar
szałka wielkiego koronnego Jana Firle

ja. Dzięki wsparciu tego ostatniego, 
w 1566 r. dostał się na dwór Zygmunta 
Augusta. Dworską karierę kontynuował 
za panowania Stefana Batorego, w któ 
rego otoczeniu pojawił się latem 1576 r. 
Musiano już wówczas wysoko cenić jego 
wiedzę hipologiczną oraz umiejętności 
jeździeckie, ponieważ powierzono mu 
stanowisko podkoniuszego. Dla niezbyt 
majętnego szlachcica (w rodzinnych 
działach otrzymać miał on zaledwie czę 
ści dwóch wsi Zakrzew oraz Studziem 
ce) stanowiło to spore osiągnięcie, gdyż 
urząd ten zaliczał się do ważniejszych 
na dworze. Podkoniuszy, jako zastępca 
i pomocnik koniuszego, odpowiadał 
m.in. za odpowiednie przygotowanie 
wierzchowców z królewskich stajni.

Podkoniuszy wśród współczesnych 
cieszył się opinią człowieka rycerskiego.

Tytułowa, tragicznie zakończona mi
sja nie była pierwszą jego podróżą 
do osmańskiej Turcji, podobną w służ
bie królewskiej odbył bowiem już sześć 
lat wcześniej.

Na temat pierwszej podróży podko
niuszego nad Bosfor w 1577 r. wiadomo 
bardzo niewiele. Jego celem był Stam
buł, w którym miał dla króla Stefana 
dokonać zakupu koni - jak zaznaczano 
- „tureckich”. Prócz tego wiózł on pry
watne listy Batorego do wielkiego wezy
ra Mehmeda Sokollu ze skargami 
na osmańskich dygnitarzy udzieląją- 
cych wsparcia nękającym pogranicza 
Rzeczpospolitej Tatarom. Niedostatek 
szczegółów utrudnia ocenę charakteru 
tych poczynań polskiego monarchy, 
mogły one służyć zarówno przygotowa-
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niu gruntu dla poselstwa Jana Sieńskie- 
go, któremu powierzono misję odnowie
nia przymierza między Rzeczpospolitą 
i Portą Otomańską, jak też stanowić 
próbę tymczasowego załatwienia naj
bardziej dokuczliwych problemów 
do czasu przybycia do stolicy Imperium 
legacji, której wyjazd opóźnia! się z bra
ku środków.

Przypuszczalnie podkoniuszy opu
ścił granice Rzeczpospolitej jeszcze zi
mą, docierając nad Bosfor nie później 
niż w pierwszych dniach marca. Podob
nie nieznana pozostaje data jego po
wrotu do kraju, orientacyjnie można ją 
wyznaczyć na drugą połowę 1577 r. Mi
sja zakończyła się pełnym sukcesem. 
Wielki wezyr przychylnie przyjął dorę
czone mu przez podkoniuszego listy, 
obiecując powstrzymać tatarskie zago
ny. Dodatkowym dowodem życzliwości 
ze strony tego wpływowego dostojnika 
był dar w postaci szlachetnego ruma
ka. Skądinąd już samo udzielenie zgo
dy na zakup koni dowodziło przychyl
ności Porty względem Batorego, ponie
waż eksport rasowych zwierząt z Impe
rium podlegał ograniczeniom. Jeśli zaś 
chodzi o zaopatrzenie królewskich staj
ni, to oprócz wierzchowca podarowa
nego przez Mehmeda Sokollu, podko- 
niuszemu udało się nabyć ich jeszcze 
dwanaście. Na koniec można dodać, że 
koszta całego przedsięwzięcia sięgały 
około 900 zip.

Kolejna podróż Podlodowskiego 
do Turcji znana jest dużo lepiej. Oficjal
nym powodem wyjazdu w 1583 r., po
dobnie jak to miało miejsce sześć lat 
wcześniej, pozostawał zakup koni dla 
króla Stefana. Jednak to nie zwierzęta, 
a wielka europejska polityka zdaje się 
odgrywać w tych wydarzeniach kluczo
wą rolę. Podkoniuszy miał bowiem za
biegać o wydanie pretendenta do tronu 
siedmiogrodzkiego Pala Markhazego, 
szukąjącego schronienia pod opieką 
sułtana Murada III. Ponadto, co po- 
świadcząją źródła, zajmował się działa
niami o charakterze wywiadowczym. 
Zwłaszcza tych ostatnich poczynań 
trudno nie łączyć z funkcjonującymi 
wówczas w Europie projektami utwo
rzenia ligi antytureckiej i zbrojnej roz
prawy z Imperium, dla których chciano 
pozyskać niekwapiącą się do walki

Sultan Ibrahim Han, 
panował / reigned 1640-1655 

ryc. z XVII w.

z Osmanami Rzeczpospolitą. Prawdo
podobnie, to również zakulisowe poli
tyczne rozgrywki doprowadziły do ka
tastrofy wyprawy.

Celem wyprawy z 1583 r. - jak wynika 
z zachowanych dokumentów - pozosta
wały obszary położone w głębi otomań- 
skiego Imperium; Podlodowski wybie
rał się ni mniej ni więcej tylko /.../ gdzieś 
aż tam ku Araby daleko. Na pokrycie 
kosztów wyjazdu oraz zakup - według 
słów Reinholda Heidensteina - drogich 
i dzielnych koni, skarb wyasygnował 
3 tys. zip.

W drogę na Wschód podkoniuszy wy
ruszył wiosną, przypuszczalnie w marcu 
- kwietniu, korzystąjąc z jednego ze 
szlaków wiodących przez półwysep Bał
kański, do Stambułu miał przybyć 14 
kwietnia. Niewiele da się powiedzieć 
na temat jego działań nad Bosforem. 
Wiadomo, że na początku mąja obser
wował siły tureckie. Niewątpliwie mu- 
sial także kontaktować się w sprawie 
Markhazego z osmańskimi dygnitarza
mi. Porta, do zabiegów Stefana miała 
odnieść się przychylnie, rywala Bato
rych ocaliło ponoć wyłącznie przyjęcie 
islamu. Nie ulega też wątpliwości, iż 
w poszukiwaniu odpowiednich zwierząt 
opuścił miasto, niestety bliższych da
nych dotyczących trasy tych wojaży 
brak. Podaje się, że operował w Anatoli 
czy też „Azji”, nie sposób więc stwier
dzić czy rzeczywiście mógł on dotrzeć 
do „Arabii”. Niemniej, wart podkreśle
nia pozostaje już sam fakt obrania tych

Difficult beginnings
Oriental horses have enjoyed great popu- 
tenty on Polish lands for centuries and 
their import has a tradition just as long 
Unfortunately the initial stages of its 
growth at the beginning of the modem 
era remain relatively unknown with 
transaction details and main characters 
of exotic trade expeditions being lost in 
the mists of time. Exceptions from this 
rule are scarce, and one such is the title 
journey of Jakub Podlodowski. Despite 
the fact that today the name of the royal 
sub-equerry is more known to historians 
than horse lovers, it must be considered 
one of the most renowned undertakings 
of its kind in Polish history. A tragic series 
of events was the reason that none of the 
subsequent expeditions got as much pu
blicity abroad. The death of the king’s 
emissary and his people was spoken of 
not only in 16th century Cracow or Vil
nius, but also in distant Rome.
The main character of these events, Ja
kub Podlodowski (1548-83) of the Janina 
coat-of-arms, descended from one of the 
most influential noble families of the Ra
dom district. Jakub’s parents were a po
pular gentry activist, the Sandomierz 
Pantier Stanislaw Lupa Podlodowski and 
Elżbieta of the Biejkowski family. Among 
the sub-equerry’s five siblings Grzegorz 
took up the post of Starost of the Radom 
district, while one of his sisters, Dorota, 
married the eminent renaissance poet 
Jan Kochanowski.
The youngest of the Lupas, orphaned ear
ly in his life, grew up under the care of his 
older brothers, supplementing his home- 
-schooled education probably at the court 
of the Grand Marshal of the Crown, Jan 
Firlej. Thanks to the latter’s support in 
1566 he found his way to the court of Sigi
smund Augustus. He continued his court 
career during the reign of Stephen Batho- 
ry, appearing in the king’s circle in the 
summer of 1576. Already at the time his 
equine knowledge and riding skills must 
have been held in high esteem, as he was 
entrusted with the position of sub-equerry. 
It was quite an achievement for a not very 
wealthy nobleman as this office belonged 
to one of the more significant ones in the 
court. The sub-equerry, as the equerry’s 
deputy and assistant, was responsible - 
among other things - for the proper condi
tioning of mounts from the royal stables 
The title, tragically ended mission was 
not his first journey to Ottoman Turkey, 
as he carried out a similar one in the 
king’s service six years earlier.
There is little known about the sub-equer- 
ty’s first journey to the Bosphorus in 1577. 
His destination was Istanbul, where he 
was to purchase horses for King Stephen 
Bathory - „Turkish” ones, it was emphasi
zed. Apart from that he carried Bathory’s 
private letters addressed to the Grand Vi
zier Sokollu Mehmed with complaints 
about Ottoman dignitaries and their sup
porting of Tatars, who had been harassing 
the borderlands of the Polish Republic. 
A shortage of details makes it difficult to 
assess the nature of these actions of the 
Polish monarch. Their intention could’ve
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been to lay the ground for the mission of 
Jan Sienski, who was entrusted with the 
renewing of the alliance between the Re
public of Poland and the Ottoman Porte. 
But they might as well been an attempt at 
temporarily fixing the most vexing pro
blems until the arrival of a legation at the 
Empire’s capital, whose departure was 
postponed due to the lack of funds.
The sub-equerry supposedly left the bor
ders of the Republic of Poland still during 
winter, arriving at Bosphorus not later 
than in the first days of March. The date 
of his return home remains similarly unk
nown. The mission was a complete suc
cess. The letters delivered by the sub- 
- equerry were favorably received by the 
Grand Vizier, who promised to hold off 
the Tatar troops. An additional proof of 
kindness of the influential dignitary was 
a gift in the form of a noble steed. Actual
ly the very permission to purchase horses 
was evidence of the Porte being favorably 
inclined towards Bathory, as the export of 
pure bred animals from the Empire was 
subject to restrictions. Whereas when it 
comes to stocking the royal stables, the 
sub-equerry was able to buy twelve more 
horses beside the one presented by Meh
med Sokollu. Finally it could be mentio
ned that the costs of the entire underta
king amounted to about 900 zip (Polish 
Zlotys, also known as florins).
Much more is known about Podlodowski’s 
subsequent journey to Turkey. The official 
reason behind the departure in 1583, simi
larly to six years earlier, remained the pur
chase of horses for King Stephen. Howe
ver it is not the animals but great Europe
an politics which seem to play a key role in 
these events. For the sub-equerry was to 
try to get Pall Markhazy, an heir to the 
Transylvanian throne seeking refuge un
der the care of Sultan Murad III, to be tur
ned in. Furthermore, as authenticated by 
archive sources, his activities were of an 
intelligence nature. Especially the latter 
doings seem to fit in with plans prevailing 
in Europe at the time of creating an anti
Turkish league and carrying out military 
actions against the Empire. Europe was 
very much keen on enlisting the help of 
the Republic of Poland for this, whereas 
our country was in no hurry to fight the 
Ottomans. It is most likely that also be
hind-the-scenes political intrigues caused 
the expedition’s disaster.
The goal of the 1583 expedition, as it ap
pears from the retained documents, were 
lands located deep within the Ottoman 
Empire. Podlodowski was heading no mo
re and no less than....somewhere over
there, quite far, to Arabia” Three tho
usand Polish Zlotys were allocated by the 
treasury to cover the expenses of the jour
ney and purchase of - according to the 
words of Reinhold Heidenstein - „brave 
and expensive” horses.
The sub-equerry headed east in the 
spring, presumably in March/April, by one 
of the routes leading through the Balkan 
Peninsula and was to arrive in Istanbul on 
the 14th of April. Not much can be said 
about his doings at the Bosphorus. What 
is known is that at the beginning of May 
he observed the Turkish forces. He must 
have also contacted Ottoman dignitaries 

mało znanych wówczas w Polsce obsza
rów jako celu ekspedycji mąjącej do
starczyć konie dla władcy Rzeczpospo
litej. Niezależnie od tego, gdzie faktycz
nie Podlodowski dokonał zakupów, mu- 
siały być one wyjątkowo udane. Skom
pletowana dla Batorego stawka liczyła 
kilkanaście, naschwal dobrych - przy
najmniej zdaniem niektórych z autorów 
piszących o niefortunnej ekspedycji - 
arabskich rumaków. Podkoniuszy, jak 
odnotowano w „Kronice Marcina Biel
skiego”, na nabytych przez siebie wierz
chowcach /.../ często po Konstantynopo
lu przejeżdżał. A byt jeździec i gońca 
dobry, mąż ku temu osobliwej urody, 
tak iż się mu Turcy dziwowali /.../.

Przyjmuje się, że królewski wysłannik 
wyjechał ze Stambułu 9 września, zaś 
do samego napadu na orszak miało 
dojść w okolicach Adrianopola, w dru
giej połowie września lub pierwszych 
dniach października. Według, zapewne 
stosunkowo nieźle poinformowanego - 
z racji pełnienia funkcji królewskiego 
sekretarza - Heidensteina: Na nocują
cego w jakieś wsi, zgraja zbrojna napa- 
dlwszy,jego samego i jego ludzi zabiła, 
konie i sprzęty rozdrapała. W zamachu 
na podkoniuszego najczęściej widzi się 
formę odwetu za kozackie ataki na tu
reckie pogranicze z lata 1583 r., zwłasz
cza zniszczenie położonej nad Dnie
strem Tehinii, ewentualnie miał być on 
skutkiem niezbyt zręcznie prowadzo
nych działań wywiadowczych. Tajemni
cze okoliczności samej napaści, a póź
niej pokrętne wyjaśnienia strony turec
kiej, otwarły pole przeróżnym spekula
cjom. Mówiło się, więc o niedopełnieniu 
formalności związanych z przejazdem, 
sprowokowaniu jej demonstracyjnym 
łamaniem zakazu dosiadania koni 
przez niewiernych, wreszcie pojawia się 
motyw zazdrości o wspaniale zwierzęta.

Tak jak już wspomniano, pod Adria- 
nopolem, oprócz wysłannika Batorego, 
życie stracili również członkowie jego 
świty, których liczba, zależnie od źródła, 
określana bywa na 34 lub 20 osób. Prze- 
padly też przeznaczone dla polskiego 
monarchy rumaki; zdaniem niektórych 
trafiły do rąk sułtana.

Niepokojące pogłoski dotyczące poło
żenia, w którym znalazł się podkoniuszy, 
zaczęły docierać do Rzeczpospolitej 

na początku września. W pierwszych 
dniach tegoż miesiąca starosta kamie
niecki Mikołaj Brzeski, przekazując Ste
fanowi wieści uzyskane od przybywają
cych z Turcji kupców, pisał że /.../ gdy byt 
w Konstantynopolu, a Cesarzowi [tj, 
sułtanowi Muradowi III], przyszła wieść 
o zburzeniu Tehiny dawał sprawę Cesa
rzowi, żeby to nie miało być, obiecując 
cesarzowi o tern donieść i odjechał 
od Cesarza. A gdy już dano Cesarzowi 
pewną sprawę, że zburzono, wrócono 
pana Podlodowskiego aże od Dunaju 
nazad do Cesarza, otóż Pan Bóg wie co 
z nim będzie /.../. Jak pokazały późniejsze 
wypadki, obawy starosty nie były płonne 
- informacje o śmierci królewskiego emi 
sariusza dotarły do Rzeczpospolitej 
w początkach listopada.

Napięte w wyniku napadów kozac
kich stosunki między obu państwam 
nie sprzyjały rzeczowemu wyjaśnieniu 
tragedii. Batoremu zależało na utrzy
maniu pokoju z potężnym sąsiadem, 
chociaż ze względów prestiżowych ko
nieczne było uzyskanie zadośćuczynię 
nia. To niezwykle delikatne zadanie spa 
dlo na barki Piotra Słostowskiego, któ 
ly wyruszył z poselstwem do Turcji jesz 
cze w początkach listopada - pierwotnie 
z zadaniem załagodzenia sprowokowa
nego wyczynami Niżowców konfliktu. 
Ostatecznie uzgodniono, że Porta po- 
dejmie kroki w celu znalezienia winnych 
mordu oraz ich ukarania, w zamian Ste
fan Batory zobowiązał się wymierzyć 
sprawiedliwość Kozakom oraz zwrócić 
zdobyte działa. Formalności dopełniono 
wiosną 1584 r., gdy do Rzeczpospolitej 
przybył reprezentujący Wysoką Portę 
czaus Mustafa. Przywiózł on formalne 
zapewnienia, iż mordu na królewskim 
wysłanniku nie dokonano na polecenie 
sułtana. Turcy nie omieszkali jednak za
znaczyć, że obserwując suitańskie woj
ska, podkoniuszy nadużył swego dyplo- 
matyczno-handlowego statusu.

Władze Rzeczpospolitej zmuszone by
ły przyjąć tureckie wyjaśnienia, jakkol
wiek dość szybko zorientowano się, że 
rzekomi bandyci to przysłowiowe „kozły 
ofiarne”. Ze swej strony król nie szczędził 
starań, aby gościa odpowiednio podjąć 
i przekonać o szczerości pokojowych in
tencji - m.in. w jego obecności miano 
przeprowadzić egzekucję grupy Koza-
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regarding Markhazy. The Porte was said 
to be favorably inclined towards Ste
phen’s doings - Batory’s rival was presu
mably saved only by having converted to 
Islam. Beyond any doubt he left the city 
in search of suitable animals, unfortuna
tely, there are no closer details regarding 
the routes of these journeys. It is said that 
he operated in Anatolia or rather „Asia”, 
so there is no way to be sure whether he 
really made it to „Arabia”. Nevertheless 
just the mere fact of choosing these little 
known in Poland lands as the aim of the 
expedition to deliver horses for the ruler 
of the Republic of Poland is worth empha
sizing. Regardless of where Podlodowski 
actually made his purchases, they 
must’ve been exceptionally successful. 
The group completed for Batory included 
n-teen, „solidly good” (at least in the opi
nion of some authors who wrote about 
the unfortunate expedition) Arabian ste
eds. The sub-equerry.... often rode thro
ugh Constantinople”, as noted in „The 
Chronicles of Marcin Bielski”, atop the 
purchased steeds. „He was a good rider 
and huntsman, as well as handsome, so 
the Turks marveled at him...”
It is presumed that the royal emissary left 
Istanbul on the 9th of September, where
as the assault was to take place near Ad
rianople in mid-September or the first 
days of October. According to Heidenste- 
in, the royal secretary who was surely ra
ther well informed due to his position: 
„He was staying overnight at some village, 
an armed horde assaulted and killed him 
and his people, plundering horses and be
longings.” The assassination of the sub- 
-equerry is often seen as a form of retalia
tion for Cossack attacks on Turkish bor
derlands in the summer of 1583, especial
ly the destruction of Tighina upon Dnie
ster. Alternatively it could’ve been a result 
of an incompetently carried out intelli
gence activity. Mysterious circumstances 
of the assault itself and later devious 
explanations from the Turkish party ope
ned doors to various speculations. And so 
word had it that the group failed to com
ply with formalities regarding the passing 
through, provoked the assault by ostenta
tiously breaking the ban which prohibits 
infidels to ride horses and finally - jealo
usy of the wonderful animals. Whereas 
the steeds meant for the Polish monarch 
were lost. Some claimed that they found 
their way to the sultan’s stables. 
Disturbing rumors regarding the sub- 
-equerry’s situation began reaching the 
Republic in the beginning of September. 
In the first days of that month the Starost 
of Kamieniec, Mikołaj Brzeski, passing 
the news along to Stephen from mer
chants returning from Turkey, wrote 
„when he was in Constantinople and the 
Emperor (Sultan Murad III] got news on 
the destruction of Tighina, he told the 
Emperor that it was not to be so, promi
sing to let the Emperor know and left the 
Emperor. And when the Emperor was gi
ven the confirmed news, that it was de
stroyed, Podlodowski was turned back 
from as far as the Danube to the Emperor 
and Lord only knows what will become of 
him...”. As it later turned out the starost’s 
fears were not in vain - news on the death 

of the king’s emissary reached the Repu
blic of Poland at the beginning of Novem
ber.
The tense relations between both coun
tries resulting from the Cossack attacks 
did not create favorable conditions for 
a matter-of-fact clarification of the trage
dy. Bathory was intent on keeping peace 
with the powerful neighbor, though 
a compensation was necessary for presti
gious reasons. This extremely delicate 
task fell on the shoulders of Piotr Slo- 
stowski, who set off with a mission to Tur
key as early as the beginning of November 
- initially to appease the conflict brought 
on by the doings of the Cossacks.
In the end it was agreed that the Porte 
would take steps to find those guilty of 
the murder and punish them and in re
turn Stephen Bathory pledged to admini
ster justice to the Cossacks and return 
the captured cannons. The formalities 
were completed in the spring of 1584 
when chaush Mustafa, representing the 
High Porte, arrived in the Republic. He 
brought with him formal assurances that 
the murder of the royal emissary was not 
done at the sultan’s order. The Turks ho
wever did not omit to point out that the 
sub-equerry abused his diplomatic and 
trade status by observing the sultan’s ar
mies. The chaush also delivered prisoners 
who were left to the disposal of Bathory 
(earlier the sultan ordered to have 22 
others executed). The authorities of the 
Republic of Poland were forced to accept 
the Turkish explanations, though it was 
quickly realized that the so-called bandits 
were merely „scapegoats”. The king on his 
part spared no effort in entertaining the 
guest and convincing him about the ho
nesty of his peace intentions - for instan
ce in the chaush’s presence an execution 
of a group of captured Cossacks was said 
to take place, who were returning from 
a plundering expedition. The chaush also 
received their plundered property, inclu
ding the cannons.
Courteous gestures did not close the mat
ter for good, which still for some time mo
ved the public opinion. There were voices 
saying that Bathory did not insist on 
a compensation for the death of his offi
cial vigorously enough. Also the victim’s 
closest family, in whose name Jan Kocha
nowski appealed to the king, attempted 
to administer justice. The journey to Lu
blin in August of 1584 did not bring the 
expected results and furthermore bro
ught on the death of the great poet (pro
bably due to a heart attack).
Finally it should be noted that not all 16th 
century attempts to import horses from 
Turkey ended as unfortunately as the one 
presented above. The tragic fete of the 
royal emissary seems to rather be an 
exception than the rule. Proof of that is 
the success of the already mentioned qu
est from six years back of the same Jakub 
Podlodowski. Already in the 16th century 
horses held a regular place in the Polish- 
-Turkish trade exchange. Reference litera
ture even mentions Polish merchants ha
ving agents specializing in the trade of 
these animals on the lands of the Otto
man Empire already at that time.
/transl. J. KJ 

ków, schwytanych w drodze powrotnej 
z łupieżczej wyprawy, oddano mu także 
zagrabione mienie łącznie z armatami.

Kurtuazyjne gesty nie zamknęły osta 
tecznie sprawy, która przez jakiś czas 
jeszcze poruszała opinię publiczną. Pod 
nosiły się głosy, że Batory nie dość ener 
gicznie domagał się zadośćuczynienia 
za śmierć swego urzędnika. Sprawiedli 
wości usiłowała dochodzić również naj
bliższa rodzina ofiary, w której imieniu 
u króla próbował interweniować Jan 
Kochanowski. Wyjazd do Lublina w sierp
niu 1584 r., nie przyniósł spodziewanych 
efektów, a w dodatku pociągnął za sobą 
śmierć wielkiego poety (prawdopodob
nie na atak serca).

Na koniec należy zauważyć, że nie 
wszystkie szesnastowieczne próby im
portu koni z Turcji kończyły się w rów
nie niefortunny sposób, co przedsta
wiona powyżej. Tragiczny los królew
skiego emisariusza zdaje się być tutaj 
raczej wyjątkiem niż regułą. Dowodzić 
tego może chociażby sukces wspomnia
nej już o sześć lat wcześniejszej misji te
goż samego Jakuba Podlodowskiego. 
Już w XVI w. konie miały stale miejsce 
we wząjemnej polsko-tureckiej wymia
nie handlowej. W literaturze przedmio
tu można znaleźć nawet wzmianki 
na temat posiadania przez polskich 
kupców, już w tym okresie, na terenach 
Imperium Otomańskiego specjalnych 
faktorów wyspecjalizowanych w handlu 
tymi zwierzętami. •

Dwaj jeźdźcy: noszący szablę 
władcy i jego sługa/two riders: 

carrying a ruler’s sword 
and his servant
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PORADY

rys. Anna Deszczyńska / Koń Polski
(„Uniwersytet Młodych Miłośników Koni“)

Nigdy nie zaskakujmy konia!
Nie dotykajmy konia znienacka i bez 
uprzedzenia, nie wykonujmy gwałtow
nych ruchów ani nie wydawajmy nad
miernie głośnych dźwięków, nie rzucaj
my żadnych przedmiotów ani nie wy
machujmy nimi. Koń powinien w każ
dej chwili wiedzieć, gdzie się znajduje
my i co robimy, powinien móc nas wi
dzieć. Zbliżając się do konia od przodu, 
czyńmy to pod kątem, aby nie znaleźć 
się w jego „ślepym polu”, które usytu
owane jest bezpośrednio przed i bez
pośrednio za koniem.

Zawsze powinniśmy wiedzieć, gdzie 
w danym momencie znajduje się każ
da część ciała konia i jakie ruchy wy
konuje.
Musimy mieć świadomość, gdzie w da
nej chwili znajdują się nogi konia i sta
rajmy się przewidzieć, gdzie je zaraz 
postawi. Każdemu czasem się zdarzy, 
że koń nadepnie mu na nogę i nie mu
si się to tragicznie skończyć. Nie pró
bujmy tylko wyciągać nogi silą spod 
końskiego kopyta, gdyż może to spo
wodować poważniejszy uraz. Zamiast 
tego, spróbujmy skłonić konia do prze
sunięcia swojego ciężaru ciała, a jeśli 
nie damy rady go ruszyć z miejsca - po
prośmy kogoś o pomoc.
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Musimy znać końskie sygnały ostrze
gawcze.
Szeroko otwarte oczy, uszy mocno na
stawione do przodu, zgięta szyja i par
skanie są oznakami strachu. Uszy pła
sko przyciśnięte do głowy, oczy zwę
żone lub rozszerzone, podwinięte lub 
obciągnięte na zębach wargi oznacza
ją gniew. Natomiast uszy łagodnie 
zwrócone w naszym kierunku ozna
czają, że koń zwraca uwagę na nasze 
sygnały, a przecież o to właśnie nam 
chodzi!

Kiedy przywiązujemy konia do czego
kolwiek, stosujmy bezpieczny węzeł, 
łatwy do rozwiązania.
Koniecznie nauczmy się, jak wiązać 
„węzły bezpieczeństwa”. W razie ko
nieczności można wtedy oswobodzić 
konia jednym ruchem, co czasem ratu
je mu życie.

Nie owijajmy sobie żadnej linki wokół 
ręki ani innej części ciała.
Powinniśmy wyrobić w sobie nawyk ta
kiego trzymania lonży, uwiązu lub wo
dzy, aby nie okręcać ich wokół ręki. Ra
czej trzymajmy je luźno przełożone, 
aby w razie wyrwania się konia nie do
szło do otarcia naskórka, ani koń nie 
pociągnął nas za sobą.

Zanim wsiądziemy na konia, upewnij- 
my się, czy wszystko jest w porządku. 
Sprawdźmy, czy wszystkie części rzę
du są prawidłowo dopasowane i dopię
te, zwłaszcza popręg. Można przeko
nać się o tym, wsuwając dwa palce 
pod popręg na brzuchu konia. Powin
ny wejść bez trudności. Jeżeli nie da się 
ich wcisnąć, oznacza to, że popręg jest 
zbyt mocno dociągnięty. Przed jazdą 
należy też sprawdzić kopyta, czy nie 
utkwił w nich jakiś kamyk.

Puszczamy konia luzem, obracając go 
głową do siebie.
Przy tej czynności uważajmy też, aby 
mieć gdzie uskoczyć, w razie, gdyby 
koń chcial obrócić się i z radości strze
lić z zadu. Odchodzimy cofając się 
i mąjąc konia przez cały czas na oku. 
Nigdy nie oddaląjmy się, kiedy koń jest 
odwrócony do nas zadem.

/tłum. K. Ch./

Never surprise a horse!
Don’t touch a horse suddenly or without 
warning; don’t make sudden noises or 
movements and don’t throw or flap 
things around. Always let the horse know 
where you are and what you are doing. 
Allow them see you as much as possible. 
Approach a horse from the front at an an
gle so that you are not in a „blind spot” 
directly behind or in front of the horse.

Always know where each part of the hor
se’s body is and what it's doing.
Know where a horse’s feet are and antici
pate where they are going to put them 
next. Everyone gets stepped on someti
mes, but it doesn’t have to be a catastro
phe. When you are stepped on, don’t pull 
it right out from under the horse’s hoof; 
this causes more damage. Instead, try to 
push the horse’s weight off of you and ask 
for help if you can’t get the horse to move.

Know the horse’s warning signs.
Wide eyes and sharply forward ears, cu
rved (arched) neck and snorts are signs 
of fear. Flat back ears, narrow or wide ey
es, and tight or curled lips are signs of an
ger. Ears pointed toward you, calmly, me
ans the horse is paying attention to you. 
We want this!

Always tie annything around horses with 
a quick-release knot in case emergency. 
Learn how to tie a quick-release knot. 
Practice it! In case of an emergency, a qu
ick-release knot will allow for easy remo
val and could save you or your horse’s life!

Never wrap or loop anything around 
your hand or any other part of your bo
dy.
Learn how to gather up the long parts of 
ropes, leads, and reins safely. Looping it 
through your hand, rather than wrap
ping it around your hand, allows it to sli
de through without hurting or possibly 
dragging you.

Do a „preflight check” before mounting. 
Check that your tack is all in good shape 
and securely fastened, especially the 
cinch or girth. At the bottom of the hor
se’s belly, insert two fingers on top of 
each other at the front of the girth or 
cinch. They should fit snugly. If they 
don’t fit, the strap is too tight. Make su
re you clean your horse’s hooves, chec
king for stones.

When you turn a horse loose, be sure its 
head is facing you.
Make sure you have room to move away, 
in case it spins around and runs off with 
a playful kick. When you leave, back away, 
keeping an eye on the horse. Never say 
„goodbye” to the back end of a horse.” 
Jarvis Newsletter

*) „How to get across to him?!“
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KPA Numer archiwalny 8,00 zł

WARTALNIK
ć4nabij

A Prenumerata roczna (4 numery) 83,00 zł
AA Numer archiwalny 16,00 zł

Zamówienia na prenumeratę i wydawnictwa 
przyjmujemy poprzez wpłatę kwoty na podane 
poniżej konto dowolnym sposobem przekazu.

KONTO: Koń Polski Sp. z o.o.
ul. Wał Miedzeszyński 872 m. 4, 03-917 Warszawa 
10-1020-1007-0000.7107.n1 ujmi
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KONFERENCJE

Nowy etap
Lidia Pawłowska

4
stycznia 1997 r. grupa zaledwie 
11 osób, złożona z hodowców 
z państwowych stadnin w Jano
wie Podlaskim, Michałowie, Kurozwę- 

kach i Biaice, oraz kilkorga hodowców 
prywatnych, założyła Polski Związek 
Hodowców Koni Arabskich. Powstanie 
PZHKA zbiegło się z początkiem dyna
micznego rozwoju piywatnego sektora 
hodowli. Po trzech latach, na marco
wym zjeździe, liczba członków związku 
przekroczyła 50, w ciągu kolejnych nie
spełna dwóch lat -100. Podczas jubile
uszowego XV zjazdu w marcu tego 
roku związek tworzyło już grono 180 
„arabiarzy”.

Wypadające w tym roku szóste wy
bory do władz związku miały szczegól
ny charakter. Po 14 latach prowadze
nia PZHKA, z ponownego kandydowa
nia na funkcję prezesa zrezygnowała 
Izabella Pawelec-Zawadzka. Uczestni
cy obrad podziękowali odchodzącej 
Pani Prezes trwającymi kilka minut 
oklaskami. Zarekomendowanego przez 
nią Jerzego Bialoboka, dyrektora SK 
Michałów, jednogłośnie (poza jednym 
głosem wstrzymującym samego kan
dydata) wybrali na nowego prezesa. 
Po podjęciu uchwały o poszerzeniu 
składu zarządu do sześciu osób (łącz
nie z prezesem), spośród 8 kandyda
tów wybranych zostało 5 członków za
rządu - w kolejności liczby uzyskanych 
głosów: Anna Stojanowska, Alicja Po- 
szepczyńska, Krystyna Chmiel. Maciej 
Kacprzyk i Andrzej Wojtowicz.

Propozycja dyrektora Marka Treli, 
by pani Zawadzkiej powierzyć funkcję 
Honorowego Prezesa PZHKA, zyskała 
poparcie wszystkich uczestników. Ale

Założyciele PZHKA uważali, 
że bardzo ważny jest 
„powrót do korzeni", 

czyli rozwój prywatnego 
sektora hodowli. I to się udało 
- 14 lat istnienia PZHKA to lata 

powstania i rozkwitu 
prywatnych stadnin w Polsce.

Zmiana warty / change 
of the guard: prezes ustępujący - 

Izabella Pawelec-Zawadzka 
i prezes nowo wybrany 

- Jerzy Bialobok

nie tylko w ten sposób członkowie 
związku wyrazili swoją wdzięczność 
i uznanie za wieloletnie patronowanie 
hodowli koni arabskich w naszym kra
ju. Krzysztof Goździalski zadeklaro
wał, że stadnina Falborek Arabians bę
dzie sponsorować nagrodę specjalną 
im. Izabelli Pawelec-Zawadzkiej, przy
znawaną podczas czempionatu naro
dowego. Wieczorem, w czasie kolacji 
Jerzy Bialobok wręczył pani Zawadz

kiej upominek z dedykacją od człon
ków związku, a kilkoro hodowców 
przekazało także osobiste podzięko
wania Pani Prezes.

W obradach najwięcej miejsca po
święcono wyścigom oraz problemom 
Polskiej Księgi Stadnej Koni Arab
skich Czystej Krwi (PASB). Zaproszo
ny na zjazd prezes PKWK, Feliks Klim
czak przedstawił program wyścigów 
na rok 2011. Ustosunkował się także 
do zarzutów, że nie zrealizował postu
latów środowiska hodowców koni 
arabskich, zatwierdzonych uchwałami 
Rady PKWK. Przede wszystkim wysłu
chał skarg związanych z funkcjonowa
niem podległej mu PASB. W ciągu 
ostatnich kilkunastu lat liczba klaczy 
arabskich w naszym kraju zwiększyła 
się ponad trzykrotnie, a niemal dziesię
ciokrotnie wzrosła liczba hodowców. 
Upowszechniła się inseminacja, w tym 
sprowadzanym z zagranicy nasieniem 
mrożonym. Wprowadzone zostały naj
nowsze regulacje dotyczące przeno
szenia zarodków. Na ostatnie lata 
przypada też wprowadzenie paszpor
tów i obowiązku czipowania koni. 
Skutki obciążenia zespołu redakcji 
PASB odczuwają wszyscy interesanci 
Księgi. Najdotkliwsze są znaczne 
opóźnienia w wydawaniu kolejnych to
mów i dodatków do księgi - ostatni do
datek obejmuje dane za rok 2002. Brak 
publicznie dostępnych danych utrud
nia prowadzenie pracy hodowlanej 
oraz promocję i obrót końmi.

W podsumowaniu dyskusji uczestni
cy zjazdu zobowiązali zarząd do skie
rowania na piśmie następujących po
stulatów do prezesa PKWK: wprowa-
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dzenia zmian w regulaminie Księgi, da
jących możliwość odwoływania się 
w uzasadnionych sytuacjach od decy
zji PASB, uproszczenia procedur oraz 
wydania zaległych tomów Księgi i co
rocznego wydawania dodatków.

Zjazd to także spotkanie towarzy
skie i okazja do podsumowań. Po raz 
piąty wręczone zostały nagrody „Ho
dowcy Roku” - w tym roku w czterech 
kategoriach.

„Hodowcą Roku” w kategorii „Po
kazy“ po raz drugi z rzędu została 
Stadnina Chrcynno Pałac Ewy, Alicji 
i Krzysztofa Poszepczyńskich - tym ra
zem za sukcesy klaczki Psyche Kreuza, 
która w 2010 roku bogatą kolekcję suk
cesów powiększyła o tytuły Wiceczem- 
pionki Klaczy Młodszych w Middelfart, 
Drugiej Wiceczempionki Klaczy Młod
szych w Weis, Top Five Czempionatu 
Europy Klaczy Młodszych w Moorsele 
i Top Ten Czempionatu Świata Klaczy 
Młodszych w Paryżu. Stadnina ta 
otrzymała też wyróżnienie w tej samej 
kategorii - za sukcesy klaczki Chaos 
Persefona, która w minionym sezonie 
zdobyła tytuły Czempionki Klaczy 
Młodszych w Middelfart i Top Five 
Czempionatu Polski Klaczy Młod
szych. Drugie wyróżnienie w kategorii 
pokazów otrzymała Stadnina Koni 
Mała Wieś Jana Głowackiego - za suk
cesy ogierka Eternal, który w sezonie 
2010 zdobył Brązowy Medal Ogierów 
Młodszych w Blommeród i Top Five 
Ogierów Młodszych w Weis.

W kategorii „Wyścigi“ „Hodowcą Ro
ku 2010” została Stadnina Koni Arab
skich Awajki Bogdana Tomaszewskie
go (Damis BT) - za bardzo dobre wy

niki ogiera Celius (drugi w Nagrodzie 
Janowa, trzeci w Derby i w Nagrodzie 
Porównawczej - za fenomenalnym 
w sezonie 2010 janowskim duetem: 
Celtisem i Eąuilinem.

W kategorii „Sport“ statuetkę otrzy
mał Leszek Sikora - hodowca wałacha 
Walor, złotego medalisty II Sportowych 
Mistrzostw Polski Koni Arabskich oraz 
Sportowych Mistrzostw Europy Koni 
Arabskich w konkurencji skoków przez 
przeszkody. Wyróżnienia w dziedzinie 
sportu otrzymali: Mirosław Lejszo - 
którego ogier Barbarossa zdobył cztery 
złote medale podczas II Sportowych 
Mistrzostw Polski Koni Arabskich i wy
grał kilka konkurencji podczas V Je
siennego Pokazu Koni Arabskich, oraz 
Agnieszka Romszycka - za sukcesy 
wałacha Edinet, odniesione podczas 
II Sportowych Mistrzostw Polski Koni 
Arabskich, na V Jesiennym Pokazie Ko
ni Arabskich i za wyniki uzyskane pod
czas zawodów otwartych.

„Hodowcą Roku 2010” w kategorii 
„Rajdy długodystansowe“ został Zbi
gniew Górski - za znakomite wyniki 
koni: Mań, Astan, Adil, Amis i Maret. 
Robert Talarek został wyróżniony 
za sukcesy wyhodowanego przez sie
bie ogiera Cesihus, na którym w roku 
2010 Maciej Kosicki zdobył tytuł mi
strza Polski juniorów i młodych jeźdź
ców w rajdach długodystansowych. 
Ogier ten uplasował się na trzecim 
miejscu w rankingu polskich koni raj
dowych w sezonie 2010.

Na część seminaryjną złożyły się wy
stąpienia: Bożeny Tomczak-Wrony, 
która zaprezentowała malującą klacz 
Macebę, Macieja Kacprzyka, który

A new chapter
On January 4th, 1997, a group of just 11 
people consisting of breeders from the 
State Studs of Janów Podlaski, Micha
łów, Kurozwęki and Białka, as well as se
veral private breeders founded the Po
lish Arabian Horse Breeders Society. The 
establishing of the PAHBS coincided 
with the beginnings of a dynamic deve
lopment of breeding’s private sector. 
After three years the number of mem
bers at the March congress surpassed 50 
and over the next two years -100. During 
the 15th jubilee congress in March of this 
year the society was made up of a circle 
of 180 „Arabian people”.
This year’s board election, held for the 
sixth time, was of a particular nature. 
After 14 years of leading the PAHBS, 
Izabella Pawelec-Zawadzka resigned 
from running for the seat of president 
for another term. The congress’ partici
pants thanked the retiring president 
with several minutes of applause. Cho
sen unanimously (beside one withheld 
vote of the candidate himself) as the 
new president was Jerzy Bialobok, the 
director of Michałów Stud, who was re
commended for this function by Izabel
la Zawadzka. After passing the resolu
tion on extending the board to six 
members (including the president), the 
participants chose 5 peers from among 
8 candidates: Anna Stojanowska, Alicja 
Poszepczyńska, Krystyna Chmiel. Ma
ciej Kacprzyk and Andrzej Wojtowicz 
Director Marek Trela proposed to ack
nowledge Izabella Zawadzka with the 
function of Honorary President, a no
tion which gained the support of all 
participants. But this was not the only 
way in which the society’s members 
expressed their gratitude and recogni
tion for a many year patronage for Ara
bian horse breeding in our country. 
Krzysztof Goździalski declared that 
Falborek Arabians will fund an Izabella 
Pawelec-Zawadzka Special Award du
ring the Polish National Champion
ships. In the evening, during the formal 
dinner, Jerzy Bialobok handed Izabt 
Zawadzka a gift with inscriptions from 
the society’s members and several bre
eders also passed their personal thank 
you to the former president.
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Most of the debate was devoted to racing 
and the problems of the Polish Arabian 
Stud Book (PASB). The president of the 
Polish Jockey Club. Feliks Klimczak. pre
sented the racing program for the 2011 se
ason. He took a stance on the accusations 
that he did not cany out all of the de
mands of the Arabian horse breeders’ 
circle, ratified by resolutions of the Polish 
Jockey Club council. First of all he heard 
out the complaints associated with the 
functioning of the PASB, which is subor
dinate to him. Over the last dozen years 
the number of Arabian mares in our coun
try has more than tripled in size, while the 
number of breeders has grown nearly ten 
times. Insemination is becoming more 
and more common, including the use of 
frozen semen imported from abroad. The 
newest regulations regarding embryo 
transfer have been introduced. The last 
two years have also marked the introduc
tion of passports and obligatory micro
chips. The amount of work load that the 
PASB staff has is felt by all clients of the 
stud book. Most severely felt are the con
siderable delays in the publishing of sub
sequent volumes and supplements of the 
PASB. The lack of publicly available infor
mation hampers not only the working out 
of breeding programs, but also the pro
motion and trading of horses.
Summing up the discussion the partici
pants of the congress obligated the bo
ard to forward the following demands in 
writing to the president of the Polish 
Jockey Club: to introduce changes to the 
Stud Book Regulations, allowing to ap
peal in reasonable situations from the 
PASB’s decisions; to simplify procedures 
and to publish outstanding volumes of 
the Stud Book, as well as to annually pu
blish the supplements.
The congress is also a reason for a social 
gathering and a chance for a year recap. 
The trophies of „Breeder of the Year” ha
ve been awarded already for the fifth ti
me - this year in four categories: show, 
racing, sports and endurance racing.
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Izabella Pawelec-Zawadzka
- Honorowy Prezes PZHKA 

/ the Honorary President of PAHBS

Ogier/stallion Prado 2005 (Ekstern - Pętla/Visbaden [RU]), Janów Pódl.

podsumował rajdowy sezon 2010 
i przedstawi! sytuację przed sezonem 
2011, Darii Gutowskiej. Marka Treli 
i Bogdana Strójwąsa, którzy podzielili 
się doświadczeniami z czterech lat 
prowadzenia stąjni wyścigowej Janów 
Podlaski na terenie stadniny, oraz wy
kład Wacława Pruchniewicza na temat 
kryteriów stosowanych przez sędziego 
podczas oceny zawodnika i wierzchow
ca. „Wisienką na torcie“ uroczystej 
kolacji był pyszny tort z 20 świeczkami 
- to redakcja kwartalnika ARABY 
świętowała wydanie 20. numeru.

Na stale do programu zjazdu wszedł 
pokaz ogierów czołowych SK Janów 
Podlaski, prezentowanych pod sio
dłem przez juniorów miejscowego klu
bu jeździeckiego, podopiecznych tre
nera Artura Bieńkowskiego. Tym ra
zem zabrakło pokazu w ręku repro
duktorów używanych przez stadninę 
w bieżącym sezonie. Powodem jest 
ulokowanie ich w stacji rozrodu, której 
terenu, zgodnie z przepisami wetery
naryjnymi, nie mogą opuszczać. Co ro
ku najbardziej oczekiwanym wydarze
niem towarzyszącym zjazdowi jest 
przegląd najmłodszego przychówku - 

przy stajniach „Prywatnych”. W tym 
roku goście na pewno zapamiętali zna
komitą grupę źrebiąt po Eksternie, 
intrygujące, pełne wyrazu źrebięta 
po Om El Bellisimo, udane ogierki 
po Kuligu i Pilocie, oraz niespodziankę 
- urodziwego ogierka półkrwi, w które
go rodowodzie 7/8 stanowią konie 
arabskie i którego można by uznać 
za źrebię czystej krwi, gdyby nie idąca 
za nim srokata matka.

Założyciele PZHKA uważali, że bar
dzo ważny jest „powrót do korzeni”, 
czyli rozwój prywatnego sektora ho
dowli. I to się udało - 14 lat istnienia 
PZHKA to lata powstawania i rozkwi
tu prywatnych stadnin w Polsce. 
W tym czasie liczba klaczy pozostają
cych w rękach prywatnych prawie 
trzykrotnie przerosła liczbę klaczy 
w stadninach państwowych, a ich 
przychówek z roku na rok odnosi coraz 
większe sukcesy na wyścigach, are
nach pokazowych i w sporcie. Przez 
ten trudny wiek „dojrzewania” pomogła 
związkowi przejść Prezes Zawadzka. 
Czas na nowy etap. Mamy nadzieję, że 
Pani Prezes będzie nadal wspierać nas 
swoją wiedzą i doświadczeniem. •
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„Breeder of the Year” in the show catego
ry for the second time in a row was awar
ded to Chrcynno-Palace Stud of Ewa, 
Alicja and Krzysztof Poszepczyński - 
this time for the successes of Psyche 
Kreuza, who in 2010 enlarged her title 
collection with Junior Reserve Cham
pion from Middelfart, Junior Bronze Me
dalist from Weis, European Top Five 
from Moorsele and World Top Ten from 
Paris. The stud also received an honora
ble mention in the same category for the 
successes of Chaos Persefona, who in the 
past season gained the titles of Junior 
Champion from Middelfart and Polish 
National Junior Top Five. A second ho
norable mention in the show category 
went to Nowa Maia Wieś Arabians of Jan 
Głowacki for the successes of their colt 
Eternal, who in the 2010 season claimed 
the title of Junior Bronze Medalist from 
Blommeród and Junior Top Five Stallion 
from Weis.
In the racing category the „Breeder of 
the Year“ was awarded to Awąjki Ara
bian Horse Stud of Bogdan Tomaszew
ski (Damis BT) for the very good results 
of the stallion Celius (second in the Ja
nów Podlaski - Arabian Produce St., as 
well as third in the Derby and the Crite- 
rium St. behind the season’s phenome
nal Janów duo - Celtis and Equilin).
Leszek Sikora received the „Breeder of 
the Year” statuette in the sports category 
as the breeder of the gelding Walor, Gold 
Medalist from the 2nd Polish National 
Arabian Horse Sport Championships 
and European Arabian Horse Sport 
Championships in show jumping. Hono
rable sport mentions went to Miroslaw 
Lejszo, whose stallion Barbarossa gained 
four gold medals during the 2nd Polish 
National Arabian Horse Sport Cham
pionships and won several competitions 
during the 5th Autumn Arabian Horse 
Show, as well as Agnieszka Romszycka 
for the successes of the gelding Edinet, 
achieved during the 2nd Polish National 
Arabian Horse Sport Championships, 
the 5th Autumn Arabian Horse Show 
and for results from open events.
The „Breeder of the Year” awarded in 
endurance racing was handed to none

■4 2011 og./colt Alarm (Ekstern
- Alameda/Wachlarz) 

2011 og./colt Elwer (Pilot
- Elwa/Metropolis NA [US]) ▼

other than Zbigniew Górski - for the su
perb results of several horses: Mari, 
Aslan, Adil, Amir and Maret. Robert Ta
larek received an honorable mention for 
the successes of the bred by him stallion 
Cesihus, atop whom Maciej Kosicki in 
2010 won the title of Polish National En
durance Champion of Juniors and 
Young Riders. This stallion placed third 
in the classification of Polish endurance 
horses in 2010.
The seminar part of the congress consi
sted of speeches from: Bożena Tom- 
czak-Wrona, who presented the pain
ting mare Maceba\ Maciej Kacprzyk, 
who summed up the endurance season 
of 2010 and presented the situation be
fore the 2011 season; Daria Gutowska, 
Marek Treia and Bogdan Strójwąs, who 
shared their experiences from four 
years of running the Janów Podlaski ra
cing stable on the grounds of the stud; 
and a lecture from Wacław Pruchnie- 
wicz on the criteria used by judges 
when evaluating the horse and rider. 
A permanent feature of the congress’ 
program is the presentation of chief si
res under saddle by the juniors of the 
local riding club, trained by Artur Bień
kowski. This time however there was no 
„in hand” presentation of chief sires 
used by the stud in the current season. 
The reason is that they are located in 
a breeding station, which in accordance 
with veterinary regulations they cannot 
leave. Each year the most awaited 
event accompanying the congress is the 
inspection of the youngest members of 
the herd, near the „Private” stables. 
This year the visitors will definitely re
member the remarkable group of foals 
by Ekstern, the intriguing, full of 
expression foals by Om El Bellissimo, 
the good colts by Kulig and Pilot and 
a surprise - a handsome half-bred colt, 
whose 7/8 of the pedigree is made up of 
Arabian horses and who could be consi-

▲ 2011 kl./filly Eureda (Ekstern
- Europia/Pesai) 

2011 kl./filly Euzona (Om El
Belissimo [US]
- Euzetia/Etogram) ▼

dered a pure-blood foal if not for his 
piebald mare, walking behind him.
The founders of the PAHBS considered 
the „return to roots”, which was the deve
lopment of the private breeding sector, to 
be very important. And this has been ac
complished - 14 years of the PAHBS exi
stence is a period in which many private 
studs in Poland have been established 
and flourish. During this time the num
ber of mares in private hands has nearly 
tripled the number of mares remaining at 
the State Studs and their produce is 
achieving more and more successes each 
year at the track, show arena and in 
sports. President Izabella Zawadzka has 
guided the society through its „adole
scence”. It’s time to write a new chapter. 
We hope that she will continue to support 
us with her knowledge and experience, 
/transi. J. K./
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