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Hennessey Arabians and their valued partners look forward to the expecting foals ...

Enzo 
Rohara Emir 

H Mobility H 
PA Gazsi 

EVG Gentry 
Royal Shahbaz 

Jaipur el Jamaal 
H Mobility H 
H Mobility H 

Escape Ibn Navarrone 
EVG Gentry 

Pstrategy 
Jaipur el Jamaal 

Botswana 
Shahim al Nakeeb 

QR Marc 
FA El Shawan 

Jaipur el Jamaal 
Audacious PS 
FA El Shawan 

Emigrant 
Rohara Emir 

Baahir el Marwan 
Jaipur el Jamaal 

FA El Shawan 
PA Gazsi 
PA Gazsi 

Jiuliusz de Wiec 
Falcon BHF

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Trejor IA 
So Think Pink* 
Gai Fiera Prima 
*Lorenza el Yllan 
Marseille o** 
*Tonacja 
*CIio Belize 
Ellusion of Magic 
Casting Crowns 
Merpsydita 
Paris to Rome* 
Ekzotyka 
*Amba 
*Pepesza 
*Atia o*** 
Ekzquissite 
*Alegoria 
Eurasia o*** 
Sashaa 
Zandra
Hemyhra Serondella 
*Diya Forx* 
Alegria 
olimpia o***
Isolde o* 
Zorandze 
H Pirouette H* 
Chili Pepper V 
*Walpurgia

* Jorge Lara, Lara Arabians ** oOne Hennessey Partners

WWW.HENNESSEYARABIANS.COM
Farm: 352.629.4931 • Frank Hennessey Cell: 313.407.2070 • George Z Cell: 352.857.3384
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Z pokazów. W Niemczech...
W lipcu na terenie Ismer Stud 

w Stróhen odbył się międzynarodowy 
pokaz klasy B, International Days for 
Arabian. Dwa medale zdobyły tam 
klacze SK Michałów, przebywające 
w dzierżawach. Emira (Laheeb [IL] 
- Embra po Monogramm [US]), 

}fv dzierżawiona przez Ajman Stud, 
została nagrodzona złotym krąż
kiem, zaś jej córka El Saghira (po 
Galba [DE]), reprezentująca Ath
bah Stud - brązowym. Przedsta
wiciel gospodarzy, Altis (WH Ju- 
stice [US] - Albia po Pers) ho
dowli Krzysztofa Goździalskiego, 
Falborek Arabians, został wice- 

czempionem ogierów starszych. Złoty 
medal klaczy młodszych zdobyła cór
ka michaiowskiej Kwestury (Mono
gramm [US] - Kwesta po Pesennik 
[SU]) - roczna AJ Noor Kwestura (po 
Aj a Justified [GB]) z Ajman Stud, 
a złotym medalistą ogierów młod
szych został potomek innej gwiaz
dy z Michałowa - roczny Emerald J 
(QR Marc [US] - Emandoria po Gazal 
Al Shaqab [QA]), hodowli Jadem Ara
bians (Christine Jamar), własności 
Al-Jalawiyah Stud.

Tydzień po imprezie w Stróhen, na 
terenie niemieckiej państwowej stad
niny w Marbach, odbył się kolejny mię
dzynarodowy pokaz klasy B - Bairac- 
tar Memoriał. Bardzo dobrze zapre
zentowały się tam polskie klaczki. Pa- 
rysada PS (Marwan Al Shaqab [QA] - 
Prokanitsa [NL] po Kamaual [SU]) 
Przemysława Sawickiego wygrała kla
sę i zdobyła brązowy medal klaczy 
młodszych.

Podczas międzynarodowego poka
zu klasy C Arabian Impressions w Als- 
feld roczny ogierek Gatito (Ekstern - 
Galaktyka po Grafik) z SK Sowiniec 
oraz klacz Gallia (Galba [DE] - Gali
lea po Laheeb [IL]) ze stadniny Cze
pie Arabians, zdobyły brązowe meda
le w swoich kategoriach.

...\n Czechach
W pierwszy weekend września 

w Pradze odbył się drugi międzynaro
dowy pokaz organizowany przez Cze
chy - Prague Intercup. Z brązowym 
medalem ogierów starszych wrócił 
stamtąd Palatino (Pesal - Palmeta po 
Ecaho) z SK Janów Podlaski. W czem- 
pionacie klaczy starszych krążek z te
go samego kruszcu zdobyła micha- 

lowska Emira dzierżawiona przez Ąj. 
man Stud. Srebro przypadlo w udzig. 
le wychowance Michałowa, Padovie 
(Galba [DE] - Palanga po Ekstern) 
należącej do Al Shaqab Stud. Ponad- 
to w finale ogierów młodszych rywali
zowały janowskie dwulatki - Amanito 
(Eden C [US] - Altamira po Ekstern) 
oraz Almanzor (El Nabiła B [HU] - 
Alantina po Emigrant), a w czem- 
pionacie klaczy młodszych wystąpiła 
trzyletnia Ekspiracja (WH Justice [US] 
- Eklezja po Monogramm [US]), ho
dowli Lecha Blaszczyka i własności 
Krzysztofa Ealby. Nagrodzę specjalną 
za najlepszy ruch zdobył wyhod< wany 
w Biaice ogier Ekier (Metropolis NA 
[US] - Emika po Eldon), należący do 
Piotra Jasiaka.

...w Belgii
W tym roku prestiżowy Elran Cup, 

w poprzednich latach rozgrywany ja
ko pokaz klasy A, odbył się bez afilia
cji ECAHO. Michałowska Emira, 
dzierżawiona przez Ajman Stud zdo
była tam tytuł czempionki klacz; star
szych. Ponadto syn michaio- skiej 
Emocji (Monogramm [US] - Ei (gra
cja po Palas [SU]), dwuletni Esj. ressi- 

vo (po QR Marc [US]), został wice- 
czempionem ogierów młodszych.

W pierwszy weekend września w Li
bramont odbył się Czempionat Belgii. 
W kategorii ogierów młodszych medale 
zdobyli synowie michaiowskich klaczy, 
obąj po QR Marc. Czempionem Belgii 
został dwuletni Espressivo, a brązowy 
medal zdobył roczny Pavorotto K.A. 
(od Palanga po Ekstem). Ponadto kla
sę Liberty wygrał Gloriet Psyche ho
dowli Stanisława Redestowicza.

...we Francji
W lipcu, na terenie stadniny Haras 

de Lamballe. odbył się międzynarodo
wy pokaz klasy C Breizh Arabian Horse 
Show 2011. Urodzona w Janowie Pod
laskim Elwinga (HS Pirandelo [GB] - 
Elekcja po Etogram) zdobyła srebrny 
medal klaczy starszych. Jej córka El- 
wanda (po DA Vinci FM [US]) wygrała 
czempionat tegorocznych klaczek.

W sierpniu złoty medal ogierów 
starszych na regionalnym pokazie 
w stadninie Haras du Pin w Normandii 
zdobył wychowanek SK Michałów, 
Epicentrum (Ekstem - Escalona po 
Eldon), należący do Mathieu Harro- 
uet. Brąz w kategorii klaczy starszych 

zdobyła janowskiej hodowli Agilla 
(Etogram - Altea po Eukaliptus). Jej 
tegoroczny przychówek Arandelo (po 
HS Pirandelo [GB]) otrzyma! złoty 
medal dla źrebiąt w klasie ogierków. 
Córka janowskiego ogiera Pentamer 
(Gazai Al Shaqab [QA] - Pohulanka 
po Pepton), roczna Noorayah (od No
or du Greou [FR]) wygrała czempio- 
nat klaczy młodszych. Konie te należą 
do stadniny Lutetia Arabians.

W październiku w Deauville odbył 
się nowy europejski pokaz - Intercon
tinental Cup Deauville. Pierwsza edy-

cja imprezy zgromadziła na ringu po
nad 70 koni, w tym 8 z Polski. Wszyst
kie zajęły miejsca w pierwszych piąt
kach klas. Wyhodowany w Bialce 
Celsjusz (Ekstern - Carina po Pe- i 
sal), którego podczas ostatniej £ 
aukcji Pride of Poland kupił egip- ffl 
ski hodowca, Mohamed Omar l", 
Elsaady Zaghloul, wygrał klasę V 
oraz zdobył srebrny medal ogie
rów starszych. Drugie miejsce | 
w tej samej klasie zajął Elmaran j 
(Al Maraam [IL] - Ekstera po j 
Ekstern) Wojciecha Parczewskie
go, który w finale sięgnął po brąz.

■ i

I
V

...w Wielkiej Brytanii
Podczas rozegranego w ostatnich 

dniach czerwca międzynarodowego 
pokazu Midland Arabian Festival 
w Malvern córka janowskiej Arabeski 
(Eldon - Arina po Palas [SU]), sze
ścioletnia Alia E.A. (po Khidar [BE]), 
należąca do saudyjskiej stadniny Al 
Muawd Stud zdobyła zloty medal kla
czy starszych. Takie samo trofeum 
w kategorii ogierów zdobył syn janow
skiego Pilota (Fawor - Pipi po Banat), 
znakomicie ruszający się AH Kuda (od 
My Midnite Dancer [US]).

i 
(

From the shows. In Germany...
In July at Ismer Stud in Stróhen took place an international 

,,B“-Class show „International Days for Arabians“. Two mares le

ased from Michałów won medals there - Emira (Laheeb [IL] - Em- 

bralMonogramm [US]), on lease at Ajman Stud, got the Gold, 

whereas her daughter El Saghira (by Galba [DE]), reperesnting 

Athbah Stud - the Bronze. Altis (WH Justice [US] - Albia/Pers), 

bred by Krzysztof Gożdzialski and owned by the hosts, was cla

imed the Reserve Champion Stallion. In Junior Mares the Gold 

Medal went to a daughter of Michałów-bred Kwestura (Mono

gramm [US] - Kwesta/Pesennik [SU]) - a yearling filly AJ Noor 

Kwestura (by Aja Justified [GB]) from Ajman Stud, whereas the 

Junior Champion Stallion became another get of Michałów star - 

the yearling Emerald J (QR Marc [US] - EmandorialGazal Al Sha

qab [QA]), bred by Jadem Arabians (Christine Jamar), owned by 

Al-Jalawiyah Stud

A week later at Marbach State Stud in Germany took place another 

international ,,B“-Class show - Bairactar Memorial. Polish fillies ob

tained satisfying results there. Parysada PS (Marwan Al Shaqab 

[QA] - Prokanitsa [NHIKamaval [SU]), bred by Przemysław Sa

wicki, won her class and got the Bronze in Junior Mares.

During the international ,,C“-Class show „Arabian Impressions“, ta

king place at Alsfeld, the yearling colt Gatito (Ekstem - Galakty- 

ka/Grafik) from Sowiniec Stud, as well as the mare Gallia (Galba 

[DE] - Galilea/Laheeb [IL]) from Czepie Stud, won Bronze Medals 

in their age-groups.

...in Czech Republic
In the first week-end of September in Prague held was the Second In- f 

temational Show - Prague Intercup. In Senior Stallions the Bronze Me

dal was brought to Poland by Palatino (Pesal - PalmetalEcahs from 

Jandw Podlaski. In the Senior Mares’ Championships a similar nedal 

was granted to Emira, bred at Michaldw, leased by Ajman Stud, ' he Si

lver went to another Michaidw-bred mare. Padova (Galba [DE - Pa

langalEkstem), owned by Al Shaqab Stud. In Junior Stallions finals 

competed also Jandw-bred two-year-olds-Amanito (Eden C [US] -Al

tamira/Ekstem) and Almanzar (El Nabila B [HU] - Alantin Emi

grant), whereas in the Junior Mares’ Championships took part hree- 

-year-old Ekspiracja (WH Justice [US] - Eklezja/Monogramm US]), 

bred by Lech Biszczyk, owned by Krzysztof Ealba. A special aw: nd for 

the best movement was granted to the stallion Ekier (Metropol) NA - 

EmikalEldon), bred at Biaika, owned by Piotr Jasiak.

...in Belgium
The prestigious show Elran Cup, last year qualified to ,,A“-Clas this 

year wasn’t affiliated by ECAHO. It was a pity, because its Sent r Ma

res’ Championship was captured by Emira, bred at Michaldw. ased 

by Ajman Stud. Moreover, the son of Michaidw-bred Emocja (Mono

gramm [US] - EmigracjalPalas [US] ), a 2-y.o. colt Espressivo (by QR 

Marc [US]), was claimed the Junior Reserve Champion Stallioi

The Championship of Belgium took place in the first week-end c Sep

tember, at Libramont. In Junior Stallions medals were given to the 
sons of Michaidw-bred mares, sired by QR Marc. The Champion c Bel- 

gium claimed was 2-y.o. Espressivo, whereas the Bronze Medal got to 

the yearling Pavorotto K.A (out of Palanga/Ekstem). Moreover, Glo

riet Psyche, bred by Stanislaw Kedestowicz, won the Liberty Class.

...in France
In July, at Haras de Lamballe Stud, held was an international, ,,C“- 

Class show, Breizh Arabian Horse Show 2011. Silver Medal was then 

granted to Elwinga (HS Pirandelo [GB] - ElekcjalEtogram), bred 

at Janów Podlaski. whereas her daughter Elwanda (by Da Vinci FM 

[US]), won the Championship for this year’s fillies.

In August, in a regional show at Haras du Pin Stud in Normandie, 

the Gold Medal in Senior Stallions won the stallion Epicentrum 

(Ekstem - Escalona Eldon) from Michaldw, owned by Mathieu Har- 

rouet. The Bronze in Senior Mares was granted to Agilla (Etogram 
- AltealEukaliptusi. bred at Janów Podlaski. Her youngest get. the 

colt Arandelo (by HS Pirandelo [GB]), got the Gold Medal in the 

colt-foals class. A daughter of Janów-bred stallion Pentamer (Gazal 
Al Shaqab [QA] - Pohulanka IPepton) - the yearling filly Noorayah 

(out of Noor du Greou [FR]), won the Junior Mares’ Championship. 
The horses mentioned above belong to Lutetia Arabians Stud.

In October at Deauville introduced was another European show - 

Intercontinental Cup Deauville. Entered were 70 horses, including 8 

from Poland. All were placed in the Top Fives of their classes. The 

stallion Celsjusz > Ekstem - Carina/Pesal), bred at Biaika and owned 
by an Egyptian breeder, Mohamed Omar Elsaady Zaghloul, who 

purchased him in the last Pride of Poland sale - won his class and 

got the Silver Medal in Senior Stallions. In the same class second 

placed was Elmaran (Al Maraam [IL] - Ekstera/Ekstem), bred by 

Wojciech Parczewski, finally awarded with the Bronze Medal.

...In Great Britain
In the end of June held was an international show, Midlands Arabian 

Festival, at Malvern. A daughter of Janow-bred Arabeska (Elsdon - 

Arina I Palas [SU]), the 6-y.o. Alia E.A. (by Khidar [BE]), won the 

Gold Medal in Senior Mares. A similar trophy in Stallions was gran
ted to a son of Jandw-bred Pilot (Fawor - Pipi/Banat) - an excellent 

mover AH Kuda (out of My Midnite Dancer [US]).
In the last week-end of August, at Towerlands, held was an ,,A“-Class 

international show URIAHS (United Kingdom International Ara

bian Horse Show. In the Senior Stallions Championship the Bronze 

Medal was won by Michaidw-bred Premier (Monogramm [US] - Pre- 

miera/Piechur), owned by Marley Arabians Stud. In Senior Mares 

the Championship was granted to a daughter of Jandw-bred Arabe

ska - Alia E.A., owned by Al Muawd Stud in Saudi-Arabia..

...in Finland
In July, during an international show at Forssa, organized by the 

Finnish association FAHS, in Stallions the Bronze Medal was won 
by 25-y.o. Etman (Gil - Etruria/Palas [SU]). A corresponding trophy 

in Mares was given to Polifonia (Primo [SE] - Pepesza/Eukaliptus).
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pokaz klasy B, International Days for 
Arabian. Dwa medale zdobyły tam 
klacze SK Michałów, przebywające 
w dzierżawach. Emira (Laheeb [IL] 
- Embra po Monogramm [US]), 

}fv dzierżawiona przez Ajman Stud, 
została nagrodzona złotym krąż
kiem, zaś jej córka El Saghira (po 
Galba [DE]), reprezentująca Ath
bah Stud - brązowym. Przedsta
wiciel gospodarzy, Altis (WH Ju- 
stice [US] - Albia po Pers) ho
dowli Krzysztofa Goździalskiego, 
Falborek Arabians, został wice- 

czempionem ogierów starszych. Złoty 
medal klaczy młodszych zdobyła cór
ka michaiowskiej Kwestury (Mono
gramm [US] - Kwesta po Pesennik 
[SU]) - roczna AJ Noor Kwestura (po 
Aj a Justified [GB]) z Ajman Stud, 
a złotym medalistą ogierów młod
szych został potomek innej gwiaz
dy z Michałowa - roczny Emerald J 
(QR Marc [US] - Emandoria po Gazal 
Al Shaqab [QA]), hodowli Jadem Ara
bians (Christine Jamar), własności 
Al-Jalawiyah Stud.

Tydzień po imprezie w Stróhen, na 
terenie niemieckiej państwowej stad
niny w Marbach, odbył się kolejny mię
dzynarodowy pokaz klasy B - Bairac- 
tar Memoriał. Bardzo dobrze zapre
zentowały się tam polskie klaczki. Pa- 
rysada PS (Marwan Al Shaqab [QA] - 
Prokanitsa [NL] po Kamaual [SU]) 
Przemysława Sawickiego wygrała kla
sę i zdobyła brązowy medal klaczy 
młodszych.
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feld roczny ogierek Gatito (Ekstern - 
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pie Arabians, zdobyły brązowe meda
le w swoich kategoriach.

...\n Czechach
W pierwszy weekend września 

w Pradze odbył się drugi międzynaro
dowy pokaz organizowany przez Cze
chy - Prague Intercup. Z brązowym 
medalem ogierów starszych wrócił 
stamtąd Palatino (Pesal - Palmeta po 
Ecaho) z SK Janów Podlaski. W czem- 
pionacie klaczy starszych krążek z te
go samego kruszcu zdobyła micha- 

lowska Emira dzierżawiona przez Ąj. 
man Stud. Srebro przypadlo w udzig. 
le wychowance Michałowa, Padovie 
(Galba [DE] - Palanga po Ekstern) 
należącej do Al Shaqab Stud. Ponad- 
to w finale ogierów młodszych rywali
zowały janowskie dwulatki - Amanito 
(Eden C [US] - Altamira po Ekstern) 
oraz Almanzor (El Nabiła B [HU] - 
Alantina po Emigrant), a w czem- 
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trzyletnia Ekspiracja (WH Justice [US] 
- Eklezja po Monogramm [US]), ho
dowli Lecha Blaszczyka i własności 
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za najlepszy ruch zdobył wyhod< wany 
w Biaice ogier Ekier (Metropolis NA 
[US] - Emika po Eldon), należący do 
Piotra Jasiaka.
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W tym roku prestiżowy Elran Cup, 

w poprzednich latach rozgrywany ja
ko pokaz klasy A, odbył się bez afilia
cji ECAHO. Michałowska Emira, 
dzierżawiona przez Ajman Stud zdo
była tam tytuł czempionki klacz; star
szych. Ponadto syn michaio- skiej 
Emocji (Monogramm [US] - Ei (gra
cja po Palas [SU]), dwuletni Esj. ressi- 

vo (po QR Marc [US]), został wice- 
czempionem ogierów młodszych.

W pierwszy weekend września w Li
bramont odbył się Czempionat Belgii. 
W kategorii ogierów młodszych medale 
zdobyli synowie michaiowskich klaczy, 
obąj po QR Marc. Czempionem Belgii 
został dwuletni Espressivo, a brązowy 
medal zdobył roczny Pavorotto K.A. 
(od Palanga po Ekstem). Ponadto kla
sę Liberty wygrał Gloriet Psyche ho
dowli Stanisława Redestowicza.

...we Francji
W lipcu, na terenie stadniny Haras 

de Lamballe. odbył się międzynarodo
wy pokaz klasy C Breizh Arabian Horse 
Show 2011. Urodzona w Janowie Pod
laskim Elwinga (HS Pirandelo [GB] - 
Elekcja po Etogram) zdobyła srebrny 
medal klaczy starszych. Jej córka El- 
wanda (po DA Vinci FM [US]) wygrała 
czempionat tegorocznych klaczek.

W sierpniu złoty medal ogierów 
starszych na regionalnym pokazie 
w stadninie Haras du Pin w Normandii 
zdobył wychowanek SK Michałów, 
Epicentrum (Ekstem - Escalona po 
Eldon), należący do Mathieu Harro- 
uet. Brąz w kategorii klaczy starszych 

zdobyła janowskiej hodowli Agilla 
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cja imprezy zgromadziła na ringu po
nad 70 koni, w tym 8 z Polski. Wszyst
kie zajęły miejsca w pierwszych piąt
kach klas. Wyhodowany w Bialce 
Celsjusz (Ekstern - Carina po Pe- i 
sal), którego podczas ostatniej £ 
aukcji Pride of Poland kupił egip- ffl 
ski hodowca, Mohamed Omar l", 
Elsaady Zaghloul, wygrał klasę V 
oraz zdobył srebrny medal ogie
rów starszych. Drugie miejsce | 
w tej samej klasie zajął Elmaran j 
(Al Maraam [IL] - Ekstera po j 
Ekstern) Wojciecha Parczewskie
go, który w finale sięgnął po brąz.

■ i

I
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...w Wielkiej Brytanii
Podczas rozegranego w ostatnich 

dniach czerwca międzynarodowego 
pokazu Midland Arabian Festival 
w Malvern córka janowskiej Arabeski 
(Eldon - Arina po Palas [SU]), sze
ścioletnia Alia E.A. (po Khidar [BE]), 
należąca do saudyjskiej stadniny Al 
Muawd Stud zdobyła zloty medal kla
czy starszych. Takie samo trofeum 
w kategorii ogierów zdobył syn janow
skiego Pilota (Fawor - Pipi po Banat), 
znakomicie ruszający się AH Kuda (od 
My Midnite Dancer [US]).

i 
(

From the shows. In Germany...
In July at Ismer Stud in Stróhen took place an international 

,,B“-Class show „International Days for Arabians“. Two mares le

ased from Michałów won medals there - Emira (Laheeb [IL] - Em- 

bralMonogramm [US]), on lease at Ajman Stud, got the Gold, 

whereas her daughter El Saghira (by Galba [DE]), reperesnting 

Athbah Stud - the Bronze. Altis (WH Justice [US] - Albia/Pers), 

bred by Krzysztof Gożdzialski and owned by the hosts, was cla

imed the Reserve Champion Stallion. In Junior Mares the Gold 

Medal went to a daughter of Michałów-bred Kwestura (Mono

gramm [US] - Kwesta/Pesennik [SU]) - a yearling filly AJ Noor 

Kwestura (by Aja Justified [GB]) from Ajman Stud, whereas the 

Junior Champion Stallion became another get of Michałów star - 

the yearling Emerald J (QR Marc [US] - EmandorialGazal Al Sha

qab [QA]), bred by Jadem Arabians (Christine Jamar), owned by 

Al-Jalawiyah Stud

A week later at Marbach State Stud in Germany took place another 

international ,,B“-Class show - Bairactar Memorial. Polish fillies ob

tained satisfying results there. Parysada PS (Marwan Al Shaqab 

[QA] - Prokanitsa [NHIKamaval [SU]), bred by Przemysław Sa

wicki, won her class and got the Bronze in Junior Mares.

During the international ,,C“-Class show „Arabian Impressions“, ta

king place at Alsfeld, the yearling colt Gatito (Ekstem - Galakty- 

ka/Grafik) from Sowiniec Stud, as well as the mare Gallia (Galba 

[DE] - Galilea/Laheeb [IL]) from Czepie Stud, won Bronze Medals 

in their age-groups.

...in Czech Republic
In the first week-end of September in Prague held was the Second In- f 

temational Show - Prague Intercup. In Senior Stallions the Bronze Me

dal was brought to Poland by Palatino (Pesal - PalmetalEcahs from 

Jandw Podlaski. In the Senior Mares’ Championships a similar nedal 

was granted to Emira, bred at Michaldw, leased by Ajman Stud, ' he Si

lver went to another Michaidw-bred mare. Padova (Galba [DE - Pa

langalEkstem), owned by Al Shaqab Stud. In Junior Stallions finals 

competed also Jandw-bred two-year-olds-Amanito (Eden C [US] -Al

tamira/Ekstem) and Almanzar (El Nabila B [HU] - Alantin Emi

grant), whereas in the Junior Mares’ Championships took part hree- 

-year-old Ekspiracja (WH Justice [US] - Eklezja/Monogramm US]), 

bred by Lech Biszczyk, owned by Krzysztof Ealba. A special aw: nd for 

the best movement was granted to the stallion Ekier (Metropol) NA - 

EmikalEldon), bred at Biaika, owned by Piotr Jasiak.

...in Belgium
The prestigious show Elran Cup, last year qualified to ,,A“-Clas this 

year wasn’t affiliated by ECAHO. It was a pity, because its Sent r Ma

res’ Championship was captured by Emira, bred at Michaldw. ased 

by Ajman Stud. Moreover, the son of Michaidw-bred Emocja (Mono

gramm [US] - EmigracjalPalas [US] ), a 2-y.o. colt Espressivo (by QR 

Marc [US]), was claimed the Junior Reserve Champion Stallioi

The Championship of Belgium took place in the first week-end c Sep

tember, at Libramont. In Junior Stallions medals were given to the 
sons of Michaidw-bred mares, sired by QR Marc. The Champion c Bel- 

gium claimed was 2-y.o. Espressivo, whereas the Bronze Medal got to 

the yearling Pavorotto K.A (out of Palanga/Ekstem). Moreover, Glo

riet Psyche, bred by Stanislaw Kedestowicz, won the Liberty Class.

...in France
In July, at Haras de Lamballe Stud, held was an international, ,,C“- 

Class show, Breizh Arabian Horse Show 2011. Silver Medal was then 

granted to Elwinga (HS Pirandelo [GB] - ElekcjalEtogram), bred 

at Janów Podlaski. whereas her daughter Elwanda (by Da Vinci FM 

[US]), won the Championship for this year’s fillies.

In August, in a regional show at Haras du Pin Stud in Normandie, 

the Gold Medal in Senior Stallions won the stallion Epicentrum 

(Ekstem - Escalona Eldon) from Michaldw, owned by Mathieu Har- 

rouet. The Bronze in Senior Mares was granted to Agilla (Etogram 
- AltealEukaliptusi. bred at Janów Podlaski. Her youngest get. the 

colt Arandelo (by HS Pirandelo [GB]), got the Gold Medal in the 

colt-foals class. A daughter of Janów-bred stallion Pentamer (Gazal 
Al Shaqab [QA] - Pohulanka IPepton) - the yearling filly Noorayah 

(out of Noor du Greou [FR]), won the Junior Mares’ Championship. 
The horses mentioned above belong to Lutetia Arabians Stud.

In October at Deauville introduced was another European show - 

Intercontinental Cup Deauville. Entered were 70 horses, including 8 

from Poland. All were placed in the Top Fives of their classes. The 

stallion Celsjusz > Ekstem - Carina/Pesal), bred at Biaika and owned 
by an Egyptian breeder, Mohamed Omar Elsaady Zaghloul, who 

purchased him in the last Pride of Poland sale - won his class and 

got the Silver Medal in Senior Stallions. In the same class second 

placed was Elmaran (Al Maraam [IL] - Ekstera/Ekstem), bred by 

Wojciech Parczewski, finally awarded with the Bronze Medal.

...In Great Britain
In the end of June held was an international show, Midlands Arabian 

Festival, at Malvern. A daughter of Janow-bred Arabeska (Elsdon - 

Arina I Palas [SU]), the 6-y.o. Alia E.A. (by Khidar [BE]), won the 

Gold Medal in Senior Mares. A similar trophy in Stallions was gran
ted to a son of Jandw-bred Pilot (Fawor - Pipi/Banat) - an excellent 

mover AH Kuda (out of My Midnite Dancer [US]).
In the last week-end of August, at Towerlands, held was an ,,A“-Class 

international show URIAHS (United Kingdom International Ara

bian Horse Show. In the Senior Stallions Championship the Bronze 

Medal was won by Michaidw-bred Premier (Monogramm [US] - Pre- 

miera/Piechur), owned by Marley Arabians Stud. In Senior Mares 

the Championship was granted to a daughter of Jandw-bred Arabe

ska - Alia E.A., owned by Al Muawd Stud in Saudi-Arabia..

...in Finland
In July, during an international show at Forssa, organized by the 

Finnish association FAHS, in Stallions the Bronze Medal was won 
by 25-y.o. Etman (Gil - Etruria/Palas [SU]). A corresponding trophy 

in Mares was given to Polifonia (Primo [SE] - Pepesza/Eukaliptus).
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Kj-ovika- • (Ijromcie of events

W ostatni weekend sierpnia w To- 
werlands odbył się międzynarodowy 
pokaz klasy A UKIAHS (United King- 
dom International Arabian Horse 
Show). W czempionacie ogierów star
szych brązowy medal zdobył wycho
wanek SK Michałów, Premier (Mo- 

k nogramm [US] - Premiera po Pie- 
chur), własności stadniny Marley 

I Arabians, zaś czempionat klaczy 
starszych wygrała Alia E.A.

...w Finlandii
W lipcu w międzynarodowym 

\ pokazie w Forssa, organizowanym 
przez fiński związek FAHS, brązo
wy medal ogierów zdobył 25-letni 

Etman (Gil - Etruria po Palas [SU]). 
Takie samo trofeum w kategorii klaczy 
zdobyła Polifonia (Primo [SE] - Pepe
sza po Eukaliptus). Oba konie zostały 
wyhodowane w Janowie Podlaskim, 
a należą do szwedzkiej stadniny Arvak 
Nord (Kristina i Nils-Olov Lindfors).

...w Danii
Narodowy Czempionat Danii odbył 

się w tym roku w kolebce klocków Le
go, Billund. Wyhodowany w SK Micha
łów Lissar (Gazal Al Shaqab [QA] - 
Larissa po Eukaliptus), należący do 
Turban Stud został wybrany Czempio- 
nem Ogierów Starszych.

...i w Kanadzie
Pod koniec sierpnia, podczas Czem- 

pionatu Kanady w Brandon wyhodo
wany w Michałowie Empres (Mono
gramm [US] - Empressa po Probat 
[SE]) zdobył tytuł Top Ten Ogierów. 
Ponadto wyhodowany przez Dicka 
Reeda wałach TA Prelude - syn micha- 
iowskich Kordelasa (Monogramm 
[US] - Kabała po Palas [SU]) oraz 
Promocji (Eukaliptus - Premiera po 
Piechur) - został wiceczempionem 
w konkurencji Arabian Western Plea- 
sure Junior Horse oraz zdobył tytuły 
Top Ten w dwóch amatorskich kla
sach - Arabian Western Pleasure AAO 
18-39 oraz Arabian Western Pleasure 
AATR 18-39.

Jesienny Pokaz w Janowie
W drugi weekend września w Jano

wie Podlaskim odbył się VI Jesienny 
Pokaz Koni Arabskich, na którym 
znaczący sukces odniosła najmłodsza 
państwowa stadnina koni arabskich - 
Białka. Urodzona tam roczna Egema 
(Esparto - Egira po Emigrant), zaku
piona przez Idrisa Hassana z Sudanu, 
została czempionką klaczy młodszych 
i najlepszym koniem pokazu. Srebrny 
medal zdobyła reprezentantka Bialki, 
trzyletnia Cella (Ekstern - Celina po 
Metropolis NA [US]). Brąz, za sprawą

dwuletniej Bereniki (Eden C [US] - 
Bélgica po Gazal Al Shaqab [QA]), 
odebrali gopodarze. Także w czempio
nacie klaczy starszych dwa medale 
zdobyła Białka. Złoto i brąz wywalczy
ły córki ogiera Gazal Al Shaqab - Per- 
flrka (od Perforacja po Emal) oraz 
Perolia (od Pereira po Eldon). Na po
dium rozdzieliła je janowska Atma 
(Ekstern - Altona po Eukaliptus). Ko
lejne zwycięstwo Białka odniosła w fi
nale ogierów młodszych, a to za spra
wą syna złotej medalistki, rocznego 
Pemala (po Esparto). Srebro przypa- 
dło w udziale rocznemu ogierkowi 
Wojciecha Parczewskiego, Simon Be

Both horses were bred at Janów, now belong to a Swedish stud 

Arvak Nord (Kristina and Nils-Olov Lindfors).

...in Denmark
This year the National Championship of Denmark took place at Bil

lund - the cradle of Lego blocks. Michalów-bred Lissar (Gazal Al 

Shaqab - Larissa/Eukaliptus), owned by Turban Stud, was elected 

the Senior Champion Stallion.

...and in Canada
In the end of August, during the Canadian Championships at Bran

don, the Michalów-bred stallion Empres (Monogramm [US] - Em- 

pressa/Probat [SE]), won the title of Top Ten Stallion. In the same 

show the gelding TA Prelude, bred by Dick Reed, bom of Michałów- 

-bred parents Kordelas (Monogramm [US] - Kdbala/Palas [SU]) and 

Promocja (Eukaliptus - Premiera/Piechur), won the Reserve Cham

pionship in the competition Arabian Western Pleasure Junior Horse. 

He gained also Top Ten titles in two amateur classes - Arabian We

stern Pleasure AAO 18-39 and Arabian Western Pleasure AATR 18-39.

The Autumn Show at Janów
In the second week-end of September held was the VI Autumn Ara

bian Horse Show at Janów Podlaski. It distinguished itself by a si

gnificant success of the youngest state stud at Białka. The yearling 

filly Egema (Esparto - Egira/Emigrant), bom at Białka, but impor

ted by Idris Hassan from Sudan, was claimed the Junior Champion 

Mare and Best in Show. The Silver Medal won another representa

tive of Białka, the 3-y.o. filly Cella (Ekstern - Celina!Metropolis NA 

[US]). The Bronze got to Janów, theanks to 2-y.o. Berenika (Eden 

C [US] - Belgica/Gazal Al Shaqab [QA]). In Senior Mares two me

dals (Gold and Bronze) went to Białka, for two daughters of Gazal 

Al Shaqab, Perfirka (out of Perforacja/Emal) and Perolia (out of Pe

reira/Eldon). On the box they were separated by Janów-bred Atma 

(Ekstern- Altona/Eukaliptus). In the finals of Junior Stallions Biał

ka gained another success. Its creator was the yearling colt Pemal, 

by Esparto, out of the Gold Medal winner in the same show. The Si

lver went to the yearling colt Simon Bej (Psytadel [US] - Sarahb 

Bey JC [BEj/Kubinec [SU]), bred by Wojciech Parczewski, whereas 

Janów-bred Almanzar closed the medal three. Białka didn’t have 

medal winners in the Championships of Senior Stallion, because no 

representative of this stud was entered in the class. It was won by 

WH Kaneko MS (Marwan Al Shaqab [QA] — WHK Antiffany Bey 

CUS]IBeythoven MC [US]), bom in the US, owned by the Egyptian 

stud El Safinad, but registered in Poland. Two remaining medals got 

Janów-bred satailions - Salar (Ecaho - SabalEtat) and Pegasus 

(Gazal Al Shaqab [QA] -Pepesza/Eukaliptus).



jowi (Psytadel [US] - Sarahbi Bey JC 
[BE] po Kubinec [SU]), a nagrodzoną 
trójkę zamknął dwuletni janowski Al- 
manzor. Białeccy hodowcy nie wyszli 
do dekoracji jedynie podczas czempio- 
natu ogierów, ale chyba tylko dlatego, 
że w tej kategorii nie wystawili żad
nego uczestnika. Wygrał urodzony 
w USA WH Kaneko MS (Marwan Al 
Shaqab [QA] - WHK Antiffany Bey 
[US] po Beythouen MC [US]), należą
cy do egipskiej stadniny El Safinad, 
a zarejestrowany w Polsce. Dwa pozo
stałe tytuły zdobyli reprezentanci go
spodarzy - Salar (Ecaho - Saba po 
Etat) i Pegasus (Gazal Al Shaąab 
[QA] - Pepesza po Eukaliptus).

Najważniejsze podczas Jesiennego 
Pokazu w Janowie są klasy pod sio
dłem. Chociaż część koni występuje tu 
niezmiennie co roku, to zazwyczaj 
startują one pod nowymi, młodszymi 
jeźdźcami. Co roku także pojawiają się 
nowe konie i nowi zawodnicy, którzy 
niejednokrotnie sprawiąją niespo
dzianki. Znany z zeszłorocznych kon
kursów reprezentant stadniny Chrcyn
no Pałac, Sławomir Przybysz, który 
w tym roku nie stawił się na rozegra
nych w czerwcu Sportowych Mistrzo
stwach Polski Koni Arabskich, zrewan
żował się konkurentom podczas je
siennego pokazu. Dosiadając wałacha 

horses start under new, younger riders and at the same time appear 

some nev. horses and riders, sometimes surprising all of us. For 

example. Sławomir Przybysz, representing Chrcynno Palac Stud, 
known for his starts in last year, didn’t take part in this year’s Ara

bian Hor Sports Championships of Poland. He made up for it in 

he Autumn Show, winning two dressage competitions, whereas in

Galahad (Werbum - Granada po Mo
nogramem [US]) oraz ogierów Echo 
Adonis (Al Maraam [IL] - Echo Kalli- 
sto po Pamir), Echo Apollo (Piaff - 
Echo Kallisto po Pamir) i Psyche Ares 
(Ekstern - Pallas-Atena po Ecaho) 
wygrał dwa konkursy ujeżdżenia, 
a w pozostałych klasach zajmował 
miejsca wyłącznie na podium. Wygry
wały z nim amazonki: Aleksandra 
Owerko, dosiadająca janowskiego 
ogiera Metropolis NA oraz Danuta Ko- 
nończuk, startująca na synu Metropo- 
lisa, Ekierze. W konkursie skoków za
wodnika z Chrcynna pokonał junior ze 
Stajni u Koniuszego, Krzysztof Karcz
marz, jadący na ogierze Pedagog (Pi
lot - Pętla po Visbaden [SU]). Cztero
krotnie medalową trójkę zamykała 
młoda amazonka KJ Janów Podlaski, 
Weronika Raczkowska na ogierze Pra
do (Esktem - Pętla po Visbaden 
[SU]). Na podium dekorowani byli 
także: Katarzyna Stawiska na klaczy 
Encina (Pesal - Epoza po Eukalip
tus), Jacek Samociuk na ogierze Per- 
seusz (Laheeb [IL] -Pepesza po Euka
liptus) oraz Ewelina Żołna na ogierze 
Album (Europejczyk - Alejka po Pa- 
las [SU]).

Po raz drugi jesienną imprezę za
mknęła aukcja koni. Wynik okazał się 
znacznie lepszy od zeszłorocznego.

Spośród zaoferowanych 75 koni, no
wych właścicieli znalazło 35. Ceny wa
hały się od tysiąca do 10 tysięcy euro.

Puchar Narodów
W tym roku polska drużyna 

wróciła z Pucharu Narodów 
w Akwizgranie bez medalu. Jed
nak konie z Polski były wysoko 
oceniane przez sędziów. Najlepszy 
wynik uzyskała michaiowska Em- 
mona (Monogramm [US] -Emilda 
po Pamir), która z trzecią oceną 
pokazu (93,80 pkt.) - w tym z dwie
ma maksymalnymi notami za typ 
i kompletem „20“ za ruch - wygrała 
klasę najstarszych klaczy. Poza nią do 
finałowych rozgrywek, z drugich 
miejsc w klasach, weszły michaiowskie 
Zigi Zana (QR Marc [US] - Zagrobla 
po Monogramm [US]) i Empire (Enzo 
[US] - Emira po Laheeb [IL]), oraz 
Psyche Kreuza (Ekstern - Pallas-Ate- 
na po Ecaho) ze stadniny Chrcynno 
Pałac pp. Poszepczyńskich. Punkty za 
trzecie miejsca w klasach zdobyły: 
ogierek Peron (Esparto - Perolia po 
Gazal Al Shaqab [ QA]) z Bialki, klacz
ki: Waranga (QR Marc [US] - Wilga po 
Ekstern) i Wieża Mocy (QR Marc [US] 
- Wieża Marzeń po Ekstern) z Michało
wa, klacze: Sefora (Ekstern - Sawant- 
ka po Pepton) i Belgica (Gazal Al

other classes he has never been out of the box. Several competitions 

were won by Aleksandra Owerko, riding the stallion Metropolis NA 

and Danuta Konończuk, mounting his son Ekier. In the showjum

ping competition won a junior rider from „The Equerry Stable“ 

(Stajnia u Koniuszego) - Krzysztof Karczmarz on the stallion Peda

gog (Pilot - Pętla/Vispbaden [SU]). Agirl-rider from Janów Podlaski, 

Weronika Raczkowska, riding the stallion Prado (Ekstern - Pę- 

tla/Visbaden [SU]) was placed third for four times. Occasionally on 

the box appeared Katarzyna Stawiska on the mare Encina (Pesal - 

EpozalEukaliptus), Jacek Samociuk on the stallion Perseusz (Lahe
eb (IL) - Pepesza/Eukaliptus) and Ewelina Żołna, riding the stallion 

Album (Europejczyk - Alejka/Palas [SU]).

For the second time the Autumn Show was followed by the Autumn 

Auction. Its result proved better than last year’s. From 75 offered 

horses - 35 found new owners, whereas the prices varied from 1000 

to 10 000 Euro.

The Nations' Cup
This year the Polish team came back from Aachen without a medal. 

Nevertheless, horses from Poland were highly evaluated by the jud

ges. The best result obtained Michalow-bred Emmona (Monogramm 
[US] - Emilda/Pamir), who won her class (of the oldest mares) with 

the third total point score of the show (93,80, including two maximum
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Shaqab [QA] - Belladona po Europej
czyk) z Janowa Podlaskiego, oraz Cha
os Persefona {Poganin - Ceres po Gan
ges) ze stadniny Chrcynno Pałac, 
a wśród ogierów - michaiowski Kab- 
sztad (Poganin - Kwestura po Mono
gramm [US]). Na czwartych i pią
tych lokatach w klasach uplasowa
ło się jeszcze 8 koni z polskiej dru
żyny. Ponadto znakomicie zapre
zentowały się konie polskiej ho
dowli, reprezentujące w Aachen 
inne kraje: zwycięzca klasy Altis, 
wyhodowany przez Krzysztfa 
Goździalskiego, oraz wychowan
kowie SK Michałów, wchodzący 
do finału z drugiego miejsca: Pia

cenza (QR Marc [US] - Primawera po 
Emigrant) i Premier (Monogramm 
[US] - Premiera po Piechur). W czem- 

«

pionatach polskim akcentem był dwu
letni ogierek Espressivo (syn Emocji), 
który zdobył brązowy medal. Mimo 
braku najwyższych laurów, stawka pol
skich koni była na tyle silna, że nasz 
kraj zajął drugie miejsce w klasyfikacji 
zarówno Pucharu Narodów, jak i Pu
charu Hodowców.

Rajdy
W ostatni weekend lipca, na terenie 

KJ Bik w Gieniuszach koło Białego
stoku, odbyły się mistrzostwa Polski 
juniorów i młodych jeźdźców w spor
towych rajdach konnych. Złoty medal 
zdobyła Agnieszka Markowska z JKS 
Jasiorówka, dosiadająca arabskiego 
ogiera El-Vis (Visbaden [SU] - Etno
grafia po Aloes), hodowli SK Janów 
Podlaski.

We wrześniu KJ Bik był gospoda
rzem II Mistrzostw Polski Młodych 
Koni. Większość medali zdobyły konie 
arabskie. W kategorii czterolatków 
srebrny medal wywalczyła Cermitka 
(Avangard [SU] - Celineczka po Pe- 
sal), hodowli Roberta Talarka, dosia
dana przez właściciela, Wojciecha He- 
liasza. Brązowy medal pod właściciel
ką, Katarzyną Bohdanowicz, zdobył 
Ekten (Poganin - Ektenia po Furiat) 
hodowli Wojciecha Parczewskiego. Mi
strzostwa pięciolatków nie zostały ro
zegrane. W kategorii sześciolatków 
zwyciężył Arwim (Fryderyk - Arwima 
po Wachlarz) hod. Zbigniewa Gór
skiego, wl. Artura Landaua, dosiada

ny przez Bartłomieja Kondratowicza. 
Pokonał on Al Asterą (Fryderyk - Asy
ria po Zagon) hodowli KJ Falenty, do
siadanego przez Alicję Sobieską oraz 
Edineta (Włodarz - Ellila po Wa
chlarz) hodowli stadniny Damis, na 
którym startowała właścicielka - 
Agnieszka Romszycka.

Walor
We wrześniu wielkopolska policja 

odnalazła skradzionego w mąju złote
go medalistę sportowych mistrzostw 
Polski i Europy koni arabskich - wała
cha Walor (Aslan - Wyprawa po Eto- 
gram), należącego do rodziców ama
zonki Darii Klimeckiej, pod którą od
nosił sportowe sukcesy. Przypomnij- 
my, że koń ten został uprowadzony ze 
stajni przy domu, w Szymanowie koło 
Śremu. Z pierwszych doniesień wyni
kało, że Walor wrócił do domu w do
brej formie.

Pogrom
Stadnina Koni Janów Podlaski 

i stadnina Midwest Arabians porozu
miały się w sprawie wspólnej promocji
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notes for type and all twenties for movement. To the finals qualified 

also: Michaiow-bred Zigi-Zana (QR Marc [US] - Zagrobla/Mono- 

gramm [US]) and Empire (Enzo [US] - Emira/Laheeb [IL]), as well 

as Psyche Kreuza (Ekstern - Pallas-Atena/Ecaho) bred by Chrcynno

Paiac of Mr&Mrs. Poszepczyński; placed second in their classes. Po

ints for third places in their classes got the following horses: the colt 

Perm (Esparto - PerolialGazal Al Shaqab [QA]) from Biaika; fillies 

Waranga (QR Marc [US] - Wilga/Ekstem) and Wieża Mocy (QR Marc 

[US] - Wieża Marzeń!Ekstern) from Michałów; mares Sefora (Ekstern

- Sawantka/Pepton) and Belgica (Gazal Al Shaqab [QA]- Bellado- 

na/Europejczyk) from Janów Podlaski and Chaos Persefona (Poganin

- Ceres/Ganges) from Chrcynno Paiac; and the stallion Kabsztad (Po

ganin - Kwestura/Monogramm [US]) from Michałow. 8 horses from 

the Polish team were placed 4th or 5th. Very good results, however, ob

tained Polish-bred horses, representing other countries, as Altis, bred 

by Krzysztof Goździalski, who won his class, as well as Piacenza 

(QR Marc [US] - PrimaweralEmigrant) and Premier (Monogramm 

[US] - Premiera /Piechur), bred at Michałów, qualifying for the finals 

from second places in their classes. In the Championships a Polish ac

cent was marked by the 2-y.o. colt Espressivo (a son of Emocja), who 

won the Bronze Medal. Despite lack of the highest awards, the Polish 

team represented such a high level, that in a general ranking Poland 

was placed second in both Nations’ Cup and Breeders’ Cup.

Endurance
In the last week-end of July, at Bik Equestrian Club in Gieniusze 

near to Bialystok, held were the Junior and Young Riders Cham

pionships of Poland in Endurance. The Gold Medal in that com

petition was granted to Agnieszka Markowska from JKS Jasio- 

rowka, riding the Arabain stallion El-Vis (Visbaden [SU] - Etno- 

grafía!Aloes), bred at Janów Podlaski.

In September the same club organized the Ilnd Endurance 

Championships of Poland for Young Horses. The majority of me

dals were given to Arabian horses. In the class of 4-y.o. the Silver 

Medal was won by Cermitka (Avangard [SU] - Celineczka/Pe- 

sal), bred by Robert Talarek, ridden by her owner, Wojciech He- 

liasz. The Bronze got to Ekten (Poganin - Ektenia/Furiat), bred 

by Wojciech Parczewski, ridden by his owner, Katarzyna Bohda

nowicz. The Championships for 5-year-olds didn’t take place, 

whereas in the class for 6-year-olds the winner was Arwim (Fry

deryk - ArwimalWachlarz), bred by Zbigniew Górski, owned by 

Artur Landau, ridden by Bartłomiej Kondratowicz. He defeated 

Al Aster (Fryderyk - Asyria/Zagon), bred by KJ Falenty, ridden 

by Alicja Sobieska, as well as Edinet (Włodarz - Ellila/Wachlarz), 

bred by the DAMIS Stud, ridden by his owner, Agnieszka Rom

szycka.

Walor
In September the Wielkopolska Police units managed to find the 

gelding Walor (Aslan - Wyprawa!Etogram) - the Gold Medal winner 

of the Arabain Horse Sports Championships of Poland and of Euro

pe, owned by the parents of his rider Daria Klimecka, stolen in May 

this year from his home stable at Szymanów near to Śrem. Walor 

was brought back home in quite a good condition.
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ogiera Pogrom w USA. Czempion Pol
ski Ogierów Młodszych 2011 w paź
dzierniku wyjechał do Stanów, gdzie 
będzie przygotowywał się do udziału 
w pokazach oraz gdzie rozpocznie ka
rierę reproduktora.

Pożegnania
W lipcu na wiecznie zielone pastwi

ska, w wieku 27 lat, odszedł ogier Mu- 
rat-Nur (Banat - Murat-Hanum po 
Muharyt) - pochodzący z otoczonej le
gendą hodowli Zygmunta Braura 
przedstawiciel najstarszego polskiego 
rodu Krzyżyka or.ar. Ogier pól roku 
wcześniej, po smutnych latach spę
dzonych w ciężkich warunkach, zna
lazł schronienie w stadninie Krzyszto
fa Czarnoty. Pod troskliwą opieką od
zyska! formę i nic nie wskazywało, że 
jego czas wkrótce się kończy.

Z ostatniej chwili:
Czempionat Europy w Weronie

Polskie konie znakomicie zaprezen
towały się podczas Czempionatu Eu
ropy w Weronie. Wśród 117 uczestni
ków aż 33 zostało wyhodowanych 

w Polsce, a 27 z nich uplasowało się 
w czołowych piątkach w swoich kla
sach. Konie z Polski wygrały sześć 
klas. Cztery najwyższe oceny pokazu 
należały do klaczy ze stadnin w Mi
chałowie i Janowie Podlaskim. Na 47 
koni w finałach 18 pochodziło z Pol
ski. Na 20 rozdanych tytułów 9 otrzy
mały konie z polskich stadnin. W ka
tegorii klaczek SK Michałów uhono
rowana została srebrnym i brązowym 
medalem - dla Zigi Zany i Wieży Mo
cy. Psyche Kreuza ze stadniny Chr- 
cynno Pałac pp. Poszepczyńskich 
zdobyła tytuł Top Five. W finale kla
czy starszych srebro ponownie powę
drowało do Michałowa - dla Pistorii 
(Gazal Al Shaqab [QA] - Palmira po 
Monogramm [US]). Brązowy medal 
odebrała Etnologia (Gazal Al Shaąab 
[QA] - Etalanta po Europejczyk) 
z Janowa Podlaskiego. Tytuły Top Fi
ve zdobyły michałowska Emmona 
oraz Chaos Persefona pp. Poszep
czyńskich. Podobnie w kategorii ogie
rów starszych, dwa tytuły Top Five 
przypadły w udziale ogierom z Polski: 
janowskiemu Poganinowi (Laheeb

[IL] - Pohulanka po Pepton) oraz je
go synowi, michaiowskiemu Kabszta- 
dowi. Można jeszcze przypomnieć, że 
złota medalistka klaczy starszych - 
Alia E.A., to córka janowskiej i 
Arabeski, zaś srebrny medalista 4
ogierków - Espressivo, to syn A 
michalowskiej Emocji.

Pogrom
The Janów Podlaski Stud and Midwest Arabian Stud made an agre

ement regarding the joint promotion of the colt Pogrom in the USA. 
The Junior Champion Stallion of Poland for the year 2011 in Octo

ber left for the USA, where he’d be submitted to a show training and 

would start his breeding career.

The Farewells
In July passed away the stallion Murat Nur (Banat - Murat-Ha

mm Mu iiaryt), in the age of 27. Bred by the „living legend“ Zygmunt 
Braur. he was a representative of the oldest Polish sireline of Krzy

żyk DB year before this stallion was purchased by Krzysztof 

zamota who rescued him from very hard living conditions and gi
ve him care and shelter. The stallion was looked after very attentive

t

ly and regained a relatively good form quite soon, so nothing indica

ted, that his time was up.

from the last moment:

European Championshis in Werona
Polish horses delivered marvelous performances during the European 

Championships in Verona. Among the 117 participants as many as 33 

were bred in Poland and 27 of them placed in the top fives of their clas

ses. Polish horses won six classes. The four highest scores belonged to 

mares from Michałów and Janów Podlaski studs. Out of the 47 horses 

that qualified for the finals 18 originated from Poland. Out of 20 awar

ded titles as many as 9 went to horses from Polish studs. In the junior 

mares’ category Michałów stud was recognized with silver and bron

ze medals for Zigi Zana and Wieża Mocy. Psyche Kreuza from Chr- 

cynno-Palac Stud (of the Poszepczyński family) gained the title of 

Top Five. In the senior mares’ finals the silver again went to Michałów, 

this time for Pistoria (Gazal Al Shaqab [QA] - Palmira/Monogramm 
[US]). A bronze medal was awarded to Etnologia (Gazal Al Shaqab 

[QA] - Etalanta/Europejczyk) from Janów Podlaski. The titles of Top 

Five went to Michaldw’s Emmona and Chrcynno-Palace’s Chaos Per
sefona. Similarly in the senior stallions’ category two Top Five titles 

were secured by stallions from Poland - Janow's Poganin (Laheeb 

[IL] - Pohulanka/Pepton) and his son, the Michalów-bred Kabsztad. 

We should also mention that the Senior Mare Gold Medalist Alia E.A. 

is the daughter of Janów’s Arabeska, while the Junior Stallion Silver 

Medalist Espressivo - a son of Michalow’s Emocja.

/transl. J.K./
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Top Five Fillies, European Championships, Verona 2011, Italy

Top Ten Junior Female, World Championship, Paris 2010, France

Top Five Fillies, E uropean Championships, Moorsele 2010, Belgium

Silver Medal Champion Filly, International A Show, Middelfart 2010, Denmark 

Bronze Medal Champion Filly, Austrian International A Show, Weis 2010, Austria 

Top Ten Junior Female, World Championship, Paris 200Q, France

Silver Medal Champion Filly, Polish National Show, Janów Podlaski 200Q, Poland 

The Best in Show, Junior Spring Show, Białka 2009, Poland
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SPORT

III Sportowe Mistrzostwa Polski Koni Arabskich Czystej Krwi 
Janów Podlaski, 18-19 czerwca 2011

W Janowie
rUV8pOrtOU)O

Toto Modermann
fot. Lidia i Wiesław Pawłowscy

N
ie ukrywam, że zaproszenie do 
sędziowania tegorocznych mi
strzostw Polski sprawiło mi dużą 
radość, gdyż zewsząd docierały do mnie 

entuzjastyczne doniesienia o podobnych 
imprezach z lat ubiegłych. Tego rodzaju 
konkurencje są najlepszym dowodem 
na przydatność użytkową arabów czystej 
krwi, idealnie nadających się pod wierzch 
zarówno dla młodych, jak i dorosłych 
jeźdźców, oczywiście uprawiających ten 
sport rekreacyjnie. Kto ma ambicje olim
pijskie, musi poszukać sobie innego ko
nia, trochę większego, ale i tu pewien do- 
lew krwi arabskiej nie zaszkodzi.

Współorganizatorami zawodów byli: 
Klub Jeździecki w Janowie Podlaskim, 
Stadnina Koni Janów Podlaski i Polski 
Związek Hodowców Koni Arabskich, 
wspierani przez liczną grupę bardzo za
angażowanych wolontariuszy. Mistrzo
stwa odbywały się zgodnie z zasadami 
Polskiego Związku Jeździeckiego oraz 
ECAHO - w przypadkach, w których 
miały one zastosowanie. Oczywiście żad
na tego typu impreza nie dosziaby 
do skutku bez pomocy sponsorów: nad
zwyczajną hojność okazał zarówno głów
ny sponsor - firma Chevrolet, jak i wiele 
pomniejszych firm. Dzięki nim ten week
end w Janowie stał się prawdziwym świę
tem arabskiego sportu! Nie do przecenie
nia jest także wkład organizatorów, któ
rzy udostępnili wspaniale wyposażenie 

Dla mnie był to niezapomniany 
weekend, bo dawał okazję 

do zaprezentowania na małej 
powierzchni wszystkich 

walorów koni arabskich.
Wszyscy „arabiarze", którzy 
jeszcze nie widzieli takich 
mistrzostw, niech żałują, 

bo ominęło ich coś 
nadzwyczajnego! Miejmy 
nadzieję, że w przyszłości 

także zagraniczni zawodnicy 
znajdą drogę do Janowa.

Nagroda Komisji Sportu 
ECAHO/ECAHSPC Trophy 

dla Salara w klasie 
/for Salar in class 

„Type and Conformation“ 

stadniny - nowoczesną i funkcjonalną 
halę, obszerną rozprężalnię, zadamiony 
plac pokazowy, a w dogodnej odległości - 
stajnie w namiotach.

Dla mnie byi to niezapomniany week
end, bo dawał okazję do zaprezentowa
nia na malej powierzchni wszystkich wa
lorów koni arabskich. Wszyscy „arabia
rze”, którzy jeszcze nie widzieli takich mi
strzostw, niech żałują, bo ominęło ich coś 
nadzwyczajnego! Miejmy nadzieję, że 
w przyszłości także zagraniczni zawodni
cy znajdą drogę do Janowa. Wielu uczest
ników weekendowych zmagań musiało 
pokonać dużą odległość, ale trudy wyna
grodziła im gościnna i przytulna atmosfe
ra hotelu na terenie stadniny. Nieoficjal
nie, impreza rozpoczęła się już w piątek 
wieczorem, koncertem polskich pieśni 
ludowych i patriotycznych, przy akom
paniamencie gitary i skrzypiec. Prawdzi
wa uczta duchowa, a jak głosi holender
skie przysłowie: „Dobry początek to po
łowa sukcesu!”

Każda klasa była rozgrywana w dwóch 
kategoriach: juniorów i seniorów. Na koń
cowy rezultat składały się wyniki dwóch 
przejazdów: w sobotę i w niedzielę. 
Do konkurencji westernowych zgłosiło 
się zbyt mało zawodników (a dokładnie - 
jeden), aby móc rozegrać klasę, więc ten 
jedyny uczestnik, Marek Suliga na ogie
rze El Moro (po Etogram) wystąpi! tylko



Toto Modermann, przewodnicząca Komisji Sportu ECAHO dekoruje najlepszą zawodniczkę mistrzostw 
Aleksandrę Owerko, obok trener Artur Bieńkowski i Salar / Toto Modermann, chairman of ECAHSPC decorating the 

event’s best competitor Aleksandra Owerko, at side of trainer Artur Bieńkowski and Salar

z pokazem programu Western Pleasure. 
Konkursy ujeżdżenia byiy na poziomie 
testów FEI opracowanych dla dzieci, 
więc można ich warunki znaleźć na stro
nie internetowej FEI. Może ta wskazów
ka zachęci zagranicznych zawodników 
do udziału w następnych edycjach mi
strzostw?

Rogrzewka
Sobotnie rozgrywki w ujeżdżeniu za

częły się od nąjiatwiejszego konkursu PI 
dla juniorów. Udział wzięło w nim osiem 
młodych zawodniczek; z wyjątkiem jed
nej wszystkie dosiadały ogierów, cechują
cych się dobrym impulsem i zebraniem. 
Sześć amazonek otrzymało noty powyżej 
60%, co świadczy o dobrym wyszkoleniu. 
Podczas rundy honorowej milo było pa
trzeć, jak dziewczęta galopowały na ogie
rach, osiągając z nimi pełne porozumie
nie. Zachwyciła zwłaszcza zwyciężczyni, 
Aleksandra Owerko. która, roześmiana, 
prowadziła ogiera Salar (po Ecaho) 
w galopie na długiej wodzy. W kategorii 
seniorów program był bardziej skompli
kowany - P4. Wygrał go Marek Suliga 
na ogierze Wangelis (po Empres), z wyni

kiem 66%, który mógłby być jeszcze lep
szy, gdyby ogier wykazał więcej impulsu.

Konkurencję Classic Pleasure rozegra
no według zasad ECAHO, w kategorii ju
niorów i seniorów. Konkurs juniorski wy
grał ogier Barbarossa (po Gazal Al Sha- 
qab), dosiadany przez Kaję Dembińską; 
zademonstrował wydajne i swobodne 
wszystkie trzy chody, zwłaszcza stęp i ga
lop! Barbarossa nie był może w nąjlep- 
szej kondycji pokazowej, ale jego walory 
wierzchowe zrekompensowały to z na
wiązką. Zaraz za nim uplasował się Me- 
tropolis NA (po Consensus), elegancko 
i rozważnie prowadzony przez Aleksan
drę Owerko. W konkursie seniorów zwy
ciężył og. Saracen (po Monarch AH), do
siadany przez Joannę Szymko, a drugie 
miejsce zajął wal. Edinet (po Włodarz) 
pod Agnieszką Romszycką.

Po przerwie na lunch, która została wy
korzystana na budowę parkuru, sędzio
wie wjechali na plac konkursowy jednym 
z demonstrowanych przez sponsora che- 
vroletów. Najpierw rozegrano konkurs dla 
juniorów, na przeszkodach ustawionych 
w sposób bardzo przyjazny dla młodych 
zawodników. I rzeczywiście, widać było, 

3rd Polish National Sports Champion
ships for Pure-Breed Arabian Horses 

18-19.06.2011, in Janów Podlaski

Janów in sports’ style
Having heard many glowing reports abo
ut the previous competitions, I was very 
glad to receive the invitation to attend 
this year’s Championships and act as 
a judge at them. It was the kind of com
petition which so aptly demonstrates the 
qualities of the Arab pure-bred horse; su
perbly suited as a mount for both young 
and adult riders wishing to engage in 
equestrian sport as a form of relaxation. 
Those who have Olympic aspirations will 
have to look for a different type of horse, 
somewhat larger, but perhaps with a to
uch of Arab blood.
The competition was organised jointly 
by the Janów Podlaski Riding Club, Ja
nów Podlaski State Stud and the Polish 
Arabian Horse Breeders Society, suppor
ted by a large group of very enthusiastic 
volunteers. It was held in accordance 
with the rules and regulations of the Po
lish Equestrian Organisation, and with 
those of the ECAHO where applicable. 
Like everywhere else, the competition 
could not have taken place without the 
generous help of the sponsors. Many 
small sponsors, together with the mam 
sponsor Chevrolet, made it a very festive 
weekend of equestrian sport! It is, of co
urse of inestimable value to the organi
sers of an event like this to be able to use
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Zwy ciężcy ujedzenia ! Winners of dressage:

▲ Barbarossa Hand Kaja Dembińska (Junior)

Marek Suliga Hand Wang élis (Senior) ►

all the wonderful facilities of the Janow 
Podlaski Stud farm: a very modem well- 
-appointed hall with reception areas; 
a large indoor school with ample space 
for a 20 x 60 dressage arena; a large 
stand; a beautiful outdoor school; a large 
grassy ring; and adjacent stabling tents 
with large individual stables.
It was a weekend which I shall long re
member with great pleasure, because it 
really showcased the qualities of the 
Arab pure-bred horse. Any lovers of the 
Arab pure-bred who haven’t yet been to 
this event have really missed out on so
mething wonderful!! In the future, fore
ign competitors will hopefully find their 
way to Janow.
Many competitors had to travel a long ti
me before reaching Janów, but the hospi
table stud farm hotel offered a comforta
ble haven, and there was an unofficial 
start to the competition in the hotel on 
Friday evening with the singing of Polish 
folksongs, accompanied by guitar and 
violin; a wonderful atmosphere. There is 
a Dutch expression which says: „A good 
beginning halves the effort”!
All the different classes were divided into 
junior and senior competitors and there 
were two rounds for each class, one on Sa
turday and one on Sunday. The results 
were added up and that provided the out
come of the championship. The Western 
classes had too few entries for a competi
tion and so the only participant, Marek 
Suliga with El Moro (by Etogram), gave 
a Western Pleasure demonstration. The 
dressage tests were all FEI tests for chil
dren, all to be found on the FEI website, 
which may make it more attractive for fo
reign competitors in the future. 

że i koniom, i jeźdźcom udział w konkur
sie sprawia przyjemność, a wbrew zako
rzenionym uprzedzeniom - araby są do
skonałymi skoczkami. Spośród sześcior
ga uczestników, czworo przejechało par- 
kur bezbłędnie, a stylem jazdy wyróżniał 
się 13-letni Adam Grzegorzewski, repre
zentant Bogusławickiego KJ. Dosiadał on 
dwóch koni: kl. Nokia (po Camus) i wal. 
El Mariacki (po Wachlarz), który miał 
dwa przejazdy bez zrzutek. Konkurs wy
grał Tomasz Olszewski na klaczy Mistra 
bpoEngar).

Dla seniorów, któiych dojechało tylko 
pięcioro, przeszkody zostały podwyższo
ne. Jeźdźcy przejechali parkur prawidło
wo, żaden nie został zdyskwalifikowany, 

co potwierdza chęć koni arabskich 
do skoków. Po bezbłędnym przejeździe, 
konkurs w pięknym stylu wygrała kl. Pe- 
ruwianka (po HS Etiquette), dosiadana 
przez Adriana Stypułkowskiego. Drugie 
i czwarte miejsce zajął wspomniany już 
Adam Grzegorzewski, który - choć jest 
juniorem - uzyskał pozwolenie na start 
w gronie seniorów.

Klasę Native Costume (Tradycyjny 
Strój Arabski) także rozgrywano według 
zasad ECAHO na poziomie pokazów 
krajowych. Z zadowoleniem stwierdzi
łam, że zasad tych skrupulatnie prze
strzegano i jeźdźcy zaprezentowali się 
tylko w stępie i galopie. Sześć zawodni- 

wanych, barwnych kostiumach, ale oczy
wiście nie tylko to brali pod uwagę sę
dziowie - liczył się przede wszystkim koń! 
Dlatego w klasie juniorów zwycięzcą zo
stał og. Barbarossa pod Kają Dembiń
ską, a w klasie seniorów - kl. Encina 
(po Pesal) pod Katarzyną Stawiską. 
Szkoda tylko, że wszystkie uczestniczki 
miały trudności z poprawnym wykona
niem cofania, wymaganego na zakończe
nie przejazdu. Niepotrzebnie straciły 
przez to punkty, a przecież wystarczyło 
tylko trochę nad tym popracować.

Popołudniowe konkurencje kończyła 
klasa Polskich Strojów Historycznych, 
znana już jako janowska specjalność 
i mająca wielu entuzjastów. Rzeczywiście, 
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pod jeźdźcami w takich strojach araby 
świetnie się prezentują na pokazach i au
kcjach. Osobiście nawet wolę tę konku
rencję od klasy Native Costume, ponie
waż pozostawia ona mniejsze pole do po
pisu dla twórczej fantazji uczestników. 
Pierwsze miejsce w kategorii juniorów za
jął ogier Wangelis dosiadany przez Joan
nę Suligę, która elegancko zaprezento
wała się w pięknie zaprojektowanym stro
ju staropolskim, z gustownie dobranym 
nakryciem głowy. W klasie seniorów zwy
ciężył og. Saracen, dosiadany przez Joan
nę Szymko, a za nim uplasowała się Enci- 
na pod Katarzyną Stawiską.

Sobotni wieczór, po konkursach, upły
nął również w świątecznej atmosferze. 
Uroczysta kolacja dla zawodników, sę
dziów, sponsorów i gości obfitowała 
w specjały kuchni polskiej. A po kolacji 
nie zabrakło również czegoś dla ducha: 
zespół muzyczny umilał czas utworami 
na skrzypce, gitarę i akordeon, towarzy
sząc śpiewom i tańcom.

Finały
W niedzielę rano najpierw rozegrano 

klasę Type and Conformation (Typ i po
krój), wprowadzoną kiedyś przez Komi
sję Sportu ECAHO dla potwierdzenia, że 
dzielny i wszechstronny koń czystej krwi 
arabskiej nadal odpowiada wzorcowi ra
sy. Konkurs taki musi się znaleźć w pro
gramach zawodów, w których przewi
dziane jest przeprowadzenie klasyfikacji 
All-Round (wszechstronny). Obecnie 
można już wskazać wielu jeźdźców, któ
rzy byliby w stanie uczestniczyć w więcej 
niż jednej klasie, a zaplecze stadniny po
zwala na rozegranie dodatkowych kon
kursów innych dyscyplin. Na torzi ńem- 
nym mogłyby się odbyć konkurencje 
szybkościowe, a wewnątrz toru robocze
go pozostaje duża, wolna przestrzeń, 
gdzie przy niewielkim nakładzie kosztów 
można by zbudować trasę prostego kro
su z naturalnymi przeszkodami.

Zwycięzcą konkursu Type and Confor
mation został og. Salar po mistrzowsku

Joanna Szymko Hand. Saracen - 
zloty medal w klasie Polski Strój 

Historyczny / gold medal in the 
Polish Historical Costume class 

The Saturday started with the simplest 
young people’s test, Pl. There were eight 
youthful competitors, all but one riding 
a stallion. Generally speaking there was 
good impulsion and collection. Six com
petitors scored above 60%, which clearly 
attested to good instruction and co
aching. After each class the results were 
announced and prizes handed to the 
competitors, after which they rode a be
autiful lap of honour - what a joy to see 
the harmony between horse and rider as 
these youthful riders cantered around 
the arena on their stallions; the winner, 
Salar (by Ecaho), ridden by a laughing 
Aleksandra Owerko cantering with long 
reins during her lap of honour. After this 
came the seniors with the somewhat mo
re difficult P4 test, which was won by 
Wangelis (by Empres), ridden by Marek 
Suliga, with a neatly executed test sco
ring an average of 66%; with a little more 
impulsion this score could have been 
even higher.
This was followed by an ECAHO test, 
Classic Pleasure, again divided into Ju
niors and Seniors. In the Junior section 
the grey Barbarossa (by Gazal Al Sha- 
qab [QA]) ridden by Kaja Dembińska 
was the winner; a horse with three gene
rous and easy movements, an outstan
ding walk and canter. Unfortunately Bar
barossa, was not in very good show con

dition, but his qualities as a riding horse 
more than made up for that. Metropolis 
NA, excellently and sensitively ridden by 
Aleksandra Owerko was an elegant run
ner-up. The Seniors were led by Saracen 
(by Monarch), ridden by Joanna Szym
ko, with Edinet (by Wlodarz) ridden by 
Agnieszka Romszycka a good second. 
The lunch break was used to build the 
course for the show jumping. After lunch, 
the judges - seated in one of the splendid 
Chevrolets - were driven into the beauti
ful big haft, where a very fair course had 
been built for the young people. It is a re
al pleasure to see both riders and horses 
truly enjoying their sport; Arab pure- 
-breds are excellent jumpers! Of the six 
youthful riders, four went round the co
urse without faults. The 13 years old 
Adam Grzegorzewski from Bogusiawice 
Riding Club, who rode two good horses, 
Nokia (by Camus') and El Marachi (by 
Wachlarz), stood out because of his fine 
riding style and his going round without 
faults twice! The winner was Tomasz Ol
szewski with Mistra (by Engar).
The jumps were raised for the Seniors; 
unfortunately only five of the original 
eight entries appeared at the start. Aga
in, the riders did well; there were some 
faults, but no one was disqualified, which 
proves once again that the Arab pure- 
-bred horse is perfectly willing to jump.



Aleksandra Owerko Hand Metropolis NA - Native Costume

A very good winner was Peruwianka (by 
HS Etiquette) ridden by Adrian Stypul- 
kowski; a round without faults. Second 
and fourth place was for Adam Grzego
rzewski, mentioned earlier. Although 
a Junior rider, he had obtained permis
sion to ride amongst the Seniors, as well. 
Then there was the Native Costume 
class, an ECAHO competition for natio
nal events. It was good to see that this 
section was ridden completely according 
to the ECAHO rules and regulations: on
ly walking and cantering. Six colourful 
combinations appeared in the ring, ta
stefully arrayed, ¿though it is by no me
ans only the costume that is judged; the 
horse also plays an important part. Thus 
it was that Barbarosa (by Gazal Al Sha- 
qab) ridden by Kaja Dembińska again 
won the day. The Senior class was won 
by Encina (by Pesal), ridden by Katarzy
na Stawiska. It is a pity that all combina
tions had trouble with the obligatory go
ing backwards at the end of the test; it 
leads to unnecessary loss of points as it 
can be easily practiced.
The afternoon programme finished with 
the famous Polish Historical Costume 
class, which had many enthusiastic par
ticipants. It is eminently suitable for 
showcasing the Arab pure-bred horse at 

shows or sales. Personally, I prefer this to 
the Native Costume class, as it provides 
a better, slightly more restraining frame
work for the participants’ creativity. 
Amongst the Juniors it was Wangelis rid
den by Joanna Suliga who took first pla
ce; a very elegant combination, with the 
rider dressed in a beautiful, well-fitting 
dress with a fantastic matching hat. The 
Seniors were led by Saracen (by Mo
narch) ridden by Joanna Szymko, follo
wed by Encina (by Pesal) ridden by Ka- 
tarzyna Stawiska.
On Saturday evening, after the competi
tions, a very pleasant supper was served 
in the big reception hall for all competi
tors, sponsors, judges, officials and co- 
-workers, with plenty of Polish delicacies. 
After supper, the musicians present once 
again took up their guitar, violin and ac
cordion, creating a festive atmosphere 
with singing and dancing.
The first class on Sunday morning was 
Type and Conformation. This class was 
originally set up by the Sports Commis
sion of the ECAHO to ensure that the 
successful and versatile Arab pure-bred 
horse would still conform to the specific 
qualities particular to the breed. This 
class is necessary if an All-round Compe
tition is part of the scheduled event pro

gramme. This may be something for the 
future, but already now there were seve
ral riders who could participate in more 
than one class. The stud farm is well equ
ipped for the different sections; there is 
a good sand track for the „speed” part, 
and a large area in the middle where 
a simple cross-country course with natu
ral obstacles could be built without too 
much cost.
The winner of the Type and Conforma
tion class was Solar (by Ecaho), beauti
fully shown by Alexandra Owerko; this 
combination has really enabled us to ful
ly enjoy the qualities of the Arab pure- 
-bred horse. They were also the best all- 
-round combination: best type and suc
cessful in dressage, Classic Pleasure and 
show jumping.
This was followed by the second round of 
dressage for Juniors and Seniors. The 
Juniors rode test P4 (which had been the 
one for the Seniors on Saturday) and the 
Seniors rode test P9; for both a slightly 
more difficult test than in the first round. 
At the end the results were announced 
and the prizes handed to the mounted 
winners. This is the correct procedure, 
but unfortunately it doesn’t always hap
pen like that. This time it was Barbaros
sa with Kaja Dembińska who won with
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zaprezentowany przez Aleksandrę Ower- 
ko. Para ta zrobiła nadzwyczaj korzystne 
wrażenie, ukazując w najlepszym świetle 
walory konia arabskiego. Ogier i zawod
niczka speiniąją już w tej chwili wymogi 
klasyfikacji „All-round”, prezentując naj
lepszy typ rasowy konia w połączeniu 
z sukcesami w ujeżdżeniu, Classic Plea- 
sure i skokach.

W rundzie finałowej ujeżdżenia sto
pień trudności był zwiększony - juniorzy 
jechali program P4 (taki, jak w sobotę dla 
seniorów), a seniorzy - P9. Po zakończe
niu przejazdów odczytano wyniki i wrę
czono nagrody - tak wygląda prawidłowa 
procedura, chociaż nie zawsze tak się to 
odbywa. iym razem zwycięzcą został 
og. Barbarossa pod Kają Dembińską 
(63,8%). Pierwsze trzy miejsca zajęły te 
same pary, co w półfinałach, tylko w innej 
kolejności. Konkurs seniorów wygrał po
nownie Wangelis pod Markiem Suligą, 
który wykonał program precyzyjnie, ryt
micznie i w dużym rozluźnieniu. W finale 
do pierwszej trójki weszła Encina pod 
Katarzyną Stawiską. Zwycięzcy finałów 
byli na podium dekorowani złotymi, 
srebrnymi i brązowymi medalami, a ich 
konie też uczestniczyły w uroczystości, 
trzymane przez luzaków.

Runda finałowa w konkurencji Classic 
Pleasure nic już nie zmieniła w rankingu. 
Po lunchu odbyła się druga runda sko
ków, oczywiście na podwyższonych prze

Polski Strój Historyczny / Polish Historical Costume - medalistki 
w kategorii juniorów / junior medalists (od lewej! from the left): 

Aleksandra Owerko, Joanna Suliga, Weronika Raczkowska

szkodach. Mistra pod Tomaszem Ol
szewskim po raz kolejny pokonała par- 
kur bezbłędnie, więc miała zapewniony 
tytuł mistrzowski. Wśród seniorów rów
nież wyłoniła się zdecydowana faworytka 
- kl. Peruwianka pod Adrianem Stypul- 
kowskim, reprezentującym Premium 
Club z Mińc - oba przejazdy miała czyste 
i zdobyła zloty medal. Podczas mi
strzostw wymieniony został jej hodowca, 
Andrzej Arefiew. Jest to bardzo słuszna 
praktyka, o której nie powinni zapomi
nać organizatorzy żadnych zawodów, 
gdyż w sporcie jeździeckim rola hodow
ców koni jest nie do przecenienia.

W tym roku okazało się, że klasa Native 
Costume cieszy się większą popularno
ścią wśród młodszych zawodniczek niż 
wśród starszych. Po drugim przejeździe 
og. Eurykles (po Emigrant), dosiadany 
przez Ewelinę Zolę, znacznie poprawił 
swój wynik, ale nie wpłynęło to na klasy
fikację finałową. Natomiast w kategorii 
seniorów układ sil nieco się zmienił - brą
zowym medalistą został og. Album 
(po Europejczyk) pod Patrycją Mrocz
kowską. Miły akcent stanowiła nagroda 
specjalna za najpiękniejszy kostium, 
przyznana Klarze Kozerze, dosiadającej 
og. Perseusz (po Laheeb).

Ostatnią konkurencją był finał klasy 
Polskich Strojów Historycznych. Zwycię
stwo w drugiej rundzie, a tym samym ty
tuł mistrzowski, przypadl Joannie Sulidze 

a score of 63.8%. The first three places 
were filled by the same three combina
tions that filled them in the first round, 
though in a different order. Amongst the 
Seniors it was once again Wangelis with 
Marek Suliga who won; a very rhythmic, 
well-executed and relaxed test. This ti
me Encina with Katarzyna Stawiska ma
naged to join the first three. For all the fi
nal presentations the winners stood on 
a podium to receive their gold, silver and 
bronze medals, with their horses stan
ding behind them to participate in their 
moment of glory.
The second round of the Classic Pleasu
re class changed nothing to the order of 
the winners, which therefore became the 
final result. The second round of show 
jumping took place after lunch, with a hi
gher course for both Juniors and Seniors. 
Mistra with Tomasz Olszewski once aga
in succeeded in completing the round 
without faults and was therefore certain 
of becoming champion. Amongst the Se
niors there was also a convincing winner 
in Peruwianka with Adrian Stypuikow- 
ski who represented Prmium Club from 
Mice: faultless in both rounds and there
fore champion. During this Champion
ship there was also mention of the bre- 
eder/owner of the winning horse, Mr. An
drzej Arefiew. This is an important prac
tice which should be taken up by other 
organisers, as breeders are of vital impor
tance to the sport.
Native Costume was more popular with 
the juniors than with the Seniors. In the 
second round for the Juniors Eurykles 
(by Emigrant) with Ewelina Zola scored 
markedly better than in the first round, 
but his did not influence the final outco
me. The second round for the Seniors, 
however, changed things a bit, which al
lowed Album with Patrycja Mroczkow- 
ska to win the bronze medal. A nice to
uch was the special prize for the most be
autiful costume, which was won by Klara 
Kozera on Perseusz (by Laheeb [IL]). 
The Polish Historical Costume finals for
med the finish of the event. The victory 
in the Juniors” second round - and the
refore also the championship - went to 
Joanna Suliga with the family horse 
Wangelis. The second round for the Se
niors also didn’t lead to any significant 
changes to the final outcome and so the 
championship went to Saracen with Jo
anna Szymko.
In my opinion, this very well organised 
championship was a positive contribu
tion to the Sports Commission of the 
ECAHO; the quality of the participants 
was good, but their number was only just 
sufficient to be able to do real battle for 
first prize. Cooperation and coordination 
between different show and sport orga
nisers is vitally important. It is a well- 
-known fact that not all Arab pure-breds 
are suitable for showing, but they could 
very well participate in sports events and 
more of these should be organised. This 
weekend proved to me once again that 
a universal calendar for important equ
estrian sports events is a necessity, to 
avoid clashes and to allow enthusiastic 
(international) riders to plan their sports 

season.
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Peruwianka i/and Adrian Stypulkowski - zwycięzcy klasy skoków 
/ show jumping winners

I would like to finish by thanking all who 
contributed to this weekend’s Polish Na
tional Sports Championships: for Arab 
pure-bred horses: the organisers, the 
participants, the sponsors, the officials, 
the volunteers, and, last but not least, 
the management of Stud Farm Janow - 
everything was perfect.

results on www.janow.arabians.pl

From the Editor:
We were very glad to receive the acknow
ledgements of Toto Modermann for the 
Polish Historical Costume class. That 
outstanding sports expert and a judge of 
many competitions was bursting with 
enthusiasm, when speaking about the 
beauty of Polish national garbs and Ara
bian horses mounted by riders dressed in 
robes, bodices, fur calpacs or court 
gowns, as if taken from ancient pictures 
or illustrations from historical books.
The editorial board of „ARABY” quarter
ly once again sponsored the special 
award for the best looking pair in a Po
lish traditional costume, regarding as 
well the rider's dress, as the horses' 
tack. We prefer a classic Polish style, so 
we granted the awards to the girls dres
sed up as brave noblewomen from Sien
kiewicz novels. In Junior Riders awarded 
was Aleksandra Owerko with Metropo
lis, whereas in Senior Riders - Joanna 
Szymko with Saracen. Both pairs were 
also prized by the judges (the Silver and 
Gold Medal, respectively). We hope, that 
some time the Historical Costume Class 
may be included into schedules of inter
national events as a new sports branch, 
/transl. K. Ch./ 

na „koniu rodzinnym” - og. Wangelis. 
W kategorii seniorów drugi przejazd nie 
miał wpływu na ostateczny wynik i zloty 
medal otrzymał og. Saracen pod Joanną 
Szymko.

Uważam, że III Sportowe MP Koni 
Arabskich wypadły bardzo pozytywnie 
w oczach Komisji Sportu ECAHO, za
równo pod względem organizacyjnym, 
jak poziomu uczestników; szkoda tylko, 
że ich liczba była zaledwie wystarczająca, 
aby móc toczyć przekonującą walkę 
o pierwsze miejsca.

Niezmiernie ważną sprawą jest koor
dynacja czasowa imprez sportowych 
i współpraca ich organizatorów. Ogólnie 
wiadomo, że nie wszystkie araby mają 
predyspozycje pokazowe, ale mogą z po
wodzeniem uczestniczyć w konkursach 
sportowych, których powinno odbywać 
się jak najwięcej. Weekend spędzony 
w Janowie ostatecznie przekonał mnie, 
że konieczne jest opracowywanie mię
dzynarodowego kalendarza imprez jeź
dzieckich wyższej rangi, aby uniknąć ko
lidujących ze sobą terminów i dać jeźdź
com z różnych krąjów szanse zaplanowa
nia startów w danym sezonie.

Chciałabym podziękować wszystkim, 
którzy w jakiś sposób przyczynili się 
do sukcesu Sportowych MP Koni Arab

skich: organizatorom, uczestnikom, 
sponsorom, osobom oficjalnym, wolon
tariuszom, ale przede wszystkim kierow
nictwu Stadniny Koni Janów Podlaski - 
to była naprawdę dobra robota!
/tłum. K. Ch./
wyniki na www. janow.arabians..pl

Od redakcji: Z dużą satysfakcją przyję
liśmy słowa uznania Toto Moderman 
dla klasy Polskich Strojów Historycz
nych. Ta wybitna znawczyni i sędzina 
wielu zawodów z dużym entuzjazmem 
mówiła o pięknie polskich strojów i uro
dzie koni arabskich dosiadanych przez 
jeźdźców w kontuszach, serdaczkach, 
kołpaczkach i dworskich sukniach -jak 
z obrazów lub ilustracji historycznych 
książek.
Redakcja kwartalnika ARABY po raz 
kolejny ufundowała nagrodę dla najle
piej prezentującej się w polskim stroju 
pary - biorąc pod uwagę zarówno strój 
jeźdźca, jak i wygląd konia. Preferując 
„klasyczną polskość”, nagrodę przy
znaliśmy Sienkiewiczowskim hajducz- 
kom: w kategorii juniorów - Aleksan
drze Owerko i Metropolisowi, a w kate
gorii seniorów - Joannie Szymko i Sa- 
racenowi. Miło nam, że obie pary zy
skały również uznanie sędziów (odpo
wiednio srebrny i złoty medal) - może 
kiedyś klasa strojów historycznych sta
nie się nową dyscypliną międzynaro
dowych zawodów.

Nokia Hand Adam Grzegorzewski 
- 2. miejsce zarówno w kategorii 
juniorów, jak i seniorów / 2. place 
in both junior and senior classes
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HISTORIA

Peter Upton
rys. autora

P
roblem rodów koni arabskich 
ciągle wzbudza kontrowersje. 
Zastanówmy się więc, czym 
właściwie jest ród w hodowli koni? 

Od razu kojarzą się nam z tym takie 
pojęcia, jak rodzaj, rasa, rodzina, linia 
krwi, pochodzenie czy typ, ale czy to, 
co u koni arabskich nazywamy rodami, 
ma z nimi coś wspólnego?

Początkowo mało kto poza Arabią 
miał jakąkolwiek wiedzę na ten temat. 
O koniach nabywanych od koczowni
ków beduińskich i sprowadzanych 
do Europy mówiono zwykle jako 
o „orientalnych”, „wschodnich”, „pu
stynnych”, albo po prostu jako o „ara
bach wysokiej krwi”. Mimo to jednak 
już około 600 roku naszej ery Ibn Sa- 
yeh pisał, że ma szlachetnego konia 
z jemeńskiego stada, z rodów Wajib 
i Lahik. Wynikałoby stąd, że pojęcie 
rodu znane jest od wieków.

W początkach importu koni orien
talnych do Anglii nadawano im nazwy 
związane z przynależnością do okre
ślonych rodów. I tak, sprowadzony ok. 
1750 r. ogier znany jako Khalan Ara- 
bian z pewnością należał do rodu Ke- 
hilan, a Jilfey Arabian importowany 
ok. 1760 r. - do rodu Jilfan. Sławny Dar- 
ley Arabian, importowany w 1715, po
chodził z rodu Managi.

Wszyscy Europejczycy, którzy w XVIII 
i XIX wieku wyprawiali się na Bliski 
Wschód w poszukiwaniu koni arab
skich, mieli do czynienia z nazwami ro
dów, takimi jak Kehilat Ajuz, Segla-

„Zmienność typu jest 
nieunikniona, ale odchylenia 

od ideału mieszczą się 
w szerokiej koncepcji rasy."

wieh, Jilfah czy Managieh, a wielu ze
tknęło się także z pojęciem Al- Kham- 
sa. Nazwy te są znane do dziś, choć we 
wcześniejszym okresie padały także 
takie określenia, jak: Tusya, Dahanye, 
Kashanye, Ooel-Mefki czy Ooel-Nagdi 
(to ostatnie może mieć coś wspólnego 
z wyżyną Nedżd). Widać jednak, że 
niektórzy autorzy nie radzili sobie 
na śliskim gruncie legendy pomiesza
nej z romantyczną fantazją.

Spróbuję jednak, w oparciu o spraw
dzone źródła, rozwikłać tę drażliwą 
materię rodów koni arabskich. Za- 
cznijmy od kwestii, co do których pa
nuje powszechna zgoda.

- Określenie „Kehilet” lub „Kehilan“ 
(u nas znane jako kuhailan - przyp. 
tłum.) oznacza po prostu konia czystej 
krwi (Asil), jako potwierdzenie jego 
przynależności rasowej, a zatem moż
na tak nazwać praktycznie wszystkie 
konie czystej krwi arabskiej.

- W miarę, jak wyodrębniały się ro
dy, określenie „Kehilet” dodawano dla 
potwierdzenia nazwy rodziny żeńskiej, 
np. Kehilet Krush, Kehilet Nowagieh, 
Kehilet Rodanieh itp.

• Z czasem, na bazie istniejących ro
dów wyodrębniały się oddzielne szcze
py lub prądy krwi, przy identyfikowa
niu których pomijano pierwotną na
zwę rodu. I tak, zamiast Kehilat Abu 
Argub, mówiono po prostu Abu Ar- 
gub, zamiast Kehilat Seglawieh Jedra- 
nieh - tylko Seglawieh Jedranieh itp
• Nowe szczepy powstawały, kiedy po
jawiali się nowi hodowcy, wyprowadza
jący odrębne linie krwi. Np. Seglawieh 
Jedranieh (nazwa oznaczająca starą 
klacz, która kopie) należała do Ibn Je- 
drana z plemienia Roala. Dochował się 
on od niej kilku klaczek, z których jed
ną nabył Ibn Sudan. Od imienia nowe
go właściciela przezwano ją Seglawieh 
Sudanieh (z tego rodu pochodził og. 
Mesaoud.
• Nie byle kto, lecz taki autorytet, jak 
szejk wszystkich szejków z Gomussy, 
plemienia Sebaa, Sulejman Ibn Mir- 
shid, stwierdził stanowczo, że takie 
szczepy, jak Seglawi Jedran czy Abe- 
yah Sherraikeh, należą z pewnością 
do rodu Kehilat Ajuz.
• Początkowo można było utożsamiać 
typ pokrojowy z określonym rodem, 
ponieważ konie reprezentujące ten typ 
wywodziły się z jednej rodziny. Wybitne 
matki stadne zdobywały sławę dzięki 
swojemu potomstwu, które było rozpo
znawalne i dawało podwaliny pod póź
niejszy ród. Takie klacze były pieczoło
wicie strzeżone, gdyż nie tylko niosły 
swoich panów w wir walki, lecz dawały 
początek przyszłym pokoleniom.
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DARLEY ARABIAN (za Sartoriusem) 
List Thomasa Darleya do brata, Richarda

Aleppo, 21 grudnia 1703 r.:
„Ogierek, którego kupiłem, ma około czterech lat 
/.../ maści gniadej, ma białe odmiany na lewej 
przedniej i obu tylnich nogach. Na głowie ma 
łysinę /.../, około 150 cm wzrostu; pochodzi 
z jednej z ras najbardziej cenionych przez 
Arabów, zarówno ze strony ojca, jak i matki. 
Nazywają tę rasę Manicha. “

Czasem imiona koni wywodziły się 
od nazwisk ich właścicieli, ich charakte
rystycznej cechy lub zachowania. Np. 
Kehileh Nowagieh były to konie z rodu 
Kehilet należące do Murshida Nowaka, 
a Daflmeh Nejiba pochodziła od klaczy 

Dahmeh Shahwanieh, należącej do Ibn 
Hallala z Qahtanu, nabytej potem 
na współwłasność przez El Najiba z Be- 
ni Husein. Trzeba trału, ze jej siwa cór
ka po ogierze Abayan została kupiona 
przez Emira Turki bin Faisala al Sauda, 

który sprzedał jej córkę Emirowi Ab- 
dullahowi bin Khalifeh. Jej wnuczka, 
gniada klacz należąca do Ibn Awey- 
de’a przeszła w ręce Abbas Paszy I.
• To, że nazwa określonego rodu była 
przekazywana z pokolenia na pokolenie
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A Question of Strains
I have called my lecture „A Question of 
Strains”, because this subject always ra
ises many questions and conflicting the
ories about.
What is a strain? Words came to mind 
such as genus - breed - family - lineage - 
origin - type.
Are strains in the contest of the Arab 
Horse - all these things - or not.
The matter of strains was originally little 
understood outside Arabia. Indeed the 
majority of Arab horses imported to Eu
rope from the Bedouin tribes were usual
ly just described as Eastern or Oriental 
horses, or from the desert, or just a high- 
-caste Arab.
However even as early as 600 AD Ibn 
Sayeh wrote of his horse as „The noble 
one, of the stock of Yemen and of the 
strain of Wajib and Lahik.”
So strains have, it appears, existed for 
centuries.
Some early imports to Britain were 
known by their strain name - The Kha- 
Ian Arabian ca. 1750 was obviously a Ke- 
hilan and The Jilfey Arabian ca. 1760 was 
of Jilfan strain.
The Darley Arabian imported in 1715, 
was known to be a Managi.
All of the Europeans who travelled to the 
Desert in search of Arab horses in the 18 & 
19 centuries, mention certain strains - the 
Kehilat Ajuz, Seglawieh, JUfeh and Mana- 
gieh, and many refer to Al Khamsa. All 
these are words we recognize today. Some 
early visitors, however, mention other stra
ins strange to us - The Tusya, Dahanya, 
Kashanya, Ooel-Mefld and Ooel-Nagdi - 
the last possibly from the Nejd.
Other writers appear to have got lost in 
the quicksands of legend and the mirage 
of romance.
So with the help of some experienced gu
ides I will endeavour to disentangle the 
often conflicting views on STRAINS. 

w linii żeńskiej, miało sens, gdyż w ten 
sposób można byio namierzyć potom
stwo wartościowej klaczy, opierąjąc się 
wyłącznie na przekazie ustnym - Bedu- 
ini nie prowadzili ksiąg stadnych.
• W dalszych pokoleniach wpływ zało
życielki linii był znikomy. Np. 10. poko
lenie potomne ma już tylko 0,98% jej 
genotypu, a 15. - zaledwie 0,003%. Już 
chociażby z tego względu niemożliwe 
jest utożsamianie typu z przynależno
ścią rodową.

Wprawdzie Carl Raswan (o którym 
później powiemy więcej) przekonywał, 
że Beduini zwiększali procentowy 
udział krwi założycielki rodu, stosując 
kojarzenie w jego obrębie, ale czy rze
czywiście tak postępowali?

Oczywiście, gdybyśmy kontynu
owali beduińskie tradycje ciągłego 
tworzenia nowych szczepów i linii, ca
ły problem nabrałby innych wymia
rów. Rzecz w tym, że nie stosowali
śmy takich metod! Możemy wpraw
dzie przyjąć, że np. konie z Crabbet 
różnią się typem od pochodzących 
z Honstead czy Courthouse, ale czy 
to oznacza, że należą one do różnych 
rodów? Równie dobrze moglibyśmy 
je nazwać Hamdanieh Blunt czy Ke
hilat Yula. A może - jeśli klacze z Ja
nowa Podlaskiego wyróżniają się spe
cyficznym typem - zaliczmy je do ro
du Kuhailan Podlaski?

Kilka słów o Al-Khamsa
Określenie „Wielkiej Piątki” (Al-Kham- 

sa) prawdopodobnie pochodzi od „pię
ciu kuhailanów Salomona”, który był 
praprawnukiem Izmaela i żył około 
1630 p.n.e. Rabiah al-Faras, który ho
dował „konie swoich przodków”, mógł 
z czasem przekazać je do innych ple
mion z pustyni, np. Anazeh.

Według innych źródeł „Al-Khamsa” 
była to nazwa pięciu klaczy Mahome
ta. Jest to o tyle uzasadnione przy
puszczenie, że plemię Koraish, z które
go pochodził, rzeczywiście hodowało 
dobre konie arabskie.

Szkopuł w tym, że nie ma zgodności 
co do tego, które rody miały wchodzić 
w skład „Wielkiej Piątki”. Na ogól zali
czane są do niej przynajmniej Kehilat, 
Seglawieh i Managieh (w Polsce przyję
to określenia: Kuhailan, Saklawi i Muni- 
ghi - przyp. tłum.). Istnieje też pogląd, 
że Al-Khamsa jest określeniem pocho
dzącym z Afryki Północnej, które po
wstało, kiedy pewien Beduin użył swo
ich pięciu palców przy wyliczaniu nazw 
rodów podróżnikowi z Europy. W takim 
przypadku wyjaśnienie byłoby bardzo 
proste! Ale to jeszcze nie wszystko...

Carl Raswan przekształcił „Wielką 
Piątkę” w „Wielką Trójkę” i z uporem 
głosił, że przynależność do określone
go rodu pokrywa się z typem. A typów 
takich wyróżniał dwa (czyli z trzech
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zrobiły się dwa!):
. klasyczny - Kehilan (kuhailan) i Se- 
glawi (saklawi)
. kanciasty - Managi (munighi).

Kehilet (Kehilan, Hamdani, Had- 
ban, Shueyman, Wadnan) - typ kla
syczny, mocny; maść przeważnie siwa; 
dobre umięśnienie, szeroka klatka 
piersiowa, zwięzła budowa; głowa 
krótsza, profil mniej wklęsły; nawet 
klacze są bardziej męskie w typie.

Seglawieh (Seglawi, Abayan, Dah- 
rnan, Nilwan, Rishan, Tuwaysan) - typ 
klasyczny, urodziwy; maść przeważnie 
zlotokasztanowata z licznymi odmia
nami; więcej subtelności i wdzięku; 
szyja i grzbiet dłuższe; głowa dłuższa 
i węższa; nawet ogiery są bardziej żeń
skie w typie.

Managieh (Managi, Jilfan, Abu 
Urgub, Kubeyshan, Mullhaladi, Rab- 
dan, Saidan, Samhan) - kanciaste, 
płytkie, często ordynarne, ale szybkie; 
maść przeważnie kasztanowata; ogon 
często nisko noszony; większe wymia
ry i kościstość o przynajmniej 2 do 4 
cali; wyższy wzrost - 150-157,5 cm 
w kłębie; prosty profil głowy.

Nie zmieniało to faktu, że często typ 
konia nie zgadzał się z jego przynależ
nością rodową, np. kuhailan był w ty
pie saklawi, a munighi miał budowę 
kuhailana. Z kolei niektórzy entuzjaści 
w Europie - np. dr Edward Skorkow- 

ski w Polsce i hodowcy rosyjscy - mieli 
własne poglądy na kwestie rodów i ty
pów, niekoniecznie zgodne z teorią Ra
swana.

Teoria Skorkowskiego
Kuhailan, Saklawi i Munighi są to 

grupy wywodzące się od trzech prehi
storycznych podgatunków.

Kuhailan - wytrzymałość na duże 
obciążenie pracą. Czasem występują 
wady pokroju. Dobrze wyrażony kłąb. 
Maść przeważnie gniada (wg Raswana 
-siwa).

Saklawi - urodziwe, wytrzymałe. 
Często mało wyraźny kłąb. Maść prze
ważnie siwa (wg Raswana - ziotokasz- 
tanowata).

Munighi* - maść kasztanowata (po
dobnie jak u Raswana)

*) zauważmy, że Skorkowski odrzuca 
tezę Raswana o dolewie krwi turkmeń- 
skiej w rodach Munighi, ale twierdzi 
stanowczo, że te rody nie powinny być 
miedzy sobą kojarzone.

Teoria rosyjska
Trzy typy genetyczne:
Kehilan: mocna budowa, grubsza 

kość. Wymiary: ogiery - od 148,75 cm 
w kłębie, klacze - od 147 cm. Przykła
dy: og. Ofir, og. Arax, kl. Magnolia 
(wszystkie gniade).

Strains:
Let us start with what is generally agreed.
- Kehilet or Kehilan denotes a pure-bred 
(Asil) Arab horse and confirms its au
thenticity.
Therefore all pure-bred Arabians are Ke
hilet.
- As strains developed, the word Kehilet 
was used to confirm or support the fami
ly name. (eg. Kehilet el Krush, Kehilet 
Nowagieh, Kehilet Rodanieh).
- However in other strains, sub-strains 
were to evolve from the original and ulti
mately the generic name was often omit
ted. (eg. Abu Argub - not Kehilet Abu 
Argub, Seglawieh Jedranieh - not Kehi
let Seglawieh Jedranieh.
- New sun-strains appeared as new bre
eders established their own families, (eg. 
Seglawieh Jedranieh - the old brood ma
re who kicked - belonged to Ibn Jedran 
of the Roala tribe. She had some fillies, 
one of which was taken by Ibn Sudan, so 
she became the Seglawieh Jedranieh of 
Ibn Sudan or the Seglawieh Sudanieh. 
(Mesaoud was of this strain]
- No less an authority than the Sheykh of 
Sheykhs of the Gomussa, Sebaa tribe, 
Suleyman Ibn Mirshid stated that Segla
wi Jedran were certainly of Kehilet Ajuz, 
and so was Abeyah Sherrakieh.
- Originally it may have been quite feasi
ble to associate a certain type with 
a strain, for it was of one family. Outstan
ding and prepotent mares would beco
me renowned for their offspring and so 
strains evolved.
These mares were of course jealously gu
arded by their owners, for not only did 
they carry them into battle, but they we
re the providers of future generations.
- Sometimes horses would be named 
after their owners, or after a particular 
characteristic or habit, (eg. Kehilet Nowa
gieh were the Kehilet of Murshid Nowak.) 
Dahmeh Nejiba came from the Dahmeh 
Shahwanieh of Ibn Hallal of the Qahton,
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which was bought on shares by El Nejib 
of the Beni Husein. Incidently her grey 
daughter by an Abayan was purchased 
by Emir Turki bin Faisal al Saud, who 
sold her daughter to Emir Abdullah bin 
Khalifeh. The grand-daughter of Khali- 
feh's mare - a bay mare of Ibn Aweyde’s 
went to Abbas Pasha I.
- The fact that a particular strain name 
continued through the tail-female line 
was understandable and a sensible way 
of keeping track of the family of a go
od mare, particularly when it depended 
on an oral tradition - the Bedouins kept 
no stud books.
- Today, many generations later, the in
fluence of a tail-female line is minimal. In 
10 generation the original mare would 
only account for 0,98% of blood. That be
ing so it is impossible to say that type 
can any longer be associated with strain.

Note: Carl Raswan - more of him later - 
tries to reduce this genetic gap by sta
ting that the bedouin usually „bred wi
thin the strain” so improving the percen
tage of a strain. But did they?
If, of course, we had continued the Be

douin custom of continual evolution of 
new strains, then the whole matter wo
uld take on a new dimension. But we ha
ven’t! We do of course speak of Crabbet 
horses as distinct from Honstead oc Co
urthouse. Are these new strains? Ham- 
danieh Blunt or Kehilet Yula. Or Janow 
Podlaski mares are a recognizable type - 
Kehilet Podlaski!

Just a little of Al Khamsa
Al Khamsa (The Five) possibly had its 
origin in „the five kehilets” of Salaman 
(the gt gt grandson of Ishmael) who li
ved ca. 1630 BC. From Rabiah al-Earas 
who owned „the horses of his ancestors” 
they were eventually to pass down to the 
Anazeh & other tribes of the Desert. 
Other suggest that „Al Khamsa” were

Seglawi: orientalna uroda, harmonij
na budowa; dobra kościstość, mniejsze 
wymiary, slaby ruch. Wymiary: ogiery 
- od 146,25 cm w kłębie, klacze - 
od 145 cm. Przykłady: og. Naseem, og. 
Aswan, og. Nil, og. Kankan (wszystkie 
siwe).

Hadban*: brak klasycznej urody, wy
soki wzrost, często w połączeniu z wy- 
sokonożnością, dobry ruch. Przykłady: 
og. Skrzyp, og. Kann (wszystkie kasz
tanowate)

*) zauważmy, że Raswan zalicza ród 
Hadban do typu Kehilan!

Sprawa rodu Managieh
Raswan posunął się jeszcze dalej, 

głosząc, że ród Managieh - jeden z naj
wyżej cenionych przez Beduinów - nie 
jest czystej krwi arabskiej. Według nie
go plemię Salga zamieszkujące Irak 
przed kilkoma wiekami użyło do krycia 
swoich klaczy z rodu Managieh ogiera 
turkmeńskiego. Później jednak sam 
wycofał się z tego stanowiska.

Beduini nie przyjęli do wiadomości 
rewelacji Raswana i z całą stanowczo
ścią twierdzili, że ród Managieh był 
przez nich zawsze wysoko ceniony, 
a czystość jego krwi nie ulega wątpli
wości. Zauważmy, że na wielu zdję
ciach Raswana, rzekomo przedstawia
jących konie z rodu Managieh, modele 

są w kondycji wyścigowej albo świeżo 
sprowadzone z pustyni. Czyżby pomy
lił kondycję z typem?

Oczywiście, niedługo stało się jasne, 
że teoria trzech rodów, charakteryzu
jących się tak różnymi cechami w za
leżności od rodu reprezentowanego 
w linii żeńskiej, nie miała na dłuższą 
metę racji bytu.

Raswan zmienił wtedy front i zmo
dyfikował swój dogmat, solidaryzując 
się ze Skorkowskim i hodowcami rosyj
skimi. Teraz zaczął głosić, że znaczenie 
mają te prądy krwi, które przeważają 
w rodowodzie konia. Według tej wersji 
koń, który miał w rodowodzie więk
szość linii kuhailańskich, był uważany 
za kuhailana, choć w rzeczywistości 
należał do rodu Managieh. Powstał 
wtedy zupełny mętlik, bo jeśli przyj- 
miemy teorię o 3 rodach, co zatem sta
ło się z pozostałymi? Polacy i Rosjanie 
zanegowali ich istnienie (wyjątek uczy
nili Rosjanie dla rodu Hadban), nato
miast Raswan zaszufladkował je do 
trzech swoich typów.

Ciekawe, że w niektórych krajach, 
np. w USA, Raswan jest wciąż uważa
ny za największy autorytet w dziedzi
nie hodowli koni arabskich. Niemniej 
jednak, w jego pracach można zna
leźć wiele sprzeczności i niekonse
kwencji. Szczególnie często występu
ją takie błędy w „Indeksie Raswana ’.
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jjp w 1925 padlo stwierdzenie: ze 
wszystkich koni Kehilany mają naj
bardziej szczupaczy profil, podczas 
gdy w 1962 - Seglawi mają bardziej 
szczupacze profile niż kuhailany. 
1925 - Saklawi mają krótsze grzbiety, 
a kuhailany dłuższą kłodę; 1962 - Sa
klawi mają dłuższe grzbiety niż ku
hailany. 1962 - Abayan (w Polsce 
O’Bajan - przyp. tłum.) rzadko prze
kraczają 140 cm w kłębie; 1967 - 
Abayan mierzą od 145 do 150 cm 
w kłębie. 1925 - Abayan mają krótkie 
nogi; 1930 - Abayan mają stosunko
wo dłuższe kończyny.

W swojej książce „The Arab and his 
Horse”, przytacza klacz Nueyra jako 
przykład ordynarnej budowy, tłuma
cząc to tym, że w jej rodowodzie tylko 
dwa pokolenia dzieliły ją od przodków 
Managi. W rzeczywistości ona wcale 
nie miała takich przodków! W tej sa
mej książce zdjęcie, mające jakoby 
przedstawiać klacz Bint Yamama, 
w rzeczywistości przedstawia konia 
o imieniu Azz.

Jakiś czas temu, mając w pamięci 
teorie Raswana, kiedy gościłem na zie
miach plemienia Roala, umówiłem się 
na spotkanie z ich obecnym szejkiem 
(dziesięć lat wcześniej miałem za
szczyt poznać brata tego szejka, Faisa- 
la, pod czarnymi namiotami w El 
Arish).

Szejk Anwar al Sha’lan był synem 
Fawaza, z którym Raswan kiedyś za
warł braterstwo krwi. Zadałem mu 
więc wiele pytań dotyczących bytności 
Raswana (wtedy występującego pod 
nazwiskiem Schmidt) na terytorium 
plemienia w latach 1912-37. Okazało 
się, że treści, które Raswan zawarł 
w swoich książkach „Drinkers of the 
Wind” i „Black Tents of Arabia”, zda
niem pamiętających go starszych 
członków plemienia były gęsto przety
kane fikcją. W ich pamięci utrwalił się 
jako handlarz końmi, który przybył 
do nich z Damaszku w poszukiwaniu 
towaru, co akurat było prawdą. Ale do
syć już o Raswanie...

Dwaj inni Europejczycy, którzy rów
nież korzystali z gościnności plemion 
beduińskich, wyrazili swój pogląd 
na temat powiązania rodów i typów 
koni. Były konsul generalny Austrii, 
Von Rosetti, który spędził wiele lat 
w Egipcie i Syrii, stwierdził, co nastę
puje: Konie należące do różnych ro
dów nie mają cech charakterystycz
nych, na podstawie których różniłyby 
się między sobą.

Z kolei Roger Upton, który w latach 
1875/76 dwukrotnie był gościem Bedu- 
inów, zauważył: Słyszałem, jak niektó
rzy ludzie utrzymywali, że potrafią 
określić na podstawie wyglądu konia, 
do jakiego należy rodu i rodziny, ale 

the five blessed mares of the Prophet 
Mohammed.
Certainly the Koraish tribe from which 
he came were renowned for their fine 
Arab horses. The problem however is 
that no-one seems able to agree as to 
which strains should be included in Al 
Khamsa! Most do at least include Kehi- 
lat, Seglawieh and Managieh.
Al Khamsa appears to be a North Afri
can addition to Arab horse nomenclatu
re and possibly comes from no more 
than a Bedouin explaining to a European 
traveler the strains by using his fingers 
when naming five strains.
So where have we got. Today, strains re
ally are no more than a record of the ma
ternal ancestry of the original horses im
ported from the Desert - not types.
But wait...
Carl Raswan telescopied „The Five” into 
„The Three” and preached that type go
es with strain!
According to Raswan Type there are 2 

distinctive types of Arab horse: (hold on
1 thought it was 3!)
• The Classic Type - Kehilan and Seglawi;
• The Angular Type - Managi.
• Kehilet (Kehilan, Hamdani, Hadban, 
Shueyman, Wadnan) - Classic type & 
strength, predominantly grey; muscular 
and broader in build, compact; shorter 
head and less dish; even the mares are 
masculine.
• Seglawieh (Seglawi, Abayan, Dahman, 
Nilwan, Rishan, Tuwaysan) - Classic ty
pe and beauty; predominantly golden 
chestnut with more white markings; mo
re graceful and refined; neck and back 
longer; even the stallions are feminine.
• Managieh (Managi, Jilfan, Abu Urgub, 
Kubeyshan, Mullhaladi, Rabdan, Saidan, 
Samhan) - Angular, plain, often coarse 
but fast; mostly chestnuts; often low tail 
carriage; more size and bone - at least
2 to 4”! Taller 15-15,3 hh; straight face.
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This was despite the fact that all too 
often the wrong type accompanied 
a strain. (Eg. a Kehilet would be of Segla- 
wieh type, a Managieh would be of Kehi
let build).
Several European enthusiasts wound up 
with their own ideas of strain types - no
tably Dr. Edward Skorkowski in Poland 
or breeders in Russia, but they don’t re
ally agree with Raswan!

Dr. Edward Skorkowski’s theory
The Kehilan, Seglawi and Managi groups 
represent three prehistoric sub-species:
• Kehilan - Able to stand up to much 
work; may lack quality; good withers; co
lour - bay (Raswan - grey).
• Seglawi - Beauty with staying power; 
low withers; colour - grey (Raswan - gol
den chestnutt).
• Managi * - Colour - chestut (Raswan - 
chestnut)
These 3 should not be crossed.
*) Note: Skorkowski rejects Raswan cla
im that there is Turkoman blood in the 
Managi strains. 

jestem pewien, że należy podchodzić 
do tych stwierdzeń z daleko idącą re
zerwą. W innym miejscu dodał: Więk
szość koni arabskich ma te same cechy 
charakterystyczne /.../ indywidualnym 
charakterem cechują się raczej osob
niki pochodzące z tej samej rodziny 
lub od tych samych hodowców.

Ja natomiast, w swojej książce zaty
tułowanej „The Classic Arab Horse”, 
zamieściłem następujące podsumowa
nie: Zmienność typu jest nieuniknio
na, ale odchylenia od ideału mieszczą 
się w szerokiej koncepcji rasy. Mam 
nadzieję, że udało mi się wyjaśnić przy- 
nąjmniej część wątpliwości i nie spro
wokować nowych. W ciągu ostatnich 
trzydziestu lat starałem się odwiedzać 
plemiona Beduinów, kiedy tylko trafia- 

aby im zadawać pytania dotyczące ko
ni arabskich. Z roku na rok to zadanie 
stawało się coraz trudniejsze, gdyż 
starsi ludzie po prostu wymierali, 
a młodych szejków moje pytania wpra
wiały w zakłopotanie.

Jeden z nich, szejk Mansour z Ajma- 
nu, wspominał, co jego ojciec opowia
dał mu o koniach arabskich. Przy tej 
okazji nadmienił o zgodności rodu z ty
pem, a ponieważ wiedziałem, że ukoń
czył studia w USA - zapytałem, czy 
czytał książkę Raswana „Drinkers of 
the Wind”. Oczywiście potwierdził.

Tym sposobem kolo się zamknęło - 
mit wykreowany przez właściciela 
ogiera Raswan, poprzez Niemcy 
i Amerykę wrócił do punktu wyjścia! 
/tłum. K. Ch./

Russian theory
3 genetic types:
• Kehilan - Strong built, substance; bone 
size: stallions - 14.3.1/2 hh., mares - 14.3 
hh.
(Eg.) - Ofir (Kehilan), Arax (Kehilan), 
Magnolia (Kehilet).
• Seglawi - Oriental beauty, harmonious 
conformation, good bone, smaller statue, 
lacking action; size - stallions 14.2.1/2 hh, 
mares 14.22 hh.
(Eg.) Naseem (Kehilan), Aswan (Had- 
ban), Nil (Kehilan), Kankan (Kehilan). 
All greys.
• Hadban* - Lacking classic beauty, tall, 
often rangy; good action.
(Eg.) Skrzyp, Kann - both chestnut.
*) Note: Raswan pops the Hadban into 
the Kehilan camp.

ła mi się okazja ku temu. Wyszukiwa
łem przede wszystkim starszych ludzi,

SEa i w an

shah wan

HAMdani SIwa-
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The Managieh issue
gaswan went further in announcing that 
the Managieh strain - one of the most es
teemed strains among the Bedouins, 
was in fact not pure Arabian. He states 
that the Saiga tribe in Iraq a few centu
ries ago had used a Turcoman stallion on 
their Managieh mares (later he changed 
this story).
The Bedouin find Raswan claims incre
dible and state clearly that the Managieh 
has always been a celebrated strain who
se value and purity are beyond doubt.
Note: Many of Raswan’s photographs of 
so-called Managiehs are of horses in ra
cing or out in the Desert.
Did he mistake condition and type too? 
Obviously it was not long before the ori
ginal idea of „the Three” having each the
ir own characteristics, according to the 
strain of the tail-female line was impossi
ble to sustain.
So Raswan joined Skorkowski and the 
Russians, modifying his dogma and now 
preaching that it was not the true strain 
that counted but the majority strain in 
the horse s pedigree.
For instance, if mostly of Kehilet bloodli
nes, the horse would be a Kehilet, even 
though it was actually a Managieh. 
How misleading!
With the 3-strain theories what had hap
pened to the many other strains?
The Poles and the Russians dumped 
them (but for the Hadban in Russia) 
while Raswan just lumped them in toge
ther under the Three (types.
It is strange that Raswan is still conside
red the ultimate authority on Arab hor
ses, particularly in the USA.
Many have noted the inconsistencies in 

his records. The Raswan Index is full of 
mistakes and false statements.
Eg. - 1925 „of all known horses the Kehi- 
lan have the deepest concave curvature” 
1962 „Seglawis have more dish than Ke- 
hilan”
1925 „Seglawi’s back short and Kehilan 
longer body”
1962 „Seglawis longer in back than Kehi- 
lans”
1962 „Abayan rarely 14 hh (Queen of 
Sheba 15 hh)
1967 „Abayan 14,2 to 15 hh”
1925 „Abayan legs short”
1930 „Abayan relatively longer limbs” 
In his book „The Arab and his Horses”: 
He cites Nueyra as an example of coarse
ness because she is only 2 generations 
from Managi blood....actually she has
No Managi!
His photo of Bint Yamama is actually 
a photo of ‘Azz.
Some years ago, being aware of Raswan’s 
claims whilst visiting the Roala, I arran
ged a meeting with the present Sheykh 
of the tribe.
Some ten years before I had stayed with 
the Sheykh’s brother Faisal, out in the 
black tents at El Arish.
Sheykh Anwar al Sha’lan was the son of 
Eawaz, blood brother to Raswan.
I asked him numerous questions regar
ding the visits made by Raswan (then 
Schmidt) between 1912 and 1937.
Most of what Raswan wrote in his books 
„Drinkers of the Wind” and „Black Tents 
of Arabia”, turn out to be - according to 
the old man of the tribe who remembered 
him - laced with fiction. They described 
him as a horse dealer who came to the tri
be from Damascus to procure horses.
This we know he did - but enough of Ra
swan.
Two other people who visited the tribes, 
had this to say about the strain/type theory. 

Mr. Von Rosetti - former Austrian Consul 
General, who spent many years in Egypt 
and Syria - said: „The horses of the vario
us strains have no characteristic features 
by which they differ from each other”. 
Roger Upton, who twice visited the Be
douins in 1875/76 in search of Arab hor
ses, wrote: „1 have heard people assert 
they would tell to which of the families 
(strains) any individual horse belonged, 
but I feel sure this must be taken with 
great reservation.” He goes on to say: 
„The general characteristics and features 
among Arab horses are the same... There 
is, of course, individuality of character & 
expression to be seen among animals 
bred by the same persons and from the 
same family.”
As I wrote in „The Classic Arab Horse”: 
„Variation in type is inevitable, but those 
variations must fall within the same bre
ed concept of what constitutes the ideal. 
„1 hope some questions have been an
swered and that my comments haven’t 
provoked more questions instead.
Over the last thirty or more years I have 
visited some of the tribes whenever the 
opportunity had arisen.
I have sought out the old men and qu
estioned them about the Arab horse.
Today it is becoming harder and harder, 
as the old men pass on.
To ask questions of the younger Sheykhs 
may lead to confusion. One, Sheykh 
Mansour of the Ajman, told me that his 
grandfather had told him many things 
about the Arab horses.
He then mentioned „strain related to ty
pe”. Knowing that he had beed to uni
versity in the USA, I asked him if he had 
read a book called „Drinkers of the 
Wind” by Raswan.
Yes, he said.
So the fiction has gone full circle as the 
heritage of the Arab horse via America, 
Germany and a horse named Raswan!

St,wt. but ! (?) Tl

4
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42. Aukcja Pride of Poland

inn
Anna Stojanowska
fot. Lidia i Wiesław Pawłowscy

1
Ww

Pożegnanie z polską publicznością / A farewell to Polish audience 
Pohulanka (Pepton - Pestka / Probat) - sprzedana do Francji / sold to France
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P
rogram Dni Konia Arabskiego 
jest jak emocjonalny maraton - 
nie daje szans na oddech. Wy
darzenia przesuwają się z prędkością 

rozpędzonej kolejki w lunaparku. 
a zmieniające się obrazy przyprawiają 

o zawrót głowy.
Zanim opadną czempionatowe emo

cje, zanim wzruszeni hodowcy wytrą 
ukradkiem Izę radości lub przełkną go
rycz porażki, zanim rozdane zostaną 
Uczne nagrody dodatkowe, już przygo
towywane jest miejsce pod mającą się 
rozpocząć w niedzielne popołudnie 
42. Aukcję Pride of Poland.

jeszcze w głowie dudnią ostatnie 
akordy Mazurka Dąbrowskiego, a w 
powietrzu czuje się wielki podmuch 
hodowli, a tu w bliskiej perspektywie 
pojawia się kompletna zmiana nastro
ju. Do głosu dochodzą pieniądze i au- 
kcjoner wrzucający słowa z prędkością 
karabinu maszynowego. Sama aukcja 
nie ma w sobie wiele romantyzmu, ale 
jej znaczenie jest nie do przecenienia.

Na temat fenomenu tej jedynej 
na świecie handlowej imprezy, istnieją
cej od tylu lat, powiedziano i napisano 
już chyba wszystko. Zadano tysiące 
pytań, w stylu: dlaczego ciągle udąje 
się sprzedawać konie na aukcji Pride of 
Poland? I udzielono pewnie podobnej 
liczby odpowiedzi, mniej lub bardziej 
zgodnych z prawdą. Cokolwiek by jed
nak nie powiedziano, każda następna 
aukcja jest nowym wyzwaniem, odkry
waniem nieznanych lądów, otwiera
niem tajemnych drzwi do serc i gustów 
klientów. Pomimo długiej historii 
i przetarcia wielu ścieżek, pomimo do
świadczenia i wnikliwej obserwacji ryn
ku, każdy rok przynosi nowe. Genial
nej recepty na udaną sprzedaż dotych
czas nie opracowano.

To, co nie jest nowe, to wysoka ja
kość sprzedawanych klaczy i ogierów. 
Podjęte po zeszłorocznej aukcji decy
zje, dotyczące zmniejszenia liczby pro
ponowanych w ofercie koni na rzecz 
wzmocnienia jakości, przyniosły efek
ty. Widoczne na kilka miesięcy wcze
śniej wyraźnie większe zainteresowa
nie ofertą, liczniejsza grupa zgloszo- 
nych i zarejestrowanych klientów, 
wreszcie medialny szum, pozwalały są
dzić, że będzie lepiej niż poprzednio.

Na 31 przedstawionych do licytacji ko
ni - 29 klaczy (Eula z Janowa Podla
skiego została wycofana z aukcji 
z przyczyn weterynaryjnych) i 2 ogiery 
- zaledwie 7 nie znalazło nabywców. 
Cenę powyżej 50 tys. euro osiągnęło 
8 klaczy. Za zaledwie dwuletnią Cami- 
lię z Bialki klient z Australii zapłaci! 
60 tys. euro, szlachetna, żeńska Anda
luzja z Janowa Polaskiego, za którą za
płacono 100 tys. euro, pojedzie do Ara-

Na to, co dzieje się od lat 
w Janowie Podlaskim, warto 
też czasem spojrzeć z innej 

strony. Oprócz niebagatelnego 
wydźwięku hodowlanego 

i ekonomicznego, szczególnie 
istotnego dla polskich stadnin, 
pozostaje jeszcze inna „twarz" 

Dni Konia Arabskiego - 
kulturowa, socjologiczna 

i promocyjna.

▲ ...Sprzedany! I ...Sold! - 
ogłasza / announces Olie Fowlston

Celsjusz 
(Ekstern - Carina / Pesai), 

do Niemiec ! to Germany ►

bii Saudyjskiej, podobnie jak bardzo 
polska w wyrazie, 15-letnia Panika ze 
Stadniny Koni Michałów, zakupiona 
za 125 tys. euro. Najdrożej sprzedaną 
klaczą hodowli prywatnej została siwa 
Kashira, wyhodowana przez Stanisła

wa Redestowicza. a wystawiana przez 
Andrzeja Wojtowicza - klient z Au
stralii wylicytował ją na 57 tys. euro. 
Wynik aukcji na poziomie niemal 
2 min euro, czyli dwukrotnie wyższy 
niż rok wcześniej, rekordowe ceny 
na poziomie 475 tys. euro za klacz Pia- 
cenza ze Stadniny Koni Michałów 
i 400 tys. za klacz Palabra z Janowa 
Podlaskiego, wreszcie 150 tys. euro 
za bialecką Fabryszkę, świadczą o do
brej kondycji imprezy.

Z pewnością tegoroczna sprzedaż 
nie była łatwa. Kiedy rozpoczynająca 
aukcję janowska Ekumena zeszła nie- 
sprzedana, niemal czuło się opadający 
entuzjazm. Ale już występująca z nu
merem drugim Ebora z SK Michałów 
wzbudziła zainteresowanie i została 
sprzedana do Czech za 20 tys. euro. 
Machina ruszyła i choć nabierała tem
pa powoli, to jednak z każdym kolej
nym koniem atmosfera gęstniała. Nie
mniej jednak przez całą aukcję klienci 
licytowali ostrożnie, precyzyjnie wy
bierając tylko te klacze, po które fak
tycznie przyjechali, rzadko dając się 
ponieść szalonym emocjom. Zdecydo
wanie szukali koni młodych, z którymi 
„jutro” można wyjść na pokazy. Star
sze, nawet najbardziej zasłużone kla
cze, o bogatej karierze hodowlanej 
i czempionatowej, nie wzbudzały więk
szego zainteresowania. Jest to o tyle 
wytiumaczalne zjawisko, że coraz 
mniejsza liczba koni sprzedawanych 
jest bezpośrednio swoim ostatecznym 
właścicielom. Przynajmniej połowa li
cytowana jest przez agentów, którymi 
w większości są byli, bądź aktualni
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42nd Pride of Poland Sale

From a different 
perspective

The program of the Arabian Horse Days 
is like an emotional marathon, giving no 
time to draw breath. The events fly by as 
fast as a rollercoaster in an amusement 
park and the changing images can make 
anyone’s head spin.
Before the championship emotions die 
down, before the touched breeders wipe 
away tears of joy or swallow the bitter ta
ste of defeat, before the numerous spe
cial awards are given out, the stage for 
the 42nd Pride of Poland Sale, taking 
place on Sunday afternoon, is already be
ing set.
The final tones of Poland’s national an
them still echo in everyone’s heads and 
the grandeur of breeding is felt in the air, 
whereas right around the comer awaits 
a complete change of atmosphere. Mo
ney and an auctioneer, uttering words fa-

Emocje licytacjii 
/ Bidding emotions

Fabry szka (Gazal Al Shaqab - Fula / Partner) -150 tys. euro, 
sprzedana do Arabii Saudyjskiej / sold to Saudii Arabia

ster than the speed of light, begin to play 
the key role. The auction itself has little 
romance in it, but its significance cannot 
be overestimated.
On the subject of the phenomenon of 
this only trade event in the world, pre
sent for so long, everything has probably 
been said and written. Thousands of qu
estion such as „How come horses at the 
Pride of Poland Sale keep on selling?”

have been asked. And probably a similar 
number of answers has been given. All 
more or less close to the truth. However 
regardless of what has been said, each 
next auction is a new challenge, a disco
very of new lands, an opening of secret 
doors to the hearts and tastes of clients.

Despite a long history and the clearing of 
many paths, despite experience and 
a careful observation of the market, each 
year brings something new. A brilliant re 
cipe for a successful sale has not yet be
en developed.
What’s not new is the high quality of 
the offered mares and stallions. The de
cisions taken after last year’s sale to do
wnsize the number of offered horses in 
order to strengthen the quality have gi
ven fruit. A greater interest in this 
year’s offer seen several months before 
the sale, a larger number of registered 
clients and finally a huge buzz in the 
media allowed to presume that all wo
uld go better than before. Out of the 31 
horses offered for sale - 29 mares (Eula 
from Janów Podlaski was withdrawn 
due to veterinary reasons) and 2 stal
lions - just 7 did not find buyers. Prices 
surpassing 50 thousand euro were re
ached by 8 mares. The just two year old 
Camilia from Białka was bought by an 
Australian client for 60 thousand, the 
refined, feminine Andaluzja from Ja
nów Podlaski will go to Saudi Arabia for 
100 thousand, as will the very Polish-lo
oking, 15 year old Panika from Micha
łów, purchased for 125 thousand euro. 
The highest sold private-bred horse 
was the grey Kashira, bred by Stani
slaw Redestowicz and offered for sale 
by Andrzej Wojtowicz, secured by an 
Australian buyer for 57 thousand euro. 
The outcome of the sale amounting to 
almost 2 million euro, nearly twice as 
much as the year before, record prices 
in the shape of 475 thousand for Micha- 
lów’s Piacenza, 400 thousand for Ja- 
nów’s Palabra and finally 150 thousand
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trenerzy. A tym, jak wiadomo, zależy 
przede wszystkim na pozyskaniu kolej
nych potencjalnych czempionów po
kazowych.

Coraz trudniej też sprzedawać ogie
ry. Wobec szerokiej dostępności nasie
nia i licznych propozycji dzierżaw, nie
wielu hodowców chce inwestować 
w zakup reproduktorów.

Zobaczymy, co przyniosą nadcho
dzące lata. Nadprodukcja koni na ryn
ku, kryzys ekonomiczny, chimerycz- 
ność i niestabilność grupy nabywców 
wymagają uzbrojenia się w cierpliwość. 
Janowska aukcja przechodziła już 
trudne okresy. Przetoczy! się przez nią 
stan wojenny, zagroził brakiem klien
tów wybuch elektrowni w Czarnobylu 
i zamach terrorystyczny blokujący lot- 

spokojnej, ciągle wznoszącej fali. Przy
zwyczailiśmy się do wielkich cen, ba! - 
stały się one niemal wymaganą normą. 
Ubiegłoroczny wynik na poziomie tro
chę powyżej miliona euro niektórzy 
odebrali niemal jak klęskę. A był to tyl
ko chłodny powiew realizmu.

Na to, co dzieje się od lat w Janowie 
Podlaskim, warto też czasem spojrzeć 
z innej strony. Oprócz niebagatelnego 
wydźwięku hodowlanego i ekonomicz
nego, szczególnie istotnego dla pol
skich stadnin, pozostąje jeszcze inna 
„twarz” Dni Konia Arabskiego - kultu
rowa, socjologiczna i promocyjna. Żad
na, nawet nąjlepiej przygotowana re
klama nie przybliży świata w stronę 
polskich koni tak, jak pobyt w Janowie. 
Przez ten jeden weekend w roku stad- 

for Bialka’s Fabryszka, attest to the go
od condition of the event.
Definitely this year’s sale was not easy. 
When Janôw’s Ekumena. which opened 
the sale list, stepped off the arena 
unsold, a feeling of receding enthusiasm 
was clearly felt in the air. But then Lot 2, 
Ebora from Michałów, caused much inte
rest and was sold to the Czech Republic 
for 20 thousand euro. The machinery got 
moving and though it gained speed slow
ly, the atmosphere began to thicken with 
each next horse. Nevertheless the clients 
bid carefully, precisely picking out only 
those mares for which they actually ca
me, rarely giving in to wild emotions. 
They were definitely looking for young 
horses, which can be entered into a show 
the very next day. Older mares, even tho
se successfully proven with a rich bre
eding and show career, stirred little inte
rest. This phenomenon can easily be 
explained by the fact that less and less 
horses are sold directly to their final 
owners. At least half of the equines are 
bid on by agents, the majority of which

nina przypomina biblijną Wieżę Babel, are ex or current trainers. And these are 
most interested on acquiring potential 
show champions.

soidą. Od dziesięciu lat handel końmi 
czystej krwi w Polsce płynął na w miarę

nisko w Londynie. Jak we wszystkich 
dziedzinach życia fortuna płynie sinu-

Andaluzja (Sanadik El Shaklan
4 s - Antwerpia / Eternit) sprzedana do Arabii 

Saudyjskiej / sold to Saudi Arabia, 100 tys.
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▲ Kashira (Magnum Psyche - Kahila IVI Ibn 
Bint Inas) - najdrożej sprzedana klacz 

hodowli prywatnej / the highest sold private- 
bred mare -57 tys. euro, Australia

Rekordzistki cenowe I The highest prices:
Piacenza (QR Marc - Primawera I Emigrant)

- 485 tys. euro, Arabia Saudyjska... ►

It is also more and more difficult to sell 
stallions. In view of a wide availability of 
semen and numerous lease propositions, 
few breeders want to actually purchase 
a chief sire.
We will see what the coming years will 
bring. An overproduction of horses on 
the market, an economic crisis, the ca
priciousness and instability of the group 
of buyers require breeders to arm them
selves with patience. The Janów auction 
has gone through some hard times. It su
rvived a period of martial law, the nucle
ar disaster in Chernobyl and a terrorist 
attack blocking the airport at Heathrow. 
As in all fields of life, fortune flows in a si
nusoid pattern. For the last ten years the 
Arabian horse business in Poland has be
en on a calm, steady rise. We have gotten 
used to high prices - not only that, but 
they actually became the norm. Last 
year’s result of a little over a million euro 
was seen by some almost as a defeat. 
While it was only a cold gust of realism.
It is worth to look at what’s been happe
ning over the years at Janów Podlaski al
so from a completely different angle. Be
side the breeding and economic impor
tance, which is especially significant for 
the Polish studs, there is also another si
de to the Arabian Horse Days - cultural, 
sociological and promotional. On this 
one weekend of the year the stud resem
bles the biblical Tower of Babel, where 
despite differences in language, views, 
religion and many others, all gather here 
for the same reason. Splendor, tons of 
money, modernity, severity, impersonali
ty and the glitter of the West clash here 
with tradition, sometimes with a certain 
folksiness but more importantly the cor
diality and hospitality of Slavic nature. 
Foreign guests declare that they feel in 
Poland like at home, while the domestic 
community has a chance to brush aga
inst the „rich and the famous”. And so 
the balance is maintained...
/trank J. K./

gdzie pomimo różnic językowych, po
glądowych, religijnych i wielu innych, 
wszyscy spotykają się w tym samym 
celu. Przepych, ogromne pieniądze, 
nowoczesność, surowość, bezosobo
wość i blichtr Zachodu zderzają się tu 
z tradycją, czasem może przaśnością, 

... Palabra (Enzo - Palmeta / Ecaho) - 400 tys. euro, USA

ale przede wszystkim z ciepłem i go
ścinnością słowiańskiej natury. Za
graniczni goście deklarują, że czują 
się w Polsce jak w domu, a rodzima 
społeczność ma szansę Otrzeć się 
o „większy świat”. I równowaga jest 
zachowana... •

' ■ iBf *
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XXXIII Polski Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi

Izabella Pawelec-Zawadzka
fot. Lidia i Wiesław Pawłowscy

D
awno już przebrzmiały fanfary 
i dźwięki Mazurka Dąbrow
skiego, zwycięzcy podjęli no
we wyzwania, ale ciągle żywe pozosta- 

ją wspomnienia największego święta 
polskiej hodowli - Narodowego Pokazu 
Koni Arabskich Czystej Krwi. Roze
grany po raz 33. w dniach 5-7 sierpnia, 
Pokaz byl w tym roku wyjątkowy, bo
wiem janowskie progi zaszczyci! swoją 
obecnością prezydent Rzeczypospoli
tej Polskiej Bronisław Komorowski. 
Pięknie mówi! pan prezydent o świet
ności polskiej hodowli, jej tradycji i hi
storii chmurnej i górnej, znaczeniu 
trwałości w hodowli - jej symbolem 
jest państwowa Stadnina Koni w Ja
nowie Podlaskim, która za 6 lat będzie 
obchodziła swoje 200-lecie. Świadom 
znaczenia polskiej hodowli w świecie, 
prezydent gratulował sukcesów i prosił 
o więcej.

Dla uświetnienia obecności dosto- 
jengo gościa gospodarz - Agencja Nie
ruchomości Rolnych - zorganizował 
niezwykle barwny pokaz. Były tam ko
nie ras wszelakich i oczywiście araby 
z samym królem - ogierem Ekstern 
na czele. Ziemia dudniła pod kopytami 
doskonale dobranej piątki michałow- 
skich tarantów, ale nąjwspanialszy po
kaz kunsztu powożenia dal wychowa
nek Małgorzaty Studzińskiej z SO 
Książ - śląski Lokan, prowadzony

Pieczołowicie należy dbać 
o własne, polskie ogiery 

ze sprawdzonych, dobrych, 
starych polskich linii, niosących 

w sobie nie tylko urodę, 
ale mocno utrwaloną 
poprawną budowę, 

kapitalny ruch, znakomite 
proporcje i łagodny charakter.

Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej / the President 

of the Republic ofPoland 
Bronisław Komorowski 

przez Bartłomieja Kwiatka - srebrnego 
medalistę mistrzostw świata z 2010 r. 
Publiczność oszalała, kiedy Lokan nie 
dotykąjąc ziemi płynął w powietrzu.

Świat należy do mnie!
O Pokazie Narodowym napisali już 

„wszyscy święci“, nie szczędząc bardzo 
wnikliwych ocen i analiz, pochwal, rad 
i uwag krytycznych, a nawet niezawod
nych recept na wyhodowanie czempio- 
na. Polemizowałabym z niektórymi, ale 
nie o to chodzi, bo zawsze dobrze jest 
najpierw dostrzegać zalety, a dopiero 
później wady. Tak czy inaczej uważam, 
że prawdziwymi bohaterami XXXIII 
Narodowego Pokazu były dwa konie: 
Pogrom i Emmona.

Pierwszy - dwuletni Pogrom, wyho
dowany w SK Janów Podlaski, jest wy
nikiem niezwykle udanego połączenia 
ogiera QR Marc [US], jednego z najlep
szych synów og. Marwan Al Shaqab 
[US] i Pętli (po Visbaden [RU]), z wy
bitnej janowskiej linii „P”. Pogrom łączy 
w idealny sposób cechy obojga rodzi
ców: urodę i szlachetność ojca z solid
nym fundamentem i harmonią ekste- 
rieru matki. Odziedziczył też po przod
kach Visbadena: Naftalinie - Topolu 
i Nabegu - Arazie wyjątkowo piękne, 
ogromne, pełne wyrazu i blasku oko. 
Byliśmy pod wrażeniem rocznego Po- 
groma - Czempiona i nąjlepszego konia
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▲ Pogrom (QR Marc - Pętla) - Czempion Polski Ogierów Młodszych / Polish National Junior Champion Stallion

Nagroda specjalna im. Izabelli Pawelec-Zawadzkiej ufundowana przez rodzinę pp. Gożdzialskich 
dla najlepszego młodego ogiera / The Izabella Pawelec-Zawadzka award for the best junior stallion, 
founded by the Gozdzialski family ▼

Wiosennego Pokazu w Białce 2010, kie
dy to jako jedyny spośród 39 prezento
wanych młodych ogierków otrzymał 
„10” za typ. W Czempionacie Polski 
2010 musial ustąpić pola ślicznemu jak 
marzenie Empire’owi z Michałowa i za
dowolić się srebrem, ale przez rok roz
winął się, zmężniał, nabrał stylu i klasy 
i... po prostu rozgromił konkurentów! 
Życzmy Pogromowi i sobie, aby w przy
szłości zajął boks czołowego ogiera 
w polskich stadninach.

Pogrom, jako pierwszy w historii, 
otrzyma! specjalne trofeum imienia 
autorki niniejszego artykułu, ufundo
wane przez rodzinę Gożdzialskich ze 
Stadniny Falborek Arabians - dla Naj
lepszego Młodego Ogiera Polskiego 
Narodowego Pokazu Koni Arabskich 
Czystej Krwi.
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piękna głowa konia arabskiego, au
torstwa artystki Ewy Tyki, w ozdob
nym i eleganckim etui, została uroczy
ście wręczona hodowcy - SK Janów 
podlaski, którą reprezentowali: dyrek
tor Marek Trela i Anna Stefaniuk - 
główny specjalista ds. hodowli koni.

Drugą bohaterką i wielką gwiazdą 
Pokazu była bez wątpienia 13-letnia 
Emmona. Ta, wyhodowana w Michało
wie, jedna z ostatnich córek Mono- 
gramma [US] (od Emilda po Pamir) 
nareszcie zdobyła tytuły Czempionki 
Polski i Najlepszego Konia Pokazu 
uzyskując nąjwyższą notę - 94 pkt. 
(5 dwudziestek!) i Puchar Polskiego 
Związku Hodowców Koni Arabskich - 
Dla Nąjpiękniejszej.

Młodzieżowa Czempionka Świata, 
Top Five Czempionatu Europy i dwu
krotnie Top Ten Czempionatu Świata 
Klaczy Starszych, jakoś nie miała 
do tej pory aż tyle szczęścia w Pokazie 
Narodowym, choć wcześniej dwukrot
nie zdobyła tytuł Wiceczempionki Pol
ski. Emmona w pełni zasłużyła na ten 
nąjwyższy tytuł i w Janowie świeciła 
pełnym blaskiem. Jak posąg z alaba
stru, jest kwintesencją szlachetności, 
piękna, żeńskości i ideału klaczy arab
skiej, a przy tym... tak bardzo polska.

W Janowie, jak zwykle, pojawiła się 
plejada utytułowanych gwiazd i tylko 
niewielkie różnice w ocenach decydo
wały o zajętym miejscu. Na 101 przed
stawionych koni 60 uzyskało noty po
wyżej 40 pkt.! Niewiele pokazów euro
pejskich (a może nawet i żaden) mo
że pochwalić się takim wynikiem. 
Chociaż, można czasem odnieść wra
żenie, że ci sami sędziowie bywają 
mniej łaskawi dla tych samych pol
skich koni na arenie najbardziej pre
stiżowych europejskich pokazów. 
Ktoś powie: inne tło, porównanie, 
konkurencja, ale czyż konkurencja 
jest aż tak porażająca? Myślę, że war
to się nad tym zastanowić.

Wracając do pokazu, swój wielki 
dzień miała michaiowska multiczem- 
P'onka Ejrene (Gazal Al Shaqab [QA] 
-Emocja poMonogramm [US]). „Dep
cząc po piętach” Emmonie otrzymała 
drugą ocenę pokazu - 93,67 pkt. i czte- 
ty >,20”, w tym dwie za ruch. W życiowej 
formie, fenomenalnie prowadzona

▲ Pokaz specjalny / A special show - Lokan i/and Bartłomiej Kwiatek 
z SO Książ / from Książ Stallion Depot

Emmona (Monogramm - Emilda) - Czempionka Polski Klaczy Starszych 
i najlepszy koń pokazu / Polish National Senior 

Champion Marę and Best in Show ▼

przez Mariusza Liśkiewicza, Ejrene 
wpadia na plac jak burza, dając praw
dziwy „show”.

Można śmiało powiedzieć, że Janów 
Podlaski ma asa w rękawie, a jest nim 
brązowa medalistka, 5-letnia, siwa 
Alabama (Gazal Al Shaąab [QA] -Al- 
tona po Eukaliptus). Ta młoda klacz 
ma w sobie to coś, co Amerykanie na- 
zywąją show attitude, a więc wszystko 
przed nią.

Trzymając się „parytetu”, jeszcze 
kilka słów o paniach, a raczej... o pa
nienkach. Wysoka jakość młodzieży 

żeńskiej napawa optymizmem i spoko
jem o przyszłość polskiej hodowli. 
Do oceny stanęło 38 klaczek i sędzio
wie mieli naprawdę trudne zadanie 
przy wyborze najlepszych.

Podium zwycięzców należało do 
rocznych klaczek. Na najwyższym jego 
stopniu, z tytułem Czempionki Polski 
stanęła wychowanka SK Michałów, ka
pitalna, gniada córka QR Marca [US] 
i Wieży Marzeń (po Ekstern) - Wieża 
Mocy. Nazwa jakże pasująca do tej 
urokliwej klaczki. Mało, że wielce uro
dziwa, to jeszcze tryskająca energią
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Alabama (Gazal Al Shaqab - Altona) - brązowy medal Czempionatu Klaczy Starszych 
/ Bronze medal Senior Mare Championships, 3 x „20“ za ruch /for movement

i silą. „Świat należy do mnie” - czyli 
Wieża Mocy dala popis ruchu zpierają- 
cy dech w piersiach, co skończyło się 
trzema „20” za ruch.

Wiceczempionat i srebrny medal, zo
stał, ze wszech miar słusznie, przyzna
ny wychowanej „na salonach” stadniny 
Chrcynno Pałac Alicji, Ewy i Krzyszto
fa Poszepczyńskich - pełnej uroku 

klaczce Echo Aurora (Eternity Ibn Na- 
varrone D [BE] - Echo Afrodyta 
po Piaff). Klacz w bardzo pięknym ty
pie, ze ślicznie rzeźbioną głową, jest 
przykładem konsekwentnie i z talen
tem prowadzonej pracy hodowlanej 
i kolejnym krokiem w doskonaleniu 
posiadanego stada. Szczere gratulacje 
dla hodowców i właścicieli!

Nie sposób nie wymienić ulubienicy 
fanów janowskiej stadniny - delikat
nej i żeńskiej Palatiny - Czempionki 
Młodzieżowej z Białki 2010, która 
w najlepszej piątce (Top Five) tego
rocznego czempionatu młodzieży za
jęła „tylko” czwarte miejsce. Wierzę, 
że jeszcze przyjdzie czas tej udanej 
córki QR Marca [US] i jednej z naj-
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A Echo Aurora (Eternity Ibn Navarrone - Echo Afrodyta) - 
Wiceczempionka Polski Klaczy Młodszych I Polish National Reserve 

Junior Champion Mare

Wieża Mocy (QR Marc - Wieża Marzeń) - Czempionka Polski Klaczy 
Młodszych / Polish National Junior Champion Marę ▼

cenniejszych janowskich klaczy - 
Palmety (po Ecaho).

Teraz Białka
Janów 2011 byi niezwykle szczęśliwy 

dla najmłodszej stadniny - w Bialce, 
której wychowanek - roczny Peron 
(Esparto - Perolia po Gazal Al Shaqab 
IQA]) zdobył srebro i tytuł Wiceczem- 
piona Ogierów Młodszych. Uroda 
i szlachetność oraz poprawny pokrój, 
zostały docenione przez sędziów wyso
ką oceną 92,50 pkt. w tym „20” za typ.

Druga gwiazda z Białki to rówie
śniczka Perona - klaczka Egema, też 
córka Esparto (od Egira po Emi
grant). Z notą 92,83 i trzema „20” 
(w tym dwiema za głowę i szyję), ząję- 
la trzecie miejsce w klasie. Oceny te 
okazały się nadzwyczaj słuszne, gdyż 
Egema została uhonorowana specjal
ną nagrodą ufundowaną przez Shirley 
Watts (Halsdon Arabians) za Najpięk
niejszą Głowę Pokazu. Nagrodę ode- 
barali: obecny dyrektor SO Białka Ma
rian Pacewski i nowy właściciel Egemy, 

the 33rd Polish National Arabian Horse 
Show in Janów Podlaski

„Poland has not yet 
been lost...“ '

Long have the fanfare and sounds of the 
national anthem eeased to ring in our 
ears and the winners have already taken 
on new challenges, but the memories of 
the greatest festival of Polish breeding - 
the National Arabian Horse Show - still 
remain very vivid in our minds. The 33rd 
edition of the National Show, held during 
the 5-7th of August, in extra special this 
year, as the Janów Stud was honored by 
the presence of the President of the Re
public of Poland himself, Bronisław Ko
morowski. The President spoke beauti
fully about the magnificence of Polish 
breeding, its tradition and troubled hi
story, as well as the significance of per
manence in breeding. Janów Podlaski 
State Stud, which in 6 years will celebra
te its 200 anniversary, is a symbol of this 
very permanence. Aware of the impor
tance of Polish breeding in the world, the 
President congratulated breeders on 
their successes and asked for more.
To honor the presence of the President, 
the host of the event - the Agricultural 
Property Agency - organized an incredi
bly colorful presentation. It consisted of 
various horse breeds, including Ara
bians, topped off with king Ekstern him
self. The ground thundered under the 
hooves of the magnificently matched five 
leopard-patterned equines, but the fi
nest performance of driving skill was de
livered by the pupil of Małgorzata Stu
dzińska from Książ Stallion Depot - the 
Silesian Lokan, driven by Bartłomiej 
Kwiatek, silver medalist from the World 
Singles Driving Championships in 2010. 
The public went crazy when Lokan flew 
through the air without touching the 
ground.
There’s probably not a soul left that 
hasn’t written about the National Show, 
not sparing insightful analyses, personal 
judgment, advice and critical opinions, 
as well as foolproof formulas on how to 
breed a champion. I would argue with so
me, but that’s not the point, because it is 
always better to see the good points be
fore the bad. Either way, the greatest he
roes of the 33rd National Show, in my 
opinion, were Pogrom and Emmona.
The first of them, the two year old Po
grom bred at Janów Podlaski Stud, is the 
result of an extremely successful mating 
of QR Marc [US], one of the best sons of 
Marwan Al Shaqab [US] and Pętla by 
Visbaden [RU], from the superb Janów 
„P” line. Pogrom ideally combines the 
qualities of both of his parents - the be
auty and refinement of his sire with a so
lid base and harmonious conformation o 
his dam. From the ancestors of Visbaden 
(Naftalin - Topol and Nabeg - Arar) he 
has furthermore inherited an exceptio
nally beautiful, large and full of expres
sion eye. We were all impressed by the 
year old Pogrom - when he gamed the ti
tle of Champion and Best in Show at the 
2010 Junior Spring Show in Białka, wh 
as the only one among 39 yearling colts
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prowadzący interesy w Polsce - Idris 
Hassan z Sudanu.

Powróćmy do młodzieży męskiej. 
Do grupy udanych synów QR Marca 
dołączył brązowy medalista Equator 
(od Ekliptyka po Ekstern) z SK Mi
chałów. Duża uroda i kapitalny ruch - 
zapewne po dziadku.

Wśród młodych ogierków na uwagę 
zasługują dwaj synowie ogiera FS Ben
gali: trzyletni Eternal (od Ewitacja 
po Ganges) hod. Jana Głowackiego, 
brawurowo przeprowadzony przez 
Szymona Głowackiego - czwarty 
w Top Five, oraz dwuletni Maran 
(od Missouri po Wachlarz) hod. Cze
sława Witko z SK Kielnarowa - drugi 

w klasie tuż za Pogromem. Etemala 
dobrze znamy i darzymy sympatią. 
Maran zwraca uwagę dobrym typem, 
kapitalną kłodą i ogólnym wrażeniem 
zapowiadającym ogiera hodowlanego. 
Należy się panu Witko uznanie za 
sprowadzenie do Polski ogiera FS Ben- 
gali, zwycięzcy wielu prestiżowych po
kazów. Przekonujący jest też jego bar
dzo „polski”, po stronie męskiej, rodo
wód. Pochodzi z rodu Bairactara or. ar., 
dwukrotnie zinbredowany na słynne
go Araxa. Matką Bengalego jest Om 
El Sanadwa, jedna z najpiękniejszych 
córek Sanadika El Shaklana, z rzad
kiej linii żeńskiej Ghazieh or. ar. 1850. 
FS Bengali nie powiedział jeszcze 
ostatniego słowa i z pewnością zasiu-

▲ Sukces Bialki / Białka success: 
Peron (Esparto - Perolia) - 
Wiceczempion Polski Ogierów 
Młodszych / Polish National 
Reserve Junior Champion Stallion

◄ Egema (Esparto - Egira)
- najlepsza głowa pokazu
/ the „Best Head“;
od lewej/from the left: Shirley 
Watts, Scot Bejniamin, Gerard 
Kurtz, Marian Pacewski

Ejrene (Gazal Al Shaqab -
Emocja) - Wiceczempionka Polski 
Klaczy Starszych I Polish National 
Reserve Senior Champion Mare ▼ 
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guje na szersze zainteresowanie pol
skich hodowców.

Ogiery starsze - reproduktory, już 
sprawdzone w hodowli i te rozpoczyna
jące karierę - do zmagań o tytuł Czem- 
piona stanęło ich 13. Skądinąd szkoda, 
że ocenie nie podlega także ich wartość 
hodowlana - jakość potomstwa.

Czempionem okrzyknięty został wiel
ce utytułowany Kabsztad (Poganin - 
Kwestura po Monogramm [US]), ur. 
w 2006 w SK Michałów - Wiceczempion 
z Menton 2009, ubiegłoroczny Wice
czempion Polski, który pół życia spędził 
w świecie. Muszę przyznać, że znacznie 
większe wrażenie zrobił na mnie, kiedy 
został Młodzieżowym Czempionem

▲ Kabsztad (Poganin - Kwestura)
- Czempion Polski Ogierów 
Starszych / Polish National Senior 
Champion Stallion

◄ Equifor (Gazal Al Shaqab - 
Eqviria) - Wiceczempion Polski 
Ogierów Starszych / Polish 
National Reserve Senior 
Champion Stallion Hand Paweł 
Kozikowski, najlepszy prezenter 
/ the best handler

Piaff (Eldon - Pipi) zdobywca 
nagrody WAHO / WAHO Trophy 
winner ▼

Polski w 2007 r. - wydąje się, że miał 
wówczas więcej stylu i gatunku.

Świetnie wyglądał jego konkurent 
numer 1 - ośmioletni janowski Equifor 
(Gazal Al Shaqab [QA] - Eqviria 
po Pers) Zadziwiająca sprawa, aczkol
wiek zdarzająca się na pokazach, że 
oceny tych dwóch ogierów w klasach 
różniły się na korzyść Equifora, który 
otrzymał 93,33 pkt. i dwie dwudziestki 
za typ i ruch, podczas gdy Kabsztad 
został oceniony o 0,83 pkt niżej. Kie
dy jednak przyszło do porównania 
w czempionacie, Kabsztad okazał się 
tym lepszym. Ale właśnie na tym pole
ga demokracja. Equiforowi doskonale 
zrobił dwuletni pobyt w USA u Mar- 
shy Parkinson.
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NI KONIA ARABSKIEGO • 
he received a „10” for type. In the 2010 
Nationals he had to yield to the lovely 
Empire from Michałów and settle for the 
silver, but over the next year he grew, ma
tured, gained style, class and... literally 
routed („pogrom” is Polish for „rout”) 
the competition! We wish Pogrom to take 
up the duties of chief sire in the Polish 
studs in the future.
Pogrom, as the first horse ever, received 
a special trophy bearing the name of the 
author of this hereby article, funded by 
the Goździalski family from Falborek 
Arabians, for Best Junior Stallion of the 
Polish National Arabian Horse Show. 
A beautiful head of an Arabian horse, 
sculpted by the talented Ewa Tyka, ho
used in a decorative and elegant case 
was solemnly awarded to Pogrom’s bre
eder - Janów Podlaski Stud, represented 
by Janów Podlaski Stud Director Marek 
Treia and Anna Stefaniuk, the stud’s 
Chief Specialist Breeder.
The second star of the 2011 National 
Show was without a doubt the 13 year 
old Emmona. This Michalów-bred, one 
of the last daughters of Monogramm 
[US] out of Emilda by Pamir finally... 
claimed the title of Polish National 
Champion Mare and Best in Show, ga
ining the event’s highest score - 94 po
ints (including as many as five ,,20s”) 
and the Polish Arabian Horse Breeders 
Society Trophy for the highest scored 
mare of the show, meaning - the most 
beautiful.
This World Junior Champion Mare, Eu
ropean Top Five Mare and twice World 
Top Ten Senior Mare, somehow didn’t 
have luck in the Polish Nationals until 
now, despite gaining the title of Polish 
National Reserve Champion twice. Em
mona fully deserved the topmost title 
and shined brightly in Janów this year. 
Like an alabaster statue, this mare is the 
quintessence of refinement, beauty, femi
ninity and Arabian mare perfection and 
with that... so very Polish.
In Janów, as always, an impressive cast 
of highly titled stars showed up and only 
slight differences in scores determined 
the final places in class. Out of the 101 
presented horses as many as 60 received 
total scores above 40 points! Not many, 
perhaps even none of the European 
shows can boast such a result. Although 
one can sometimes have the impression 
that the same judges are less generous 
toward the same Polish horses on the 
arenas of the most prestigious European 
shows. Someone might say - a different 
setting and competition, but is that 
competition really that striking? This is 
something to think about.
But returning to the show, the day also 
belonged to Michalbw’s multichampion 
Ejrene (Gazal Al Shaqab [QA] - Emo- 
cja/Monogramm [US]). Right on the he
els of Emmona, she received the show’s 
second highest score - 93,67 points and 
four ,,20s”, including two for movement. 
Exhibiting a life form and phenomenally 
presented by Mariusz Liśkiewicz, she 
burst onto the arena like a tornado, deli
vering a true spectacle.
It can be boldly said that Janów Podla
ski had an ace up their sleeve in the sha-

Podziękowania dla sędziów I Thanks for the judges
(od lewej/from the left): Renata Schibler, Sylvie Eberhardt, Ali Shaaravi 

Hand Alan Preston w towarzystwie Marka Treli
/ accompanied by Marek Treia

W czołówce ogierów znalazły się 
również: na trzecim miejscu - janowski 
Albano (Enzo [US] - Alena po Emi
grant) i tuż za nim - Etnodrons Psyche 
(Padrons Psyche [US] hod. i wl. Stani
sława Redestowicza. Ten prawidłowo 
zbudowany ogier o długiej, dobrze 
ustawionej szyi i pięknej ciemnognia- 
dej maści, zdobywa coraz większą po
pularność i szybko powiększa się gro
no hodowców zainteresowanych jego 
użyciem. Należy pamiętać, że to wła
śnie S. Redestowicz, jako pierwszy 
w Polsce, otworzył drzwi na nasz rynek 
hodowlany dla „klanu Psyche”, impor
tując nasienie ogiera Padrons Psyche 
i jego syna Magnum Psyche.

Jak zwykle, po uhonorowaniu czem- 
pionów rozdano nagrody specjalne - 
trofea dla Emmony, Pogroma i Egemy 
to jednak nie wszystko. Już po raz 15. 
nagrodę Dla Najlepszego Konia Wyści
gowego Narodowego Pokazu ufundo
wał Polski Klub Wyścigów Konnych. 
Okazały puchar trafił do SK Janów Pod
laski dla złotej kasztanki, klaczy Cenoza 
(Ekstern - Celna po Alegro), która swo
ją karierą wyścigową i osiągnięciami 
na pokazach udowodniła, że koń arab
ski może być jednak i piękny, i dzielny

Nagrodę dla najlepszego hodowcy - 
obraz, autorstwa Sławomira Szeredy, 

ufundowaną przez kwartalnik ARA
BY - otrzymała Stadnina Koni Micha
łów za najlepsze wyniki swoich wy
chowanków w Czempionacie Polski 
2011, a odbierało ją kierownictwo 
stadniny w osobach Urszuli i Jerzego 
Białoboków.

Podniosłym akcentem na zakończe
nie było przekazanie Trofeum WAHO, 
przyznawanego dorocznie koniowi 
uznanemu za wybitnego przedstawi
ciela rasy arabskiej w swoim kraju. 
W roku 2011 wybrany nim został wyho
dowany w Janowie Podlaskim 14-letni 
ogier Piaff- syn Eldona i niezapomnia
nej Pipi (Banat - Pilarka po Palas). 
Piaff - Czempion Polski z 2005 r., 
Czempion regionu II i III oraz Top Ten 
Czempionatu USA 2006, jest spraw
dzonym reproduktorem, którego po
tomstwo wyróżnia się nie tylko na po
kazach i w hodowli, ale wykazuje rów
nież wybitne predyspozycje użytkowe, 
w rąjdach i sporcie. W ceremonii wrę
czenia Trofeum WAHO udział wzięła, 
obecna w Janowie sekretarz tej organi
zacji - Katrina Murray.

Co dalej?
Zanim na dobre umilkną echa Po

kazu Narodowego 2011, chcialabym 
podzielić się z czytelnikami pewnymi
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ORSE DAYS • DNI KONIA AR, 
refleksjami. Ostatnio dużo się mówi 
na temat ogierów używanych obecnie 
w polskiej hodowli. Zdania są, jak 
zwykle, podzielone. Jedni uważają, że 
tylko ogiery zagraniczne są reme
dium na realizację marzeń o wyhodo
waniu czempiona świata, inni - że 
„zagraniczne wynalazki” zagrażają 
etosowi ugruntowanej przez pokole
nia tożsamości polskiej hodowli. Jed
ni i drudzy mają swoje racje, ale czyż 
nie najważniejsza jest - jak zresztą we 
wszystkim - równowaga i jasno okre
ślony cel? A w drodze do celu, zwłasz
cza w hodowli zwierząt, używa się 
różnych instrumentów.

Rozpowszechniona obecnie inse
minacja - nasieniem świeżym, chło
dzonym i mrożonym - pozwala na 
praktycznie nieograniczony dostęp 
do modnych i najbardziej popular
nych ogierów. Inseminacja (niektóre 
kraje zezwalają na używanie, bez limi
tu czasu, także nasienia mrożonego 
ogierów, które już padły), a do tego 
coraz szerzej stosowana transplanta
cja zarodków, ograniczają w sposób 
alarmujący pulę genetyczną popula
cji koni arabskich. Praktycznie, świat 
arabski, ten ukierunkowany głównie 
na pokazy, używa zaledwie kilku re
produktorów, ich synów i wnuków. Są 
to: Padrons Psyche, Gazal Al Shaqab, 
Ali Jamaal, Bey Shah i potomkowie 
egipskiego Nazeera. Nie byłoby w tym 
nic złego, gdyby hodowcy używanie 
tych ogierów traktowali jako dolanie 
obcej kwi (out cross) i środek do po
prawy czy wzmocnienia jakiejś okre
ślonej cechy w dążeniu do perspekty
wicznie nakreślonego celu. Ale czy 
naprawdę polscy hodowcy chcą mieć 
wkrótce same QR Markc’i6 i WH Jus- 
tice’y, i czy o to chodzi? A czym póź
niej będą kryć ich córki?

Dlatego, tym bardziej pieczołowi
cie należy dbać o własne, polskie 
ogiery ze sprawdzonych, dobrych, 
starych polskich linii, niosących w so
bie nie tylko urodę, ale i mocno 
utrwaloną poprawną budowę, kapi
talny ruch, znakomite proporcje i ła
godny charakter.

uiak czy inaczej, mam nadzieję, że 
będzie o czym dyskutować za rok, 
a więc do zobaczenia w Janowie! *

tlEGO • ARABIAN HO
pe of the Bronze Medalist, the 5 year old 
grey Alabama (Gazal Al Shaqab [QA] - 
AltonalEukaliptus). This young mare 
has a trait that Americans call „show at
titude”, and so everything still lies ahead 
of her.
Just a few more words about the ladies 
or rather girls. The high quality of the fe
male youngsters brings great optimism 
and calmness on the future of Polish bre
eding. A total of 38 fillies were assessed 
and the judges had a really hard task of 
choosing the winners.
The winners’ podium belonged to the 
yearling fillies. Its very top was secured 
by the graduate of Michałów Stud, the 
superb bay daughter of QR Marc [US] 
and Wieża Marzeń by Ekstern - Wieża 
Mocy, a name which is more than fitting. 
Not only is she extremely good-looking, 
but also bursting with strength and 
energy. „The world belongs to me” she 
seemed to say, as she delivered a perfor
mance which took the spectators” bre
ath away and resulted in three ,,20s” for 
movement.
The Reserve Championship and Silver 
Medal was justly awarded to the „royal
ly-bred” - at Chrcynno-Palace Stud of 
the Poszepczyński Family - charming fil
ly Echo Aurora (Eternity Ibn Navarrone- 
-D [BE] - Echo Afrodyta!Piaff). Echo Au
rora, bearing a beautiful type and lovely 
chiseled head, is an example of a consi
stent and skillfully carried out breeding 
plan and another step forward in impro
ving the stud’s herd. Sincerest congratu
lations for the breeders and owners!
We should not omit the favorite of Janów 
Podlaski fans - the delicate and feminine 
Palatina, Junior Spring Show Champion 
from Biaika in 2010, who in the 2011 Na
tional Championship Top Five managed 
to „only” secure the fourth spot. I deeply 
believe that the time for the daughter of 
QR Marc and one of Janow's most valu
able mares - Palmeta by Ecaho - is still 
to come.
The 2011 Polish Nationals were extreme
ly lucky for the youngest State Stud of 
Biaika, whose graduate - the year old Pe
ron (Esparto - Perolia/Gazal Al Shaqab 
[QA]) - gained the silver and the title of 
Reserve Junior Champion Stallion. Be
auty, refinement and a correct conforma
tion were acknowledged by the judges 
with a high total score of 92.5 points, inc
luding a „20” for type.
The second star from Biaika is Peron’s 
same-age peer, the filly Egema, also by 
Esparto and out of Egira by Emigrant. 
With a score of 92.83 and three ,,20s”, inc
luding two for head and neck, she placed 
third in class. These marks were more 
than just, as Egema was later honored 
with the special award for „Best Head”, 
funded by Shirley Watts of Halsdon Ara
bians. The award was collected by the 
current director of Biaika Stud, Marian 
Pacewski and the filly’s new owner, Idris 
Hassan from Sudan, who is conducting 
business in Poland.
But let’s return to the male youngsters. 
Joining the group of successful QR Marc 
sons is the Bronze Medalist - Equator 
(out of Ekliptyka by Ekstern) from Mi
chałów Stud. Very handsome and with 

superb movement, presumably inherited 
from his grandsire.
Worthy of attention among the young 
colts are also two sons of the stallion FS 
Bengali-, the three year old Eternal out of 
Ewitacja by Ganges, bred by Jan Gło
wacki (fourth place in the Championship 
Top Five), breathtakingly presented by 
Szymon Głowacki; and the two year old 
Maran out ot Missouri by Wachlarz bred 
by Czesław Witko of Kielnarowa Stud 
second in class right behind Pogrom. We 
all know Eternal very well and feel great 
affection toward him.
Maran catches the eye with good type, 
a superb body and an overall impressive 
appearance. Czeslaw Witko deserves cre
dit for importing FS Bengali, a winner of 
many prestigious shows, to Poland. His 
„Polish” pedigree, especially on the sire 
side, is very convincing. He descends 
from the sire line of Bairactar d. b„ with 
a double inbred to the famous Ar ax. 
Bengali’s dam is Om El Sanadiva, one of 
the most beautiful daughters of Sanadik 
El Shaklan, from the rare dam line of 
Ghazieh d. b. 1850. FS Bengali has not 
yet said his final word and surely dese
rves a wider interest from Polish bre
eders.
The senior stallions classes - chief sires, 
already proven in breeding and those on 
the threshold of their career. It’s a pity 
that their breeding value - the quality of 
their offspring - isn’t evaluated at the 
show. Competing for the title of 2011 Po
lish National Senior Champion were 13 
stallions.
Proclaimed as champion was the highly 
titled (2009 Reserve Champion from 
Menton, last year’s Polish National Rese
rve Champion among others) Kabsztad 
(Poganin - Kwestura/Monogramm [US]), 
foaled in 2006 at Michałów Stud, who 
spent half his life abroad. I must admit 
that he made a much greater impression 
on me when he became Polish National 
Junior Champion in 2007. It seems like 
he had more style and quality back then. 
His number one rival on the other hand - 
the 8 year old Janów-bred Equifor (Ga
zal Al Shaqab [QA] - Eqviria/Pers) - lo
oked more than great. What’s surprising, 
although it does happen, is that the total 
scores differed by 0.83 point in favor of 
Equifor (who received 93.33 points and 
two ,,20s” for type and movement). When 
it came to the side by side comparison in 
the finals it was Kabsztad who proved 
the better of the two - that’s what you 
call a democracy. It seems that Equifor 
benefitted much from the two year stay 
in the US at the stud of Marsha Parkin
son. From what I’ve heard the stallion 
was also used there under saddle.
Other stallion greats included Janów’s 
Albano (Enzo [US] - Alena/Emigrant) 
at third place and right behind Etno- 
drons Psyche (Padrons Psyche [US]), 
bred and owned by Stanislaw Redesto- 
wicz. This stallion, of a beautiful dark 
bay coat color, correctly conformed, 
with a long, well set neck, is growing 
more and more popular and his group 
of followers is increasing. It’s good to 
remember that it was Stanislaw Rede- 
stowicz who opened the gates to th 
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Polish breeding market for the „Psyche 
clan” as the first in Poland.
As always, after the champions had been 
honored, came the time for the special 
awards. We have already mentioned the 
trophies for Emmona, Pogrom and Ege- 
ma, but that’s not all.
Already for the 15th time the award for 
the best racehorse of the National Show 
was funded by the Polish Jockey Club. 
The magnificent trophy went to Janów 
Podlaski Stud for their gold chestnut, 
the mare Cenoza (Ekstern - Celna/Ale- 
gro), who with her racing career and 
show accomplishments proved that the 
Arabian horse can indeed be „brave and 
beautiful”.
The award for Best Breeder, a painting 
by Sławomir Szereda, funded by the 
ARABY quarterly, was collected by Mi
chałów Stud, represented by the stud’s 
management, Urszula and Jerzy Biaio- 
bok for the best results of their pupils in 
the 2011 Polish Nationals.
A solemn accent at the closing of the 
show was the presenting of the WAHO 
Challenge Trophy, awarded annually to 
a horse considered an outstanding re
presentative of the Arabian breed in his 
country. Chosen in 2011 was the Janów- 
-bred 14 year old stallion Piaff, son of El
don and the unforgettable Pipi (Banat - 

Pilarka/Palas). Piaff, 2005 Polish Natio
nal Champion, Region II and III Cham
pion, as well as US Top Ten in 2006 is 
a proven sire, whose offspring stand out 
not only at shows and in breeding, but al
so exhibit athletic predispositions, in en
durance and sports. Participating in the 
award ceremony was WAHO Secretary 
Katrina Murray.
Before the echoes of the 2011 Polish Na
tionals die down for good, I would like 
to share some of my afterthoughts with 
the readers. Lately a lot has been said 
about the stallions currently used in 
Polish breeding. The opinions are, as al
ways, divided. Some say that only fore
ign stallions are a remedy for the reali
zation of the dream which is the bre
eding of a World Champion, others - 
that „foreign inventions” threaten the 
ethos of the established over genera
tions identity of Polish breeding. Both 
groups have their reasons, but isn’t the 
most important thing, as in everything, 
a certain balance and clearly set goal? 
And in order to obtain that goal, espe
cially in animal breeding, various in
struments are used.
The currently very popular insemination 
with transported semen (fresh, cooled 
and frozen) allows for an almost unre
stricted access to fashionable and tren

dy stallions. Insemination (some coun
tries allow the use of frozen semen of 
stallions which have died, without a re
stricted time period), as well as the mo
re and more widely used embryo trans
fer limit the genetic pool of Arabian hor
ses in an alarming way. The Arabian 
world, which is focused on shows, prac
tically uses only several sires, their sons 
and grandsons. These are: Padrons Psy
che, Gazal Al Shaqab, Ali Jamaal, Bey 
Shah and the descendants of the Egyp
tian Nazeer. There wouldn’t be anything 
wrong in that if breeders would treat the 
use of these stallions as an outcross and 
a way of improving or strengthening a gi
ven trait on the way to their perspective 
goal. But do Polish breeders soon want 
to have only QR Marcs and WH Justices'! 
Is that what they want? And whom will 
they later breed the daughters of these 
stallions to?
That’s why we should attach even more 
care to looking after Polish stallions from 
proven, good, old Polish lines, which car
ry within them not only beauty, but 
a strongly solidified correct conforma
tion, excellent movement, superb pro
portions and calm nature.
Either way, I hope that there will be plenty 
to discuss next year, so see you in Janów! 
/transl. J. KJ

Jedna z gwiazd pokazu hodowlanego SK Janów Podlaski / One of the stars of open day at Janów Podlaski Stud 
- Pinga Uand klaczka/filly Piniata po/by Eden C
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Janusz Towpik (1934-1981)
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 poprzednim numerze obie
caliśmy przybliżyć Czytel

nikom postać Janusza Tow- 
pika i jego twórczość. Album, sta

rannie i pięknie wydany na otwarcie 
wystawy poświęconej bogatemu 
i różnorodnemu dorobkowi artysty, 
jest poruszającym świadectwem mi

łości i fascynacji postacią ojca córek 
- Barbary Towpik-Roszkiewicz i Elż
biety Towpik-Korczak-Idzińskiej, któ
re chcą przypomnieć i ocalić od zapo-
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Ilustracja do książki „Myśliwy Charibu.Baśnie wschodnie“ 
w opr. A. Brindarowa / Illustration for the book „Charibu the Hunter.

The Eastern Tales“ coll, by A. Brindarow

nmienia to, czego dokona! on w swo
im zbyt krótkim życiu.

Tak wspomina ojca Barbara: Mój 
Tata byt człowiekiem niezwykłym. 
Pasjonatem we wszystkich swoich 
działaniach. Fascynacja przyrodą 
i miłość do zwierząt zrodziły w Nim 
chęć do poznania świata przyrody. 
Czynił to nie tylko poprzez studiowa
nie fachowej literatury i zdjęć przy
rodniczych, ale przede wszystkim 
przez wnikliwą obserwację i własno
ręcznie wykonywane szkice. Pochło

nęło Go niemal bez reszty podgląda
nie przyrody i rysowanie - zwierząt, 
drzew, krzewów i krajobrazów...

Jedynym wówczas miejscem, 
w którym mógł z bliska poznawać 
egzotyczne, jak również rodzime 
zwierzęta, były ogrody zoologiczne.

Fragment pracy „Sylwetki 
jeźdźca i konia na przestrzeni 
dziejów Polski, lata 70.
/A fragment of „Outlines of rider 
and horse over the course of Polish 
history“, a painting from the 70.

To save from oblivion
Janusz Towpik (1934-1981)

In the last issue of our quarterly we pro
mised to acquaint our Readers with the 
life and works of Janusz Topwik. A beau
tiful, diligently prepared album, publi
shed on the occasion of an exhibition de
dicated to the rich and varied output of 
the artist, is a touching testimony of the 
two daughters’ love and fascination with 
their Father. Through this publication 
Barbara Towpik-Roszkiewicz and Elż
bieta Towpik-Korczak-Idzińska wish to 
keep alive and save from oblivion that 
which their Father achieved in a life too 
quickly cut short.
Barbara recalls her Father: My Dad was 
an extraordinary person. Passionate 
about all that he did. A fascination with 
nature and a love for animals made him 
want to understand the world of nature. 
He accomplished that not only by study
ing specialist literature and nature pho
tographs, but most of all by observation 
and personally drawn sketches. He was 
absorbed almost to no end with obse
rving nature and drawing - animals, tre
es, shrubs and landscapes...
At the time the only place where he could 
see exotic, as well as domestic animals, 
were zoological gardens. He most often 
visited the Warsaw Zoo, with which he 
cooperated for many years and where he 
had personal favorites among his „mo
dels.
He was drawing since his earliest days. 
His most pleasant childhood companions 
were a paper and pencil. The main subject 
of those earliest, luckily preserved dra
wings, were horses. Bewitched by them, he 
tried to get to know them as best he could 
through his entire life, both as an artist 
and as a rider. He began his equestrian 
adventure in early childhood by moun
ting... his rocking horse named Aldi. Later 
came a fascination with the paintings of 
Juliusz Kossak and a passion for Polish 
culture and tradition, awoken, among 
others, by the works of Sienkiewcz.
Janusz Towpik honed his riding skills at 
the Warsaw Horse Riding Club at Służe
wiec, under the watchful eye of the legen
dary captor of the PAST (Polish Telepho
ne Joint-stock company) building and 
1936 Silver Medalist from Berlin, Mąjor 
Henryk Leliwa-Roycewicz, as well as at 
the Training Facility of the Stallion De
pot at Bonin and the studs at Janów Pod
laski and Widzów. Widzów turned out to 
be especially close to Janusz’s heart due 
to meeting the love of his life, wife Irena 
Nielidow, whose mother, the unforgetta
ble Nina, was a veterinary technician at 
the stud. The Widzów Stud was at the ti
me managed by the unquestionable 
expert on horse breeding and extremely 
colorful Leonid Ter-Asaturow. Irena and 
Janusz were brought together not only 
by their mutual fascination, but also by 
a love for horses. The 50s at Widzów were 
a period when Janusz created wonderful 
works of art, which illustrated the stud 
and Widzow’s Derby winners, among 
them Laryks and Sombrero. At Janów
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Najczęściej odwiedzał ZOO war
szawskie, z którym przez wiele lat 
współpracował i gdzie wśród „mode
li” miał swoich ulubieńców.

Rysował od zawsze. Najmilszymi 
towarzyszami dziecięcych zabaw 
były papier i ołówek. Głównym te
matem tych najwcześniejszych, na 
szczęście zachowanych rysunków, 
są konie. Urzeczony nimi, przez całe 

życie starał się je dobrze poznać za
równo jako artysta, jak też i jeź
dziec. Przygodę jeździecką rozpo
czął jeszcze w dzieciństwie dosiada
jąc... bujanego konika Aldiego. Póź
niej przyszły fascynacje malar
stwem Juliusza Kossaka i zamiłowa
nie do polskiej kultury i tradycji, 
rozbudzone między innymi dzięki 
lekturze dzieł Sienkiewicza.

Bandola, 1977
własność prywatna I in private 
collection

Umiejętności jeździeckie Janusz 
Towpik szlifował w Warszawskim 
Klubie Jazdy Konnej na Służewcu 
pod okiem srebrnego medalisty 
z Berlina w 1936 r. i legendarnego 
zdobywcy PAST-y podczas Powsta
nia Warszawskiego w 1944 r. - ma
jora Henryka Leliwy-Roycewicza, 
w Zakładzie Treningowym Stada 
Ogierów w Boninie, stadninach koni 
w Janowie Podlaskim i Widzowie. Wi
dzów okazał się być szczególnie bli
ski Januszowi, a to za przyczyną mi
łości j ego życia - żony Ireny Nielidow, 
której matka, niezapomniana pani 
Nina, była technikiem weterynarii 
w Widzowie. Widzowską stadniną 
kierował wówczas niekwestionowany 
autorytet w dziedzinie hodowli koni 
i niezwykle barwna postać - Leonid 
Ter-Asaturow. Irenę i Janusza połą
czyła nie tylko wzajemna fascynacją 
ale także miłość do koni. W czasach 
Widzowa lat pięćdziesiątych powsta
ły świetne prace ilustrujące stadninę
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Dokumentacja rysunkowa 
w Warszawskim ZOO, 1973 

Picture documentation in the 
Warsaw ZOO, 1973

i portrety widzowskich derbistów, 
między innymi Laryksa i Sombrero. 
W Janowie Podlaskim, dla Dyrektora 
Andrzeja Krzysztaiowicza, sportre- 
towal „matkę królów” legendarną 
Bandolę - obraz ten do dziś znajduje 
się w zbiorach rodzinnych.

Bogactwo i różnorodność twór
czości Janusza Towpika są wręcz 
oszałamiające. Wystarczy wymienić 
najważniejsze rozdziały jego arty
stycznego dorobku. Do nich należą: 
ilustracje, naturalne krajobrazy Pol
ski - przyroda utrwalona na rysunku, 
świat przyrody na znaczkach pocz
towych, staropolskie łowy w projek
tach gobelinów i intarsji. Wśród naj
słynniejszych pozycji wydawniczych 
(baśnie, podręczniki i atlasy przy
rodnicze i historyczne, beletrystyka) 
ilustrowanych przez Janusza Towpi
ka znajdują się: „W pustyni i w pusz
czy” Henryka Sienkiewicza (Nasza 
Księgarnia, Warszawa 1969), „Księga 
Dżungli” i „Druga Księga Dżungli”

Rudyarda Kiplinga (Nasza Księgar
nia, Warszawa 1972, 1975), Encyklo
pedia Powszechna PWN tom IV ta
blice zoogeograficzne (Wydawnic
two Naukowe PWN, Warszawa 1976). 
Projekt, który artysta bardzo sobie 
cenił, to opracowane przez niego 
kartony do trzech gobelinów dla 
zamku w Krasiczynie („Łowy kró
lewskie”, „Polowanie z chartami” 
i „Bigos myśliwski”). Prezentował 
swoje prace na licznych wystawach 
zbiorowych i indywidualnych, za
równo w kraju, jak i zagranicą, zdo
bywając szereg prestiżowych na
gród i wyróżnień. 10 listopada 1965 r. 
na XXXII Jesiennym Salonie Filate
listycznym w Paryżu otrzymał Wiel
ką Nagrodę Filatelistyki Europej
skiej i Nagrodę Prezydenta Francji 
za znaczki pocztowe serii „Drzewa”.

We wspomnieniu o Januszu Tow- 
piku, tak o nim napisali wieloletni 
i najbliżsi przyjaciele Ireny i Janu
sza, Jolanta i Zenon Lipowiczowie: 
Zawsze mieliśmy wrażenie, że obra
zy Janusza - tak jak ikony - „pisa
ne” byty z głębi duszy i w natchnie
niu. Wprowadzał widza w świat 
piękny, kolorowy i radosny! •

Polowanie z nagonką (Łowy 
królewskie z nagonką) / Battue 
Hunting (Royal Battue Hunting) 

Podlaski he made a portrait of the „dam 
of kings”, the legendary Bandola for Di
rector Andrzej Krzysztaiowicz, a pain
ting which remains in the hands of the fa
mily until this day.
The richness and diversity of the works of 
Janusz Towpik are truly stunning. Suffice 
to mention the most important chapters 
of his artistic output. These include: illu
strations, natural landscapes of Poland - 
nature immortalized in drawing and on 
postage stamps, old-Polish hunts in tape
stry and intarsia designs. Among the 
most famous publications (storybooks, 
textbooks, nature and historic atlases, fic
tion) illustrated by Janusz Towpik we 
find: „In Desert and Wilderness“ by Hen
ryk Sienkiewicz (published by Nasza 
Księgarnia, Warsaw 1969), „The Jungle 
Book“ and „The Second Jungle Book“ by 
Rudyard Kipling (published by Nasza 
Księgarnia, Warsaw 1972,1975), Universal 
Encyclopedia vol. IV zoogeographic pla
tes, published by Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warsaw 1976. A project which the 
artist was especially fond of was the desi
gning of carton boards to three tapestries 
for the castle in Krasiczyn („Royal hunt”, 
„Hunting with hounds” and „Hunter’s 
stew”). He displayed his works at various 
collective and individual exhibitions, both 
in Poland and abroad, gathering many 
prestigious awards and recognitions. On 
November 10th, 1965, at the 32nd Au
tumn’s Philatelic Salon in Paris he rece
ived the Great European Philatelic Award 
and the President of France Award for the 
„Trees” series of postage stamps.
In their memoirs on Janusz Towpik, Jo
lanta and Zenon Lipowicz - close and 
many year’ friends of him and his wife - 
wrote so: We always had an impression 
that Janusz’s paintings -just like icons - 
are „written” from the bottom of the soul 
and inspired by some greater force. He 
introduced the viewer to a beautiful, co
lorful and happy world!
(transl. J. K.)
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Rafał Czarnecki
fot. Sylwia Iienda

M
iasto zakochanych i świato
wa stolica mody - Paryż, 
miejsce w którym William 
Szekspir umieści! akcję swojego naj

słynniejszego dramatu „Romeo i Julia” 
- Werona, czy pełna zabytków, słusznie 
nazywana najpiękniejszym miastem 
Europy - Praga, to największe aglome
racje Starego Kontynentu, które gosz
czą pokazy koni arabskich. Po 12 la
tach przerwy do listy tej dołączyła sto
lica i największe miasto Polski - War
szawa. Wcześniej odbyły się tu trzy po
kazy zorganizowane przez PTHKA 
na Torze Wyścigów Konnych na Słu
żewcu (1996,1997,1999). 18-19 czerwca 
po raz pierwszy udało się w stolicy 
rozegrać imprezę afiliowaną przez 
ECAHO. Pod patronatem ambasadora 
Arabii Saudyjskiej, w scenerii Parku 
Łazienkowskiego, odbył się 1. War
szawski Festiwal Koni Arabskich Czy
stej Krwi „Arabia - Polska”

Na pokazie obejrzeliśmy 65 z 73 zgło
szonych koni. Choć liczba ta nie jest 
imponująca, to warto zaznaczyć, że 
w pokazie nie wzięły udziału stadniny 
państwowe, a mimo to poziom prezen
towanych koni okazał się wyjątkowo 
wysoki. Na ringu pojawiły się praw
dziwe gwiazdy, a wśród nich kilka 
koni nagrodzonych wcześniej tytułami 
czempionów, zarówno w krąju, jak i za-

Pod patronatem ambasadora 
Arabii Saudyjskiej, w scenerii 

Parku Łazienkowskiego, 
odbyt się 1. Warszawski 

Festiwal Koni Arabskich Czystej 
Krwi „Arabia - Polska"

Elmaran
(Al Maraam - Ekstera / Ekstern) 
- Czempion Ogierów Starszych

/ Senior Champion Stallion 
i/and Gerard Kurtz 

granicą. Trudu ich oceny podjęli się 
sędziowie: Cedes Bakker (Holandia), 
Richard Pihlstróm (Francja), Irina 
Stigler (Rosja) i Anna Stojanowska 
(Polska).

Sobotnie zmagania rozpoczął fawo
ryt klasy ogierków rocznych, Simon 
Bey (Psytadel - Sarahbi Bay JC po Ku- 
binec), hod. i wi. Wojciecha Parczew
skiego, który w Biaice zdobył tytuł Top 
Five Ogierów Młodszych. Tym razem 
musiai oddać laur zwycięstwa pokazy
wanemu po raz pierwszy ogierkowi Bir 
Ali ES (Porto - Bircza po Aslan), hod. 
i wł. Daniela Kwiatkowskiego i Bartło
mieja Jankowskiego, który dzięki peł
nemu ekspresji ruchowi wygrał klasę, 
a w niedzielnych czempionatach wy
walczy! brązowy medal. Klasa ta przy
sporzyła dużo radości ich trenerowi, 
Szymonowi Głowackiemu, który z og
romnym zaangażowaniem prezento
wał oba ogierki.

Klasa ogierów 2-3-letnich nie przy
niosła już żadnych niespodzianek. Wy- 
grał ją o 0,5 pkt. realny gniady Maran 
(FS Bengali - Missouri po Wachlarz), 
hod. i wi. SK Kielnarowa, przed urodzi
wym Emarkiem (QR Marc - Eksterna 
po Ekstern), hod. i wl. Falborek Ara
bians, a oba ogierki w niedzielne przed
południe zdobyły w czempionatach, 
odpowiednio, zloty i srebrny medal



Al Gazal LA (Gazal Al Shaqab - Yermeh Sangayla / Gayladdin)
- Wiceczempion Ogierów Starszych / Reserve Senior Champion Stallion

Nąjliczniej reprezentowaną i zara
zem najsilniejszą klasą okazała się ta, 
w której startowały klaczki roczne. 
Zwyciężyła w niej Gataka (Ekstern - 
Gwarka po Monogramm), hod. i wł. 
SK Bełżyce - frunąca w powietrzu 
ciemnogniada klaczka o wyprofilowa
nej główce z szerokim czołem i piękny
mi, dużymi oczami, która dostała iden
tyczną notę, jak na pokazie w Bialce 
dwa tygodnie wcześniej - 42,33 pkt. 
Druga lokata przypadła bardzo żeń
skiej i egzotycznej Echo Aurorze (Eter
nity Ibn Navarrone-D - Echo Afrodyta 
po Piaff), hod. i wł. SK Chrcynno-Pa- 
iac, która ma już liczną rzeszę fanów.

Wśród klaczek 2-letnich wygrała wy
sokimi notami za typ (9-9-9,5) Lady 
Serenada (Ekstern - Lady Aphro
dite DD po Padrons Psyche), hod. i wl. 
Małgorzaty i Józefa Pietrzaków, którą 
oceniono na 40,83 pkt. Taką samą notę 
otrzymały jej dwie rywalki: wyhodowa
na przez Andrzeja Wojtowicza Forty- 
cia (Pegasus - Florencja po Oset) i ze
szłoroczna Czempionka Klaczy Młod
szych Jesiennego Pokazu w Janowie 
Podlaskim, siwa Paema (Ekstern - Pa- 
syma po Piaff) Lecha Błaszczyka. 
Pierwsza z nich uzyskała drugą lokatę, 
Pomimo takich samych not za typ jak 
^ady Serenada, gdyż niżej została oce
niona za ruch. Paema zaś uległa kon

kurentkom typem, zajmując ostatecz
nie 3. miejsce.

W klasie klaczek 3-letnich zwycięży
ła El Piatzolla (WH Justice - Enya 
po Ekstern), hod. i wł. Podlesie Ara- 
bians, obyta z pokazami w kraju 
i za granicą, czująca się w ringu poka
zowym jak ryba w wodzie. Ta efektow
na klacz, tańcząc z uniesionym ogo
nem pokazała, że to jej dzień, dlatego 
też była faworytką do tytułu czem- 
pionki, a w kuluarach mówiono, że na
wet do „Best in Show”. Tym razem jed
nak musiala zadowolić się tytułem wi- 
ceczempionki, ustępując pierwszego 
miejsca na podium filigranowej Gata- 
ce. Brąz przypadi rocznej siwej Echo 
Aurorze, która dzień wcześniej w klasie 
przegrała o 0,83 pkt. ze świeżo upieczo
ną czempionką.

Wszystkie ogiery starsze wystarto
wały w jednej klasie, dlatego najlepsza 
trójka automatycznie została medali
stami w czempionacie. Wygrał faworyt, 
mający na swoim koncie wiele udanych 
startów w pokazach - Elmaran (Al Ma- 
raam - Ekstera po Ekstern) z notą 
41,33. Drugie miejsce, a zarazem tytuł 
wiceczempiona ogierów starszych, 
przypadły ogierowi AZ Gazal LA (Gazal 
Al Shaqab - Yermeh Sangayla po Gay
laddin), sprowadzonemu z Ameryki 
przez Czesława Witko. Brązem musial

ARABIA 
m Royal Łazienki Park

To the greatest conurbations in Euro
pe where the Arabian Horse shows are 
held, belong mainly Paris - „the lovers" 
city”, Verona - „the Romeo and Juliet 
town” and Prague - recognized as one 
of the most beautiful European cities, 
rich in historical monuments. Warsaw - 
the capital of Poland - joined this list 
after a 12-years-long pause. There were 
three shows organized there before, at 
the Służewiec Racecourse in 1996,1’997 
and 1999, under the patronage of PTH- 
KA. On June 18-19th 2011, however it 
was the first event affiliated by ECAHO 
under the patronage of the Ambassa
dor of Saudi-Arabia, held in Warsaw. 
The First Warsaw Purebred Arabian 
Horse Festival „Arabia - Poland” took 
place in the picturesque scenery of 
Royal Łazienki Park.
From 73 entered horses shown were 65 
ones. This number didn’t seem very im
pressive, but their level proved unexpec
tedly high, in spite of absence of horses 
from the state studs. In the arena appe
ared some real stars, including several 
horses awarded with champion titles in 
Poland and abroad. The task of judging 
them was undertaken by Cedes Bakker 
(Holland), Richard Pihlstrom (France). 
Irina Stigler (Russia) and Anna Stoja- 
nowska (Poland).
On Saturday, as the first entry, shown 
was the favorite among the yearling colts 
- Simon Bey (Psytadel - Sarahbi Bay 
JC/Kubinec), bred/owned by Wojciech 
Parczewski, gaining the title of Junior 
Top Five Stallion at Białka. Now he was 
defeated by the colt Bir Ali ES (Porto - 
Bircza!Aslan), bred/owned by Daniel 
Kwiatkowski and Bartłomiej Jankowski, 
shown for the first time, who won the 
class due to his expressive movement. In 
the Championships on Sunday he was 
granted with Bronze Medal. With that 
result pleased was Szymon Głowacki, 
who trained and handled both colts.
The class for 2-3-y. 0. colts brought no 
surprises. It was won, with a 0,5 point ad
vantage, by strong, bay Maran (FS Ben
gali - Missouri/Wachlarz), bred/owned 
by Kielnarowa Stud, ahead of good-lo
oking Emarc (QR Marc - Ekstema/Eks- 
tem), bred/owned by Falborek Arabians. 
On Sunday morning those colts won the 
Gold and Silver Medals, respectively.
The most numerous and the strongest 
class proved that of yearling fillies. It was 
won by a „flying”, dark-bay filly, with a be
autifully dished head, broad forehead 
and lovely, large eyes - Gataka (Ekstern - 
Gwarka/Monogramm), bred/owned by 
Bełżyce Stud, gaining the same total po
int score, as two weeks earlier at Białka. 
42,33. Second placed was very feminine 
and - at the same time - exotic Echo Au
rora (Eternity Ibn Navarrone D - Echo 
Afrodyta/Piaff), bred/owned by Chrcyn- 
no-Palac, attracting a crowd of fans.
Among the 2-year-old fillies the best pro
ved Lady Serenada (Ekstern - Laay 
Aphrodite DDIPadrons PM**-’ 
bred/owned by M. and J. Pietrzak, highly
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estimated for type (9-9-9,5), with the to
tal score 40,83. The same total score was 
granted to her two rival fillies - Fortycja 
(Pegasus - Florencja/Oset), bred by An
drzej Wojtowicz, as well as last year’s Ju
nior Champion Mare of the Autumn 
Show at Janów Podlaski, Paema (Eks
tern - Pasyma/Piaff), bred and owned by 
Lech Blaszczyk. The former was finally 
placed second, getting the same scores 
for type as Lady Serenada, but with lo
wer marks for movement, whereas Pa
ema got less points for type and was pla
ced third.
The three-year-old fillies” class was won 
by an experienced show actress El Piat- 
zolla (WH Justice - Enya/Ekstem), 
bred/owned by Podlesie Arabians. She 
had a really good day, dancing and pran
cing with a vigorously carried tall. She 
was considered a backstairs favorite for 
the Champion title or even for the „Best 
In Show”, but had to settle for the Rese
rve Champion’s title. The Champion cla
imed was the tiny Gataka, whereas the 
Bronze was given to the grey yearling 
Echo Aurora, who a day before lost 0,83 
points to the newly elected Champion.
All senior stallions were judged in one 
class, so their Top Three automatically

El Piatzolla (WH Justice - Enya I Ekstern) - Wiceczempionka Klaczy 
Młodszych / Reserve Junior Champion Mare

zadowolić się jeden z najlepszych re
produktorów wyhodowanych przez 
prywatnych hodowców, gniady Etno- 
drons Psyche (Padrons Psyche - Etno
grafia po Aloes), hod. Stanisława Re- 
destowicza.

Klacze starsze podzielono na dwie 
grupy: 4-6-letnie oraz 7-letnie i starsze. 
W pierwszej wystąpiło sześć uczestni
czek, a zwyciężyła wnuczka ogiera 
Versace Daisy FF (Da Vinci FM 
- AP Shezz Sassy po Bey Shah) wyho
dowana w USA, sprowadzona do Pol
ski w 2008 roku przez Tomasza Tar
czyńskiego. Ta kasztanowata klacz 
chwytała za oko poprawną budową 
(wysoko oceniona kłoda: 9-8-8,5) i peł
nym ekspresji ruchem (oceny 9-9,5-9,5 
pkt.). Pozwoliło jej to osiągnąć bar dzo 
dobry wynik końcowy - 42,33 pkt. Wy
żej oceniona za typ i głowę z szyją re-

Daisy FF (Da Vinci FM -
AP Shezz Sassy / Bey Shah)
- Czempionka Klaczy Starszych
/ Senior Champion Marę

Gataka (Ekstern
- Gwarka / Monogramm) 

Czempionka Klaczy Młodszych 
/ Junior Champion Marę 

z właścicielami / with the owners
- A. & A. Wójtowi#
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Egzyna (Eldon - Elganda / Monogramm)
- Wiceczempionka Klaczy Starszych / Reserve Senior Champion Mare

prezentantka Stadniny Falborek Ara
bians, Wiczeczempionka Klaczy Młod
szych z Biaiki w 2007 roku - Wasa 
(od Waresa po Empres), dostaia niższe 
noty za kłodę (8,5-7,5-8), co przełożyło 
się na słabszy wynik końcowy, z różni
cą 0,66 do zwyciężczyni.

W klasie klaczy najstarszych zmierzy
ły się dwie „stare wyjadaczki” ringów 
pokazowych, międzynarodowa czem- 
pionka pokazów w Drammen, Casino 
Cup-Baden i St. Petersburgu - Ka
shira (Magnum Psyche - Kahila IV 
po Ibn Bint Inas), hod. S. Redestowicza 

got the medal positions in the Cham
pionships. The winner was multi-awar
ded Elmaran (Al Maraam - Ekster- 
na/Ekstem), with a total score of 41 33 
Second place and a title of the Reserve 
Champion Stallion was granted to Al 
Gazal LA (Gazal Al Shaqdb - Yearmeh 
Sangayla/Gayladdin), imported from 
the US by Czesław Witko. One of the 
best private-bred producers in Poland, 
the bay Etnodrons Psyche (Padrons Psy
che - Etnografia/Aloes), bred by Stani
slaw Redestowicz, had to settle for the 
Bronze.
The senior mares were divided into two 
groups: 4-6-y. o. and 7-y. o. and older 
ones. The first class consisted of six en
tries and was won by American-bred, im
ported in 2008 by Tomasz Tarczyński, 
Daisy FF (Da Vinci FM - AP Shezz Sas
sy IBey Shah), the granddaughter of the 
stallion Versace. This chestnut mare cau
ght the eye with her correct conforma
tion (9-8-8,5 for body and topline), as well 
as an expressive movement (9-9,5-9,5). It 
influenced the total score of 42,33. Se
cond placed was the Junior Reserve 
Champion Mare 2007 from Białka, Wasa 
(by WH Justice out of Waresa by Em
pres), bred by Falborek Arabians, got hi
gher marks for type and head&neck, 
whereas for the body and topline she got 
only 8,5-7,5-8, what made her total score 
lower by 0,66 than the winner.
In the oldest mares” class competed two 
veterans of show arenas: the Internatio
nal Champion Mare from Drammen, Ca
sino Cup-Baden and Sankt Petersburg - 
Kashira (Magnum Psyche - Kahila 
IV/Ibn Bint Inas), owned by A. Wójtowicz 
and the Janów Podlaski Autumn Show 
Champion Mare Valeriana (Werter -
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Maran (FS Bengali - Missouri / Wachlarz)
- Czempion Ogierów Młodszych
/ Junior Champion Stallion

Vahta/Aspect), bred/owned by Agricola 
Farm. They both were, however, defe
ated by the 10-y. o. mate Egzyna (Eldon 
- Elganda/Monogramm), bred at Micha
łów, owned by Janusz Ryżkowski. She 
was in a perfect condition, moved grace
fully, whereas at the „stand-up”, handled 
by Gerard Kurtz, she stood like a statue 
and got 42,33. Valeriana, despite her 
swan-like neck and one „10” for type, got 
41,83 and was placed second, whereas 7- 
y. o. Kashira had to settle for the 3rd pla
ce because of lower marks for the body 
and topline (8-7,5-8) and the total score 
of 41. On Sunday the Champion title was 
granted to Daisy FF, who defeated Egzy
na and Wasa.
Apart from halter classes, at Łazienki al
so two performance classes were held, 
despite low numbers of entries. There 
was costume classes: of Polish Historical 
Costume, won by Echo Apollo (Piaff - 
Echo Callisto/Pamir), ridden by Sławo
mir Przybysz; and Mounted Native Co
stume, won by Galahad (Werbum - Gra- 
nada/Monogramm), under Kamila Tul.
The First Warsaw Purebred Arabian 
Horse Festival „Arabia-Poland” went 
down in history as a successful one. So
me minor faults or discomforts were 
compensed by a friendly atmosphere, su
pervised by the show organizers - Asso
ciation „Hippika Polska” and „Polish 
Prestige” Company. After a pause lasting 
several years, we could hear again the vo
ice of Marek Grzybowski - a former auc
tioneer at Janów Podlaski Sale. He was 
the originator of the Warsaw show, wor
king as its announcer. The Show Mana
ger, Paweł Olbrych, did his best to look 
after the guests. Thanks to them that 
warm, June week-end attracted not only 
many exhibitors, but also numerous 
spectators and representatives of media. 
The Royal Łazienki Park seems to be 
a perfect place for promotion of Polish 
Arabian horses. Let’s believe, that 
a knowledge and enthusiasm of the orga
nizers allow them to develop their initia
tive and elevate it to an international 
rank.
/transl. K. Ch./ 

i wi. A. Wojtowicz, oraz Czempionka 
Klaczy Starszych Jesiennego Pokazu 
w Janowie Podlaskim - Valeriana (Wer
ter - Vahta po Aspect), hod. i wi. Agríco
la Farm. Obie jednak musiaiy uznać 
pierwszeństwo 10-letniej wychowanki 
SK Michałów - klaczy Egzyna (Eldon - 
Elganda po Monogramm), wi. Janusza 
Ryżkowsłdego, która byia w rewelacyj
nej kondycji, pięknie się ruszała, a usta
wiona „na stój” przez Gerarda Kurtza 
zaprezentowała się niczym posąg 
(42,33 pkt.). Obdarzonej diugą, łabę
dzią szyją Valerianie nie pomogła na
wet jedna „10” przyznana za typ 
i z ostatecznym wynikiem 41,83 pkt. 
znalazła się na 2. pozycji. 7-letnia Kashi- 
ra musíala zadowolić się 3. miejscem, 
gdyż przez niższe noty za kłodę 
(8-7,5-8) jej łączna ocena wyniosła 41 pkt. 
Podczas niedzielnych czempionatów 
triumfatorką wśród klaczy starszych 
została Daisy FF przed Egzyną i Wasą.

W Łazienkach, poza klasami w ręku, 
rozegrano również (przy nader skrom
nej obsadzie) dwie klasy kostiumowe 
pod siodłem. W klasie Polski Strój Hi
storyczny pierwsze miejsce zajął Echo 
Apollo (Piaff-Echo Callisto po Pamir) 
pod Sławomirem Przybyszem, a w kla
sie Native Costume (strój arabski) - 

Emarc (QR Marc - Eksterna / Ekstern)
- Wiceczempion Ogierów Młodszych / Reserve Junior Champion Stallion

Galahad (Werbum - Granada po Mo
nogramm) pod Kamilą Tul.

Pierwszy Warszawski Festiwal Koni 
Arabskich Czystej Krwi „Arabia - Pol
ska” przejdzie do historii jako udany. 
Drobne niedociągnięcia i niewygody 
nadrobiła przyjazna atmosfera, nad 
którą czuwali organizatorzy pokazu: 
stowarzyszenie Hipika Polska oraz 
spółka Polish Prestige. Po kilku latach 
przerwy mogliśmy usłyszeć glos Marka 
Grzybowskiego, animatora i prowa
dzącego niegdyś aukcję w Janowie 
Podlaskim. Tym razem wystąpił on 
w roli pomysłodawcy pokazu oraz jako 
jej główny komentator. Dyrektor poka
zu Paweł Olbrych dokładał zaś wszel
kich starań, by goście czuli się jak naj
lepiej. Dzięki temu ciepły czerwcowy 
weekend zgromadził nie tylko rzeszę 
wystawców, ale również przyciągnął 
publiczność oraz media. Łazienki Kró
lewskie, gdzie odbywała się impreza, 
są wymarzonym miejscem dla promo
cji polskich koni arabskich. Dlatego 
pozostaje wierzyć, że wiedza i entu
zjazm organizatorów pozwolą z roku 
na rok rozwijać zainicjowany pokaz, 
a ich trud i wysiłek sprawią, że w przy
szłości impreza będzie mogła mieć 
rangę pokazu międzynarodowego. •
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2008 „Scandinavian Open” Junior Reserve Champion Stallion - Blommerôd (SE)
2009 Top Five Colt at the International A Show - Weis (AT)
2010 Class Top Five (Three Years Old Colts) at the International A Show - Weis (AT)
2011 Class Top Five (Stallions 4-6 Years Old) at the Tulip Cup - Deurne (NL) 
2011 „Polska-Arabia” Horse Festival Senior Champion Stallion - Warsaw (PL) 
2011 Bronze Medal Champion Stallion at the Ladoire Intercontinental Cup in Deauvi e 
2011 Class Top Five (Stallions 4-6 Years Old) at the European Championate in Verona (
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SYLWETKI

%qran& duety
Alina Sobieszak

M
arek Suliga, Joanna Suliga
i kasztanowaty ogier arabski 
Wanpeto - ta trójka tworzy 

wspaniale trzy duety:
• Marek i Joanna (ojciec i córka) - gi
tara i skrzypce; duet muzyczny, który 
wzrusza i bawi uczestników imprez nie 
tylko końskich;
• Marek i Wangelis - multimedaliści 
zawodów sportowych dla koni czystej 
krwi arabskiej;
• Joanna i Wangelis - szybkimi kroka
mi podążają za sukcesami Marka.

Już po pierwszych Sportowych Mi
strzostwach Polski Koni Arabskich, 
zakończonych dla duetu Marek i Wan
gelis wspaniałym sukcesem - czterema 
złotymi medalami, redakcja kwartalni
ka „Araby” planowała napisać o tej in
trygującej parze, ale zawsze tematów 
było dużo, a objętość pisma ograniczo
na. I może dobrze się stało, bo po dru
gich i trzecich mistrzostwach możemy 
napisać już nie tylko o Marku, ale o ro
dzinie Suligów - w ślady ojca poszła 
córka Joanna, sięgając wysoko usta
wionej poprzeczki i zdobywając kolej
ne medale, w tym najcenniejszy - złoty.

A rodzinna „saga” rozpoczęła się 
tak: ojciec Marka Suligi był dyrekto
rem PGR-u, więc od dziecka miał on 
styczność ze zwierzętami. Często jako 
mały chłopiec powoził bryczką, jednak 
zawsze marzył, by kiedyś jeździć kon
no. Zainteresowanie zwierzętami po
pchnęło go w stronę technikum wete
rynaryjnego we Wrześni, gdzie uczył się 
5 lat. Wkrótce po rozpoczęciu nauki 
w technikum Marek zaczął grać na gi-

Prawdziwej pasji szukamy 
długo. Gdy już ją znajdziemy, 

staje się treścią życia, a czasem 
nawet łączy pokolenia.

Marek i/and Joanna Suliga 
oraz/with Wangelis podczas 
pokazu / during the show

tarze i założył mały zespól rockowy - 
muzyka była obecna od dawna w jego 
rodzinie (wujek był skrzypkiem). I to 
przez muzykę nie został weteryna
rzem. Tuż po maturze wyjechał grywać 
w Finlandii, Szwecji, Niemczech, na
grywał z Eleni, występował na festiwa
lach w Opolu i Sopocie... Do Polski 
wrócił na stałe dopiero po ślubie; parę 
lat mieszkał z rodziną w Poznaniu, 

a następnie wyprowadził się do Rawi
cza. Od znajomego dowiedział się, że 
niedaleko Rawicza, w Annopolu, jazdy 
konnej uczy znany trener, olimpijczyk, 
wukakawista, Jan Lipczyński. Tam 
Marek - w wieku 41 lat! (widać, że 
na naukę nigdy nie jest za późno) - za
czął uczyć się jazdy konnej, trenował 
skoki, a następnie z pomocą pana Jana 
kupił swojego pierwszego konia, Inde- 
na (Sterowiec xx - Indira wlkp), wiel
kopolskiego wałacha, na którym uczył 
się układania koni od podstaw.

Po 4 latach solidnych treningów 
pod okiem mistrza, wielu zawodach 
skokowych wygranych na Indenie, wy
prowadził się z Rawicza do Szewc, 
gdzie z żoną otworzyli gospodarstwo 
agroturystyczne „Harmony Farm” oraz 
wybudowali własną stajnię. Marek za
fascynował się jeździectwem w stylu 
western, który stawał się coraz popu
larniejszy w Polsce i zapragnął kupić 
przydatnego dla tego kierunku konia. 
Ceny wierzchowców American Quar
ter Horse były bardzo wysokie, więc 
szukał innych ras, które również 
sprawdziłyby się w jego ulubionej dys
cyplinie - reiningu. W intemecie zna
lazł filmy, na których Austriacy jeżdżą 
reining na koniach arabskich.

I tak się wszystko zaczęło. Pierwszy
mi kupionymi arabami były dwa ogier- 
ki z hodowli Tomasza Tarczyńskiego: 
1,5-roczny Fokus (Pesal - Folia po Pers) 
oraz odsadek Wangelis (Empres - War
ta po Wermut). Po 3 latach lepszym 
materiałem na sportowca okazał się 
Wangelis - „mały rudzielec” jak nazwa-
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Duos make 
great teams

Marek Suliga, Joanna Suliga and the 
chestnut Arabian stallion Wangelis - this 
threesome are the components of three 
wonderful duos:
• Marek and Joanna (father and daugh
ter) - guitar and violin; a music duo 
which moves and entertains participants 
of not only equine shows;
• Marek and Wangelis - multi-medal 
winners of sport competitions for pure 
bred Arabian horses;
• Joanna and Wangelis - quickly follo
wing the successes of Marek.
The ARABY staff had been wanting to 
present a profile of the magnificent pair 
Marek-Wangelis already after the first 
Polish National Arabian Horse Sport 
Championships, which brought them fo
ur gold medals. But as always - there is 
a multitude of subjects to cover and the 
size of the paper publication is limited. 
Maybe it was just as well, because now 
after the second and third installment of 
the Championships we can write not on
ly about Marek, but more broadly about 
the Suliga Family, as daughter Joanna 
has followed in her father’s footsteps by 
achieving the highly set standard and ga
ining more medals, including the most 
coveted - the gold.
This is how the family „saga” began: 
Marek Suliga’s father was a director of 
a state-owned agriculture farm, so the 
boy had contact with animals since chil
dhood. Often as a youngster he would 
drive a light carriage, but he always dre
amed about horse riding. His interest for 
animals led him to a veterinary techni
cian college in Września, where he stu
died for 5 years. Not long after beginning 
his education there Marek began playing 
the guitar and formed a small rock band

▲ Marek i/and Wangelis - jak z obrazu Kossaka / like a Kossak painting

Multimedalista I Sportowych Mistrzostw Poski Koni Arabskich 
/ Multimedalist of the I Polish National Sport Champioships 

for Arabian Horses ►

la go rodzina Suligów - a Pokusa sprze
dano. Chociaż Wangelis wykazywał 
duże zdolności i inteligencję, byi jed
nak impulsywny i początkowo ciężki 
we współpracy.

Po 3 latach treningu Wangelis i Ma
rek stali się zgraną parą, wystartowali 
w pierwszych zawodach westerno
wych, w reiningu, podczas Jeep Cup 
Poczemin Western 2007. Jak pisała 
o nim Marta Wołtosz w relacji z zawo
dów: wierzchowiec byt wspaniale opa
nowany, ustawiony w ramie konia we
sternowego i posłuszny. Wangelis zo

stał zauważony i zaproszony do udzia
łu w Mistrzostwach Europy dla Koni 
Arabskich w Stadl Paura 2008, które 
dla polskich koni były pierwszymi bar
dzo poważnymi zawodami. Jednak 
mały ,Wandziu" - jak wołają na niego 
właściciele - świetnie sobie poradził 
z wyzwaniem: w najtrudniejszej we
sternowej konkurencji, reiningu, zdo
był aż 68 pkt., a w ogólnej klasyfikacji 
(Western Ali Around) zajął 5. miejsce!

W 2009 r. polscy sympatycy wierzcho
wych arabów doczekali się I Sporto
wych Mistrzostw Polski Koni Arabskich
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- music had always been present in his 
family (his uncle was a violin player). 
And it was because of music that he did 
not become a vet. Right after graduation 
he left to play in Finland, Sweden, Ger
many, recorded with the Greek singer 
Eleni, performed at festivals in Opole 
and Sopot... He returned to Poland for 
good only after marriage - at first he lived 
with his family in Poznan and later mo
ved to Rawicz. A friend told him that not 
far from Rawicz, in Annopol, one can le
arn to horse ride under the eye of a well- 
-known trainer, Olympian and eventing 
contestant Jan Lipczyński. There - at 
the age of 41! (as you can see it is never 
too late to learn) Marek began his adven
ture with horsemanship, trained show 
jumping and later with the help of his 
trainer bought his first horse, Inden (by 
the Thoroughbred Sterowiec and out of 
the Wielkopolska breed mare Indira), 
a Wielkopolska breed gelding, on whom 
he mastered the skill of teaching the hor
se working under-saddle from scratch. 
After 4 years of solid training with the 
champion rider and many show jumping 
victories atop Inden, he moved from Ra
wicz to Szewce, where together with his 
wife they set up „Harmony Farm” - a to
urism farm - and built their own stable. 
Marek became fascinated by the We
stern style of riding, which was becoming 
more and more popular in Poland and 
wanted to buy a horse suitable for that 
discipline. The prices for American Qu
arter Horses were very high, so he sear
ched for other breeds that would per
form well in his favorite sport - reining. 
He found films on the internet where Au
strians competed in reining atop Ara
bian horses.
And that’s how it all began. The first pur
chased Arabians were two colts from To
masz Tarczyński, the year and a half old
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Marek. Hand. Wangelis
w klasie western / in Western 

Fokus (Pesal - Folia!Pers) and the wean
ling Wangelis (Empres - Warta/Wermut). 
After 3 years it turned out that out of the 
two Wangelis - the „little red” as the Su
liga family called him - was better sports 
material and Fokus was sold. Although 
Wangelis displayed great skill and intelli
gence, he was impulsive and at first hard 
to work with.
After 3 years of training Wangelis and 
Marek became a well-matched pair and 
participated in their first Western event - 
a reining competition during the Jeep 
Cup Poczemln Western in 2007. As Mar
ta Woltosz wrote in her coverage of the 
event: „the steed was magnificently com
posed, had the posture of a Western hor
se and was obedient”. Wangelis did not 
go unnoticed and was invited to partici
pate in the European Arabian Horse 
Sport Championships in Stadl Paura in 
2008, which were the first serious trials 
for Polish horses. The small „Wandziu”, as 
he is called by his owners, coped very 
well with this challenge - in reining, the 
toughest Western discipline, he gained as 
much as 68 points and placed 5th in the 
Western All Around classification!
In 2009 Polish enthusiasts of Arabian 
mounts lived to see the 1st Polish Natio
nal Arabian Horse Sport Championships 
organized in Janów Podlaski. Wangelis, 
beside the start in the Western Pleasure 
class, also participated in dressage, Clas
sic Pleasure and Polish Historic Costu
me. The result - 4 gold medals! This ta
lented „Westerner” exhibited his beauti
ful, flexible and extremely elegant move
ment, technical composure, balance and 
versatility. Because in the end - accor
ding to Marek Suliga’s motto - „there is 
just one type of riding”. „If somebody re
ally knows how to ride, then he will be 
able to cope in every discipline”, con
firms Marek Treia. Yet another success 
was a 4th place in the Western All Aro
und classification at the European 
Championships in Stadl Paura in 2009.
An exceptionally good result in dressage 
at Janów Podlaski gave food for thought 
and due to Wangelis” evident predisposi
tions towards classic English riding, he 
was „withdrawn” from the Western style. 
Although Marek did not entirely give up 
on Western - he has prepared another 
Arabian for reining, the grey stallion El 
Moro (Etogram - EkanaiWojstaw), bred 
by Piotr Podgórny, as he remains ena
mored by this breed.
Marek’s oldest daughter, Joanna, has 
clearly inherited her father’s passions. As 
a 3 year old child she was already singing, 
as a 6 year old she began violin lessons, 
as an 8 year old she won the television 
show ,,0d przedszola do Opola” [„From 
kindergarten to Opole”; Opole is a city 
which hosts one of Poland’s longest run
ning music festivals], namely the episode 
with Poland’s legendary band Maanam 
and its leading vocalist Kora.
For a long time due to a skin allergy she 
was not able to ride horses. She began 
her training only in 2007 at the age of 14, 
however it was irregular for the above re
ason. In 2009 she went with her father to 
Janów Podlaski and fell in love with the 
stud, its horses and her favorite discipli- 

zorganizowanych w Janowie Podia- 
skim. Wangelis, oprócz startu w klasie 
western pleasure, wystąpi! także 
w ujeżdżeniu, classic pleasure oraz 
w klasie polskich strojów historycz
nych. Rezultat - 4 złote medale! Zdolny 
westemowiec pokazał swój piękny, ela
styczny i niezwykle elegancki ruch 
opanowanie techniczne, zrównoważe
nie i wszechstronność. Bo w końcu - 
zgodnie z dewizą Marka Suligi - „jeź
dziectwo jest jedno”. - Jeśli ktoś na
prawdę umie jeździć, da sobie radę 
w każdej konkurencji - potwierdza 
Marek Trela. Kolejnym sukcesem byio 
4. miejsce w Western Ali Around na mi
strzostwach Europy w Stadl Paura 
w 2009 roku.

Wybitnie dobry wynik w ujeżdżeniu 
w Janowie Podlaskim dal do myślenia 
i ze względu na wyraźne predyspozycje 
Wangelisa do klasyki „odstawiono” go 
od westernu. Marek jednak nie zrezy
gnował z tej dyscypliny całkowicie - za
uroczony tą rasą, przygotował do rei- 
ningu, kolejnego araba - siwego ogiera 
El Moro (Etogram - Ekana po Woj
sław), hodowli Piotra Podgórnego.

Najstarsza córka Marka, Joanna, 
wyraźnie odziedziczyła pasje swojego 
ojca. Jako 3-letnie dziecko już śpiewa
ła, jako 6-latka zaczęła naukę gry 
na skrzypcach, jako 8-latka, wygrała 
program „Od przedszkola do Opola”, 
(edycja z Korą i zespołem Maanam).

Z powodu alergii skórnej, długo nie 
mogła jeździć konno, treningi rozpo
częła dopiero w 2007 roku, mając 14 lat, 
były one jednak nieregularne - nadal 
z tej samej przyczyny. W 2009 r. poje
chała z tatą do Janowa Podlaskiego 
i zakochała się w stadninie, koniach, 
a jej ulubioną dyscypliną stało się ujeż
dżenie. Kiedy postanowiono, że w 2010 r. 
na II Sportowych Mistrzostwach Koni 
Arabskich w Janowie Podlaskim Wan
gelis weźmie udział tylko w konkuren
cjach klasycznych, stwierdziła, że ona 
wystartuje, właśnie na „Rudym"- 
Uczennicy dwóch szkół - liceum i szko
ły muzycznej - nie było łatwo treno
wać. Jednak Aśka, perfekcjonistka 
z ambicjami, dopięła swego - pierwszy
mi zawodami, przygotowującymi do 
Janowa, byio ujeżdżenie podczas We
sternowych Mistrzostw Polski Kom
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Joana Hand. Wangelis
- zloty medal w klasie Polski Strój 
Historyczny / gold medal in Polish 

Historical Costume class

Arabskich w Korytach w 2010 r. W Jano
wie zdobyła srebro w ujeżdżeniu oraz 
brąz w konkurencji classic pleasure.

W marcu 2010 r. Marek i Wangelis 
„zatańczyli” przed zachwyconą pu
blicznością, zgromadzoną na pokazie 
na warszawskim Torwarze, wspaniały 
taniec hiszpański odegrany na skrzyp
cach przez Joannę i jej przyjaciółkę.

Podczas wakacji córka Marka posta
rała się poszerzyć swoje umiejętności 
jeździeckie - zaczęła trenować także 
na koniach wielkopolskich i małopol
skich. A na III sportowych mistrzo
stwach w Janowie w 2011 r. zdobyła 
na Wangelisie srebro w ujeżdże
niu i upragnione złoto w klasie Polski 
Strój Historyczny. Wangelis znowu za
chwycił ruchem, elegancją, spokojem, 
a amazonka - wspaniałą suknią (Ja
dwigi ze „Strasznego Dworu”). Teraz 
czekają klasa maturalna w liceum oraz
dyplomowa w szkole muzycznej, ma 
jednak nadzieję, że uda jej się jak najle
piej przygotować do kolejnych mi
strzostw w Janowie, a może nawet 
do przyszłych mistrzostw Europy.

Konno jeździ też druga córka, 9-let- 
nia Zuzanna, która może kiedyś pój
dzie w ślady taty i siostry Asi, bo w ro
dzinie Suligów kolejni juniorzy - Zu- 
za i syn Kuba - są przygotowywani 
do podboju janowskich zawodów

Cala rodzina jest uzdolniona mu
zycznie. Oprócz Marka i Joasi, śpiewa
ją i grają na instrumentach żona Mar
ka - Barbara oraz Zuzanna i Kuba.

Marek i Joanna nie tylko razem jeż
dżą konno, razem także koncertują. 
Oprócz występów na mniejszych im
prezach i ślubach, grają także w dużej 
orkiestrze rozrywkowej, razem piszą 
1 aranżują - zarówno utwory rozrywko- 
We> jak i klasykę, oraz uświetniają wie
czorki podczas zawodów, również w Ja
nowie. Asia pragnie zostać prawnikiem, 

marzy, że może kiedyś kupi kilka 
Własnych arabów. Czas pokaże. * 

ne became dressage. When it was settled 
that in 2010 at the 2nd Polish National 
Arabian Horse Sports Championships in 
Janów Podlaski Wangelis will compete 
only in the English style disciplines, she 
decided to participate, atop none other 
than „Red”. For a girl who takes classes 
in two schools - a regular high school and 
music school - it wasn’t easy to additio
nally fit in riding training. However Joan
na, a perfectionist with great ambition, 
managed to get her way - her first com
petition, serving as a trial before Janów, 
was dressage during the Polish National 
Arabian Horse Western Championships 
in Koryta in 2010. In Janów she gained si
lver in dressage and bronze in Classic 
Pleasure.
In March of 2010 Marek and Wangelis 
performed a wonderful Spanish „dance” 
to the violins played by Joanna and her 
friend before the delighted public gathe
red at Warsaw’s Torwar arena.
During the holidays Marek’s daughter 
decided to broaden her riding skills - she 
began to train also on horses of the Wiel
kopolska and Małopolska breed. And at 
the 3rd Sports Championships in Janów 
in 2011 gained silver in dressage and the 
coveted gold in the Polish Historic Co
stume class atop Wangelis. The stallion 
again enraptured all with his movement, 
elegance, calmness, while his rider with 

a splendid dress (of the character Jadwi
ga from the „Haunted Manor” opera). 
Now before her is the final grade in both 
high and musical school, however she 
hopes to get herself prepared for the 
next championships in Janów, maybe 
even for the next European Champion
ships?
Also seen in the saddle is the 9 year old 
Zuzanna, who may perhaps follow in the 
footsteps of her dad and sister, because 
in the Suliga family already subsequent 
youngsters - Zuza and Kuba - are being 
prepared to take on the Janów competi

tion.
The entire family is musically talented. 
Beside Marek and Joanna the rest of the 
family - Marek’s wife Barbara, daughter 
Zuzanna and son Kuba - also sing and 

play instruments.
Marek and Joanna not only ride toge
ther, they also give concerts as a pair. Be
side performances at smaller venues and 
weddings, they also play in a large enter
tainment orchestra, write and arrange 
both entertainment and classical pieces 
and also grace evening parties during 
competitions with their presence, also in 
Janów. Joanna wants to become a lawy
er, but dreams about one day being able 
to purchase several Arabian horses o 
her own. Time will show.
/transl. J. K./
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POKAZY

Wrocławski Weekend Koni Arabskich

Alina Sobieszak
fot. Lidia i Wiesław Pawłowscy

M
ogłoby się wydawać, że jak 
na ponad trzy tysiące koni 
arabskich w Polsce (1100 
klaczy matek), liczba pokazów jest 

znikoma, a już południe Polski to 
prawdziwie „terra incognita”. Toteż 
przyklasnąć należy inicjatywie podję
cia trudu organizacji pierwszego na 
mapie południowo-zachodniej Polski 
pokazu, który, obok tradycyjnie roz
grywanych wyścigów dla koni arab
skich, odbył się w dniach 25-26 czerw
ca na torze wyścigowym Partynice we 
Wrocławiu pod nazwą - I Wrocławski 
Weekend Koni Arabskich. Zamiarem 
organizatorów, kierownictwa Toru Wy
ścigowego Partynice i firmy Polturf, 
było przesianie o wszechstronności 
konia arabskiego, gdzie piękno i dziel
ność stanowią jedno.

Jak zwykle początki są trudne, a bo
gaty w imprezy dla koni arabskich mie
siąc zmusił wystawców do trudnych 
wyborów. Niestety, na wyjazd z końmi 
do Wrocławia zdecydowało się niewie
lu. Ale dzięki stadninom państwowym 
i kilku prywatnym hodowcom do walki 
o tytuły czempionów stanęło 40 koni, 
a oceniało je międzynarodowe jury: 
Koenraad Detailleur (Belgia), Manfred 
Neubacher (Austria) i Jerzy „George” 
Zbyszewski (Polska/USA).

Najmłodsza z państwowych stadnin 
przywiozła pierwszy garnitur swojej 
młodzieży. Nic więc dziwnego, że

Należy przyklasnąć i wspierać 
inicjatywę organizacji pokazu 

w miejscu, do którego wszyscy 
mają „po drodze i blisko", 

w mieście, które w 2016 roku 
będzie Europejską Stolicą 

Kultury - a koń arabski jest 
i powinien być częścią kultury. 

Miejscem tym jest 
Wrocław.

Trofea dla zwycięzców 
/ trophies for the winners 

w czempionacie juniorów Białka „wzię
ła wszystko”.

Klasę ogierków rocznych zdomino
wał duet z Biaiłd: wygrał ją, z notą 
39,83 pkt., w tym „9” za głowę i szyję, 
gniady Peron (Esparto - Perolia 
po Gazal Al Shaqab); drugi był siwy 
Pemal - również syn Esparto i wnuk 
Gctzala Al Shaqab (od Perfirki). Oba 
te ogierki w tej samej kolejności zdoby
ły tytuły Czempiona i Wiceczempiona 
Ogierów Młodszych. Peron udowodnił 
swoją klasę, kiedy w sierpniu na Poka
zie Narodowym w Janowie zdobył ty
tuł Wiceczempiona Polski Ogierów 
Młodszych. Trzecie miejsce na podium 
w czempionacie zajął drugi w klasie 
ogierów 2- i 3-letnich Zimarc (QR Marc
- Eksterna po Ekstern) ze stadniny 
Czepie Arabians pokonując zwycięzcę 
klasy kurozwęckiego Calidrisa (Eks
tern - Cetra po Eldon).

Klasa klaczek rocznych również na
leżała do Biaiki - wygrała ją w pięknym 
stylu (41,17 pkt. w tym cztery „9” i dwie 
noty 9,5 - którymi sędziowie nie szafo
wali zbyt często) siwa Egema (Esparto
- Egira po Emigrant). Na drugim miej
scu uplasowała się michałowska 
Emandilla (Om El Shahmaan - Espa- 
drilla po Monogramm), wygrywając 
z czempionką pokazu warszawskiego 
i zwyciężczynią klasy w Biaice, c. gnia- 
dą Gataką (Ekstern - Gwarka po Mo
nogramm) hod. Agnieszki i Andrzeja
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Wojtowiczów, która we Wrocławiu wy
raźnie nie była w formie. Wygląda 
na to. że uwieńczone zwycięstwem 
^nagania tydzień wcześniej, w Warsza
wie, i trud prawie 500-kilometrowej po
dróży z Bełżyc do Wrocławia, były dla 
tej delikatnej ślicznej klaczki zbyt wy
czerpujące.

W klasie klaczy 2- i 3-letnich na 
pierwszym miejscu znowu Białka i Ca- 
milia - siwa córka Piaffa i Calineczki 
(po Metropolis NA), która wcześniej, 
na „swoim podwórku”, zachwyciła 
wspaniałym ruchem. Tuż za nią, z tą 
samą notą (40 pkt.) uplasowała się in
na wychowanka pp. Wojtowiczów For- 
tycja (Pegasus - Florencja po Oset).

Czempionat Klaczy Młodszych 
wzbogacił stadninę w Biaice o kolejne 
tytuły - czempionką została Egema 
(w Janowie zdobyła nagrodę specjalną 
za najlepszą głowę pokazu), wiceczem- 
pionką- Emandilla, trzecie miejsce sę

dziowie przyznali Camilii, czwarta by
ła Fortycja.

Po młodzieży na ringu pokazały się 
„młode damy”; klasę klaczy 4-6-letnich 
wygrała michalowska Embla (Al Ma- 
raam - Embra po Monogramm), druga 
była janowska Atma (Ekstern - Altana 
po Eukaliptus), która „o włos” (przy 
tej samej sumie punktów - 39,33) wy
przedziła swoją o 2 lata starszą pełną 
siostrę Altamirę.

W klasie najstarszych klaczy (7-let- 
nich i starszych) triumfowała Stadnina 
Koni Michałów; z najwyższą punktacją 
pokazu (41,83 pkt.) wygrała ją Wfcra 
(Gazal Al Shaąab - Wyborna po Mono
gramm), przed stajenną koleżanką 
Wieżycą (Ekstern - Wipera po Fawor) 
i również wychowanką Michałowa - 
Egzyną (Eldon - Elganda po Mono
gramm), należącą do Janusza Ryżkow- 
skiego.

The Arabian Horse Week-end in Wroclaw

Chance for Success
Comparing with more than 3000 Arabian 
horses in Poland (including 1100 brood
mares) - the number of shows in our co
untry is terribly low, especially in the So
uth of Poland. The more valuable was 
the initiative of organizing the first Ara
bian horse show in the South-West. It to
ok place on June 25-26th, at the Partynl- 
ce Racecourse in Wroclaw, under the na
me of the 1st Wroclaw Arabian Horse We
ek-end. Its organizers - the Partynice Ra
cecourse and Polturf Company - had the 
aim of presentation of the versatility of 
an Arabian horse, combining beauty and 
performance in one.
The beginning is always difficult, the mo
re, that June was especially rich in Ara
bian horse events. Many breeders had to 
make up their minds, where to go, but, 
after all, entered were 40 horses, belon
ging to the State Studs and some priva
te owners. The judging board was inter
national - including Koenraad Detailleur 
(Belgium), Manfred Neubacher (Au
stria) and Jerzy „George” Zbyszewski
(Poland/USA).
The youngest of Polish State Studs bro
ught the first choice of its youth. So no 
wonder, that in Junior Classes and 
Championships Bialka captured all.
The yearling colts class was dominated 
by two youngsters from Bialka. The win
ner was bay Perm (Esparto - PerolialGa- 
zal Al Shaqab), getting a total score of

E ma (Esparto - Egira / Emigrant)
- Czempionką Klaczy Młodszych 

/ Junior Champion Marę



1

W czempionacie klaczy starszych 
medale przyznano: złoto - Embli, sre
bro - Wkrze, brąz - Atmie\ czwarta by
ła Wieżyca.

Pokaz, jak zwykle, zakończyły ogiery 
starsze. Klasę 4-6-latków wygrał Zigi- 
-Zan (Padrons Psyche - Zagrobla 
po Monogramm), przed Willarsem (Al 
Maraam - Wilga po Ekstern) - oba ho
dowli SK Michałow. Po nich na ring 
wyszły ogiery 7-letnie i starsze, wśród 
których przyciągał wzrok, wzbudzając 
aplauz publiczności, janowski Equifor 
(Gazal Al Shaqab - Eqviria po Pers) - 
prawdziwa gwiazda wrocławskiego po
kazu. On też wygrał tę klasę, a następ
nie został Czempionem Ogierów Star
szych, wyprzedając Zigi-Zana i drugie
go w swojej klasie Drabanta (Gazal Al 
Shaqab - Demona po Monogramm)-, 
czwarty był Willars.

▲ Jury (od twej ¡from the left): Manfred Neubacher, Jerzy „George“ Zbyszewski Hand Koenraad Detailleur

Equifor (Gazal Al Shaqab - Eqviria I Pers) - gwiazda pokazu, Czempion Ogierów Starszych
/ the star of the show, Senior Champion Stallion ▼
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Emandilla (Om El Shahmaan - Espadrilla / Monogramm)
- Wiceczempionka Klaczy Młodszych / Reserve Junior Champion Marę

Zigi-Zan (Padrons Psyche - Zagrobla / Monogramm)
- Wiceczempion Ogierów Starszych / Reserve Senior Champion Stallion

Peron (Esparto - Perolia / Gazal Al Shaqab)
~ Czempion Ogierów Młodszych / Junior Champion Stallion

39,83, including „9” for head and neck 
Second placed was grey Pemal, also by 
Esparto, out of Perfirka by Gazal Al Sha
qab. Those two colts gained the titles of 
Junior Champion and Reserve Cham
pion Stallion, respectively. Peron confir
med his class in the August National 
Show, when he was claimed the Junior 
Reserve Champion Stallion of Poland. 
Third in the Championships placed was 
Zimarc (QR Marc - Eksterna!Ekstern), 
bred at Czepie Arabians. In his class, of 
2-3-y. o. colts, he was placed second, but 
in the Championships he defeated the 
class winner, Calidris (Ekstern - Ce- 
tralEldon) from Kurozwęki.
The yearling fillies’ class was also over
run by Białka. It was won, in an impres
sive style, grey Egema (Esparto - Egi- 
ralEmigrant), who got a total score of 
41,17, including four ,,9-s” and two „9,5” - 
the marks not given too lavishly by the 
judges. Second placed was Michalów- 
-bred Emandilla (Om El Shahmaan - 
Espadrilla/Monogramm), defeating the 
Warsaw Show Champion and the class 
winner from Białka - dark-bay Gataka 
(Ekstern - GwarkalMonogramm), bred 
by Agnieszka and Andrzej Wojtowicz. 
This refined filly looked rather exhau
sted, probably due to her successful 
start in Warsaw a week before and the 
500-km-long transport from Bełżyce to 
Wroclaw.
In the class of 2-and 3-y. o. fillies the win
ner was another filly from Białka - the 
grey daughter of Piaff and Calineczka by 
Metropolis NA, Camilia, who already at 
her place performed a fantastic move
ment. She was closely followed by ano
ther product of Bełżyce breeding - Forty- 
cja (Pegasus - Florencja/Oset), with the 
same point score of 40.
The Junior Championship of Mares sup
plied the Białka Stud with more titles. 
The Championship was granted to Ege
ma (awarded with special prize for The 
Best Head at Janów), the Reserve 
Championship to Emandilla, third pla
ced was Camilia, whereas fourth - Forty- 
cja.
Afterwards shown were „young ladies”. 
The class of 4-6-y. o. mares was won by 
Michalów-bred Embla (Al Maraam - Em- 
bra/Monogramm). Second placed was 
Janów-bred Atma (Ekstern - Altona!Eu
kaliptus), ahead of her full sister Altami
ra, despite the same point score 39,33.
In the class for 7-y. o. and older mares the 
winner was Wkra (Gazal Al Shaqab - 
Wyboma/Monogramm) from Michałów. 
Second placed was her stablemate Wie
życa (Ekstern - WiperalFawor), ahead of 
another Michalów-bred mare, owned by 
Janusz Ryżkowski - Egzyna (Eldon - El- 
ganda/Monogramm).
Finally, in the Senior Mares’ Champion
ships, the medals were granted as fol
lows: Gold - to Embla, Silver - to Wkra, 
Bronze - to Atma, whereas the Top Four 
title - to Wieżyca.
The show, as usual, came to an end with 
Senior Stallions classes. That of4-6-year- 
-olds was won by Zigi-Zan (Padrons Psy
che - Zagrobla/Monogramm), ahead of 
Willars (Al Maraam - Wilga!Ekstern), 
both bred and owned by Michałów. After
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Embla (Al Maraam - Embra / Monogramm)
- Czempionka Klaczy Starszych
/ Senior Champion Marę

them shown were 7-y. o. and older stal
lions, among whom the most eyecat
ching proved Janów-bred Equifor (Ga- 
zal Al Shaqab - Eqviria/Pers) - a real 
star of the Wroclaw show. He won his 
class and subsequently achieved the Se
nior Stallions' Championship, defeating 
Zigi-Zan and Drabant (Gazal Al Shaqab 
- Demona/Monogramm), who was placed 
second in his class. The fourth placed 
was Willars.
So the First Arabian Horse Show at Par- 
tynice Racecourse came to an end. The 
Wroclaw Arabian Horse Week-end was 
also rich in other events, as five races for 
Arabian horses, attracting crowds of lo
cal inhabitants, the more, that nearby 
organized was the Olympic Picnic - 
a meeting with Olympic Games winners 
in different sports. It significantly lowe
red the number of spectators around the 
arena, where Arabian horses were 
shown. Surely the better idea was arran
ging the decoration of champions in the 
racing paddock. The Championship win
ners visibly impressed the turf public, 
what should attract more viewers next 
year. A hint for the future - probably the 
events of a different kind shouldn't be 
combined together? According to the 
name of Wroclaw Week-end, the Arabian 
horses should be the center of attention, 
whereas the emphasis should be laid 
upon the versatility of those „bold and 
beautiful” horses.
The Partynice Racecourse has very co
nvenient transport connections and go
od conditions for organization of major 
horse events. That’s why it has all possi
bilities to arrange high-ranking national, 
or in the future even international shows. 
The attempts of organizing of internatio
nal championships at Poznan in the 
years 2003-2004 failed because of discri
minating veterinary rules on the borders, 
but it changed, since we became a mem
ber of the European Union. Wroclaw is 
nominated for the European Cultural 
Center in 2016, the more supported sho
uld be all events connected with Arabian 
horses, being an indisputable part of 
a culture.
/transí. K. Ch./

Wśród innych atrakcji Wrocławskie
go Weekendu Koni Arabskich rozegra
no pięć gonitw dla koni czystej krwi, 
które zgromadziły tłumy wrocławian, 
zwłaszcza, że w pobliżu toru zorgani
zowano Piknik Olimpijski - spotkanie 
z olimpijczykami różnych dyscyplin 
sportowych. W efekcie, na trybunach 
wokół arabskiego ringu zasiadło zaled
wie kilkadziesiąt osób, "tym bardziej 
trafiony okazał się pomysł dekoracji 
czempionów na padoku. Może widocz
ne wrażenie, jakie zwycięzcy czempio- 
natu zrobili na wyścigowej publiczno
ści, zaowocuje w przyszłym roku wy
pełnionymi po brzegi miejscami. Może 
też w przyszłości nie należy łączyć róż
norodnych imprez i zgodnie z nazwą 
Wrocławskiego Weekendu skoncentro
wać się wyłącznie na koniach arab
skich, promując również inne walory 
tych pięknych i dzielnych koni oraz ich 
użytkowość.

Atma (Ekstern - Altamira / Eukaliptus) - brązowy medal w Czempionacic 
Klaczy Starszych / bronze medal in the Senior Mare Championships

Tor na Partynicach, mający znako
mity dojazd i wszelkie warunki do or
ganizacji dużych imprez z udziałem ko
ni, może i powinien stać się miejscem 
wysokiej rangi krajowych, a w przyszło
ści - również międzynarodowych poka
zów. Podjęta w latach 2003-04 próba or
ganizacji międzynarodowego czempio- 
natu w Poznaniu rokowała nadzieje na 
udział koni zachodnich i południowych 
sąsiadów, ale wtedy nie byliśmy jeszcze 
członkiem europejskiej rodziny i prze
pisy graniczno-weterynaryjne zniechę
cały zachodnich hodowców do podró
ży z końmi do Polski. Dziś jest inaczej 
i dlatego należy przyklasnąć i wspierać 
inicjatywę organizacji pokazu w miej
scu, do którego wszyscy mają „po dro
dze i blisko”, w mieście, które w 2016 
roku będzie Europejską Stolicą Kultu
ry - a koń arabski jest i powinien być 
częścią kultury. Miejscem tym jest 
Wrocław. •
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StanRed Arabians 
I owraca na scenę

J
ednym z pierwszych hodowców, któ
rzy zainwestowali w najlepsze polskie 
klacze czystej krwi i zagraniczne re
produktory (m. in. Magnum Psyche i Pa- 

drons Psyche), byl Stanisław Redestowicz

- założyciel stadniny koni Krzewień k. Ra
domia. Klacze takie, jak Kashira, Prima
donna, Etnodrons Psyche czy Bellissima, 
to właśnie dzieło hodowlane SK Krzewień. 
Niestety, późniejsze zawirowania sytuacji 
ekonomicznej zmusiły początkującego ho
dowcę do sprzedaży większości założyciel
skiego materiału oraz obiecującej młodzie
ży. Część koni pozostała pod opieką SK 
Klwaty - oddziału wyścigowego SK Krze
wień. W tym roku SK Klwaty, prowadzo
na przez syna założyciela - Pawła, powróci- 

la na scenę hodowlaną i pokazową w no
watorskim stylu. Z pomocą doświadczone
go menedżera - Piotra Stańczuka oraz fir
my Arab Horse Promotion zmieniono nie 
tylko nazwę - na StanRed Arabians - ale 

i wygląd stadniny moder
nizując stajnie i budując 
efektowny dom gościnny 
ze spa i mini ZOO, w oto
czeniu ogrodów. Hodow
ców prywatnych i zagra
nicznych, odwiedzających 
Polskę w sierpniu, zapro
szono na pierwszą aukcję 
organizowaną przez tę 
stadninę. W ofercie znala
zły się nie tylko araby 
ze StanRed - możliwość 
wystawienia koni gratis 
umożliwiono również in
nym prywatnym hodow
com. Inicjatywa ta wzbu
dziła spore zainteresowa
nie środowiska - wśród 
ponad 50 przybyłych go
ści znaleźli się hodowcy 
z Brazylii, Iranu, Rumunii 
i Polski. Podczas przetar
gu (silent sale) sprzedano 

7 koni, a kilka innych zmieniło właściciela 
po imprezie. Irański nabywca najdroższe
go konia - klaczy Prema z Zalia Arabians - 
otrzymał nagrodę specjalną. Oprócz Pre- 
my do Iranu pojedzie też Hanah z Na- 
na Arabians.

Właściciele StanRed Arabians za sukces 
uważają przede wszystkim możliwość za
prezentowania swojego nowego oblicza ho
dowcom oraz zapowiadają dalsze kroki 
w celu promocji koni - nie tylko własnych.

Urszula Łęczycka

The Come-back 
of StanRed Arabians
One of the first breeders, who dared to 

invest in the best available purebred ma
res, was Stanislaw Redestowicz - the fo
under of Krzewień Stud, near to Radom. 
It was him, who imported from the US 
the frozen semen of Magnum Psyche and 
Padrons Psyche, whose progeny won 
a worldwide renown for its successes. 
Such horses, as Kashira, Primadonna, 
Etnodrons Psyche or Bellissima, are pro
ducts of Krzewień breeding ideas. Unfor
tunately, several years later the owner 
was forced to sell the majority of founda
tion stock and promising youth because 
of financial problems. A part of the foun
dation herd was intercepted by Klwaty 
Stud - a former racing department of 
Krzewień, owned by Paweł, the foun
der's son.
It was him, who decided to make an im
pressive come-back this year. He hired 
an experienced stud manager Piotr 
Stańczuk and with the help of Arab Hor
se Promotion Company they introduced 
a new image of the stud. StanRed Ara
bians acquired an impressive guest-ho
use with a SPA and mini-zoo, surroun
ded by picturesque gardens. Polish and 
foreign breeders were invited for the first 
sale of Arabian horses. Offered for sale 
were not only StanRed horses, but also 
other private breeders were enabled to 
put up their horses for auction. More 
than 50 visitors, including breeders from 
Brazil, Iran, Rumania and Poland, came 
to the stud. It proved, that the new ini
tiative awoke a great interest.
During the sale sold were 7 horses, whe
reas some more - just after it. A special 
award was granted to a buyer of the 
most expensive horse. It was the mare 
Prema from Zalia Arabians, who went to 
Iran, together with the mare Hanah from 
Nana Arabians. The owners of StanRed 
considered the event a success, the more 
that they were able to present their new 
image to the Polish and foreign breeders. 
They forecast further actions in order to 
promote as well their horses, as those of 
other breeders.
/transl. U. LI
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WYDARZENIA

Ministrowie
cłuotuą hodowcę

Krystyna Chmiel
fot. z archiwum Stadniny Koni Lesieniec

12września delegacje 27 mini
sterstw rolnictwa i rybołów
stwa UE (a wśród nich Euro

pejski Komisarz ds. Rolnictwa - Dacian 
Ciolos oraz Przewodniczący Komisji
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu 
Europejskiego - Paolo De Castro), od
wiedziły leżącą na pograniczu Dolnego 
Śląska i Wielkopolski Stadninę Koni Le
sieniec, należącą do Marii i Albina Nic
poniów - członków PZHKA.

Gospodarstwo to, liczące ok. 140 ha 
gruntów, położone między Sycowem, 
a Wrocławiem, zostało wytypowane 
do przyjęcia dostojnych gości, gdyż 
stanowi modelowy przykład prze
kształceń ustrojowych, jakie dokonały 
się w Polsce po 1989 r. - z byłego PGR 
w prywatne gospodarstwo rodzinne.

Państwo Nicponiowie nabyli je 
w 1997 r. w drodze przetargu i posta- 

Minister Marek Sawicki (w środku 
/ in the middle) z gośćmi / with the guests

nowih przywrócić pierwotną postać 
dawnemu folwarkowi - który istniał 
od ok. 1830 r. do upaństwowienia 
w 1945 r. przez władze komunistycz
ne. Pierwszymi posunięciami w tym 
kierunku było nasadzenie drzew 
i adaptacja obory na stajnię. Przebu
dowa gospodarstwa mogła dojść 
do skutku dzięki unijnym funduszom 
i dotacjom.

Jesienią 1998 r. przybyły do Lesieńca 
pierwsze konie czystej krwi arabskiej, 
gdyż marzeniem wlaścicieU było zało
żenie stadniny koni tej rasy. Były to 
odsadki po bialeckim wicederbiście 
El Amor gn. 1989 (Wermut - Elstema 
po Woroblin): og. Patryk s. 1998 (od Pe
tunia po Alegro) i kl. Wiwiana gn. 
(od Walentyna po Monogramm).

Pp. Nicponiowie zdecydowali się 
przyjąć wyścigowy kierunek hodowU, 
Wyniki nie dały długo na siebie czekać:
• og. Farah-Basket s. 1999 (Kulig - Fa- 
rah-Aneta po Borysław) - I m. w Na
grodzie Koheilana I, III m. w Nagr. Ja
nowa Podlaskiego;
• og. Fedain c. gn. 2000 (Pamir - Fascy
nacja po Etap) - I m. w Derby, I m. 
w Nagr. Michałowa;
• og. Famir s. 2001 (Pamir - Fascyna
cja) - II m. w Derby;
• og. Farah-Basel s. 2004 (Espadero - 
Farah-Aneta) -1 m. w Nagr. Batyskafa. 
Do „programu wyścigowego” stadniny 
przybyła z czasem kl. El Madżilis gn. 
2004 (Piaff - Elizma po Europejczyk), 
hod. M. Zaczyńska i J. Mateja.

Dla gości przygotowany został po
kaz, prowadzony przez Monikę Sło
wik (dyrektora WKTWK Partynice), 
w którym zaprezentowano konie 
arabskie „w ręku” oraz konie szla
chetne półkrwi w skokach i ujeż
dżeniu, a także grupę woltyżerską 
(z wnuczką właścicieli w składzie) 
oraz dwie klacze w terningu wyści
gowym. Założeniem hodowlanym 
pp. Nicponiów jest bowiem poddawa 
nie wszystkich swoich koni próbom 
dzielności, a po ich zakończeniu 
przygotowywanie do różnych dyscy- 
pUn sportu lub rekreacji. Do dyspozy
cji ministerialnych delegacji oddano 
również stawy rybne z łowiskiem. Go
ści przywitał zespól folklorystyczny 
„Sycowiacy” i górnicza orkiestra dęta, 
a na poczęstunek zaserwowano tra
dycyjne polskie przysmaki z ekolo
gicznych produktów.

Nic więc dziwnego, że ministrowie 
byU zachwyceni staropolską gościnno 
ścią wlaścicieU Lesieńca. Polski mini
ster rolnictwa, Marek Sawicki, pozo
stawił w księdze pamiątkowej wpis tej 
treści: Z podziękowaniem i podziwem 
dla rodziny Nicponiów. Pokazaliście 
światu, jak z gruzów wydobyć piękno 
historii i tradycji tej ziemi, wznieść 
się na wyżyny najwyższego kunsztu 
hodowlanego. Było to wyjątkowo traf
ne stwierdzenie, bo właśnie polscy ho
dowcy koni arabskich wiedzą najle
piej, jak wydobywa się piękno z gru
zów-robiU to już nie raz! •
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Ministers Praised 
the Breeder

On September 12th this year 27 delega
tions of Agriculture and Fishery Depart
ments from all EU countries visited the 
Lesieniec Arabian Horse Stud, located 
on the border of Lower Silesia and Wiel
kopolska Regions, owned by Maria and 
Albin Nicpoń. Among the visitors pre
sent were also: the European Commis
sioner of Agriculture - Dacian Ciolos 
and the Chairman of the European Par
liament Committee of Agriculture - Pa
olo De Castro.
The farm was marked out not acciden
tally - our Departments of Agriculture 
and Foreign Affairs planned to introdu
ce it as a model example of privatiza
tion in Poland. Before 1989 it was a sta
te-owned farm, after a collapse of the 
Communist system put up for auction. 
In 1997 the Nicpoń Family bought the 
estate and did their best to restore it to 
its pre-war state. Of course, it wouldn’t 
be possible without the EU funds and 
donations. The first moves of Maria and 
Albin on their new farm were as follows: 
planting of trees and adaptation a cow 
barn for a stable for horses.

In the autumn of 1998 the first purebred 
Arabian horses came to Lesieniec - the 
owners’ dream came true. They were two 
weanlings of my breeding, sired by a go
od racer from Białka, El Amor, bay, 1989 
(Wermut - Elstema by Woroblin), placed 
second in the Derby - the grey colt Pa
tryk (out of Petunia by Alegro) and the 
bay filly Wiwiana (out of Walentyna by 
Monogramm). The latter founded a long- 
-lasting damline at Lesieniec.
The Nicpoń Family took up a race-orien
ted breeding goal. The results came qu
ite soon. The colt Farah-Basket, grey, 
1999 (Kulig - Farah-Aneta by Borysław) 
- won the Kuhailan I Stakes, placed 3rd 
in the Janów (Produce) Stakes; - the 
colt Fedain, dark bay, 2000 (Pamir - Fa
scynacja by Etap) - won the Derby and 
Michałów Stakes; his full brother Famir, 
grey, 2001 - placed 2nd in the Derby;- the 
colt Farah-Basel, grey, 2004 (Espadero - 
Farah-Aneta) - won the Batyskaf Sta
kes. The „racing program” of the Lesie
niec stud was supplied by the mare El 
Madzilis, bay, 2004 (Piaff - Elizma by 
Europejczyk), bred by M. Zaczyńska 
and J. Mateja. For the guests there was 
presented special show, commented by 
Monika Słowik (the Director of the Par- 
tynice Racecourse in Wroclaw) with Ara
bian horses „in hand”, showjumping, 

dressage and a children’s vaulting team 
(in which took part also the owners’ 
granddaughter). The Nicpoń family is 
breeding also warmblooded horses and 
achieves remarkable sports and racing 
results. Their breeding goal is submit
ting all of their horses to performance 
trials and training them for different 
kinds of riding sports afterwards. At di
sposal of ministerial delegates put were 
also fishing ponds. For entertaining gu
ests hired was a folk ensemble „Sycowia- 
cy” and a miners’ brass band. Traditio
nal, Polish dishes, made only from ecolo
gical products was served.
No wonder, that the ministers were deli
ghted with the old Polish hospitality of 
the stud owners. The Polish Minister of 
Agriculture, Marek Sawicki, left the fol
lowing entry in the visitors’ book: „With 
gratitude and admiration for the Nic
poń Family. You showed to the rest of the 
world, how to bring out beauty and Po
lish traditions from under the rubble, 
achieving the peak of breeding art.” 
This statement was exceptionally accu
rate, because Polish breeders of Arabian 
horses were the experts in bringing out 
beauty from under the rubble. They ha

ve done it for many times!
/transl. K. Ch./
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KONFERENCJE

Ogólnoświatowa Konferencja Arabskich Koni Wyścigowych

Longin Błachut
fot. z archiwum autora

W
 dniach 16-18 czerwca w Ha
dze (Holandia), odbyła się 
druga ogólnoświatowa konfe
rencja poświęcona arabskim koniom 

wyścigowym, zakończona 5 gonitwami 
imiennymi dla koni tej rasy na torze 
Duindigt. Na konferencję przyjechało 
z całego świata ponad 100 hodowców, 
właścicieli, trenerów, lekarzy weteryna
rii oraz przedstawicieli władz wyścigo
wych. Konferencja miała na celu wy
pracowanie dla wyścigów koni arab
skich wspólnej strategii rozwoju i po
pularyzacji gonitw na arenie międzyna
rodowej. Przez trzy dni 32 zaproszo
nych specjalistów debatowało podczas 
5 dwugodzinnych sesji plenarnych 
nad zagadnieniami dotyczącymi ho
dowli, metod treningu, sposobów ży
wienia oraz leczenia koni wyścigowych. 
Dużo czasu poświęcono również roli 
kobiet w rozwoju gonitw dla koni tej ra
sy. Wszystkie sesje oraz sobotnie warsz
taty telewizja w całości transmitowała 
na żywo do wielu krajów Bliskiego 
Wschodu. Fakt ten podkreśla wysoką 
rangę konferencji oraz duże zaintereso
wanie, jakim cieszą się gonitwy koni 
arabskich w tym rejonie świata.

Dalszy rozwój wyścigów koni 
arabskich zależy w dużej 

mierze od międzynarodowej 
wymiany doświadczeń.

Selekcja hodowlana nie może 
być prowadzona wyłącznie 

na szybkość, ale również 
w kierunku zachowania 

arabskiego bukietu konia.
O tych i innych zagadnieniach 

dyskutowano w Hadze.

Organizatorami konferencji, która sta
nowi część Ogólnoświatowego Festiwa
lu Wyścigów Koni Arabskich (HH Sheikh 
Mansoor Bin Zayed Al Nahyan Global 
Flat Racing Festival), były Władze Kul
tury i Dziedzictwa Abu Dhabi (The 
Abu Dhabi Authority for Culture and 
Heritage) we współpracy z Międzyna
rodową Federacją Władz Wyścigów 
Koni Arabskich (IFAHR) oraz Emira
tes Arabian Horse Society (EAHS). 
Główni sponsorzy to: HSBC Invest, 

AD Bonyan Investment Group LLC, 
Wathba Stud Farm, Areej Al Ameerat, 
ADIHEX 2010 oraz Abu Dhabi Eque
strian Club.

W swoim krótkim wystąpieniu, wy
głoszonym podczas ceremonii otwar
cia, Jego Ekselencja Ali Thani Al Suwa- 
idi, ambasador ZEA na dworze Króle
stwa Holandii, powitał delegatów i wy
raził nadzieję, że konferencja przyczyni 
się do popularyzacji i rozwoju wyści
gów koni arabskich na arenie między
narodowej. Podkreślił też, że konferen
cja odzwierciedla wiodącą rolę Zjedno
czonych Emiratów Arabskich, w któ
rych koń arabski stanowi nieodłączną 
część kultury i dziedzictwa narodowe
go. Sami Jassim Al Boenain - przewod
niczący Międzynarodowej Federacji 
Władz Wyścigów Koni Arabskich 
(IFAHR), podkreślił w swojej wypowie
dzi, że dalszy dynamiczny rozwój wy
ścigów koni arabskich na arenie mię
dzynarodowej zależy w dużej mierze 
od wymiany doświadczeń oraz reko
mendacji specjalistów z jak największej 
liczby krajów. Zakończył stwierdze
niem, że Konferencja stwarza wyjątko
wą okazję do osiągnięcia tych celów.
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Uczestnicy konferencji omawiali 
tematy treningu i hodowli koni 
arabskich, promocji wyścigów 
oraz o udziału kobiet w gonitwach 
/ Participants of the conference 
discussed on training and 
breeding Arabian horses, 
promotion and place for women 
in races.

Czwartkowa poranna sesja plenar
na dotyczyła zagadnień hodowlanych. 
Uczestnicy wymieniu swoje doświad
czenia z zakresu kojarzenia najlep
szych lirni i rodów. Specjahści jedno
głośnie postulowah, że programy ho
dowlane arabskich koni wyścigowych 
mogą być oparte jedynie na stadzie 
osobników czystej krwi, których toż
samość i pochodzenie są potwierdzo
ne badaniami krwi lub DNA. Progra
my hodowlane muszą bezwzględnie 
przestrzegać praw, rozporządzeń i za
leceń organizacji międzynarodowych 
oraz władz krajowych dotyczących ko
ni tej rasy. Wszyscy uczestnicy panelu 
byU zgodni, że za ponadprzeciętne 
zdolności wyścigowe odpowiedzialne 
są Unie i sub-linie żeńskie. Uczestnicy 
postulowaU stworzenie międzynaro
dowej bazy danych dla klaczy-matek 
koni biegających. Duże rozbieżności 
opinii wystąpiły co do stosowania 
w hodowU najnowszych metod rozro
du np. przenoszenia zarodków czy 
sztucznego unasienniania. Mogą one 
na dłuższą metę doprowadzić do zu
bożenia puU genetycznej biegających 
koni arabskich.

Popołudniową sesję, dotyczącą tre
ningu koni arabskich, poprowadzU Re- 
dha Attia z Tunezji. Uczestnikami byU 
czołowi trenerzy koni tej rasy w Euro
pie, USA i na BUskim Wschodzie: J. R 
Totain (Francja); G. Duffield (UK/ZEA); 
E. Charpy (Francja/ZEA); A. de Vries 
(Holandia); T. Nunley (USA); A. de 
Mieule (Francja/Katar). PodzieUU się 
z delegatami swoimi doświadczeniami 
oraz omówiU różnice w przygotowaniu 
koni do gonitw i w sposobach treningu 
w krajach o różnych warunkach klima
tycznych.

Piątek rozpoczął się sesją dotyczącą 
udziału kobiet w wyścigach koni arab
skich. Międzynarodowy panel składał 
się wyłącznie z pań od dawna związa

nych z wyścigami. Przedstawiono rys 
historyczny dotyczący udziału kobiet 
w gonitwach dla koni arabskich. Pod
kreślono różnice, jakie występują po
między krajami, jeśU chodzi o przyzna
wanie kobietom Ucencji trenerskich 
i dżokejskich. JE Szejka Nąjla Al Qassi- 
mi - ambasador ZEA w Szwecji, 
przedstawiła dokonania Zjednoczo
nych Emiratów Arabskich w kwesta 
równouprawnienia kobiet w sportach 
hipicznych. Lara Sawaya - dyrektor 
Ogólnoświatowego Festiwalu Wyści
gów Koni Arabskich ogłosiła, że pod 
patronatem Szejki Ratmy Bint Muba
rak - przewodniczącej Związku Kobiet 
ZEA, gonitwy wyłącznie dla kobiet- 
-dżokejów wejdą na stale do programu
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World Arabian Horse 
Racing Conference

During the 16-18th of June the Hague 
(the Netherlands) played host to the 
participants of the second World Arabian 
Horse Racing Conference, which closed 
with five stake races for this breed at the 
Duindigt racetrack. The conference was 
attended by more than 100 breeders, 
owners, trainers, veterinary officers and 
representatives of racing authorities 
from all over the world. The aim of the 
conference was to work out a collective 
development strategy for Arabian horse 
racing and the popularization of these 
races on the international scene. Over 
the course of three days during five two- 
-hour plenary sessions 32 experts from 
various countries discussed issues con
cerning breeding, training techniques, fe
eding methods and the therapy of race 
horses. A lot of time was also devoted to 
the role of women in the development of 
Arabian racing. All sessions and Satur
day workshops were covered live and 
broadcasted to many Middle Eastern co
untries. This further emphasizes the im
portance of the conference as well as the 
huge interest that Arabian horse racing 
enjoys in this part of the world.
The conference, which is part of the HH 
Sheikh Mansoor Bin Zayed Al Nahyan 
Global Flat Racing Festival, was organi
zed by the authorities of the The Abu 
Dhabi Authority for Culture and Herita
ge in cooperation with the International 
Federation of Arabian Horse Racing Au
thorities (IFAHR) and the Emirates Ara
bian Horse Society (EAHS). The main 
sponsors of the event included HSBC In
vest, AD Bonyan Investment Group 
LLC, Wathba Stud Farm, Areej Al Ame- 
erat, ADIHEX 2010 and the Abu Dhabi 
Equestrian Club.
In his short speech delivered during the 
opening ceremony H. E. Ali Thani Al Su- 
waidi, UAE Ambassador to the Nether
lands, welcomed the delegates and 
expressed his hope that the conference 
will contribute to the popularization and 
development of Arabian horse racing 
worldwide. He also stressed that the con
ference reflects the leading role of the 
United Arab Emirates, where the Ara
bian horse is an inseparable part the co
untry’s culture and national heritage. Sa
mi Jassim Al Boenain, the chairman of 
IFAHR, emphasized in his statement 
that a further dynamic growth of Arabian 
horse racing on the international scene 
depends greatly on the exchanging of 
experiences and recommendations of 
specialists from a large number of coun
tries. He ended his speech by saying that 
the conference creates an extraordinary 
opportunity to achieve these goals.
The plenary session on Thursday mor
ning concerned breeding issues. The par
ticipants exchanged their experiences 
on crossing the best sire and dam lines. 
Experts were unanimous that the bre
eding programs of Arabian race horses 
must base solely on pure-blooded speci
mens, whose identity and origin are con
firmed by blood or DNA tests. Breeding 

programs must absolutely comply with 
the laws, regulations and recommenda
tions of international organizations and 
national authorities concerning horses of 
this breed. All participants of the panel 
agreed that it is the dam lines and fami 
lies which are responsible for the more 
than average racing abilities. Furthermo 
re the participants called for the creating 
of an international data base for mares 
dams of racing horses. Opinions differed 
greatly as to the using of the latest repro 
duction methods in breeding, for exam
ple embryo transfer or artificial insemi
nation, as in the long run they can lead to 
the impoverishment of the genetic pool 
of Arabian racing horses.
The afternoon session concerning the 
training of Arabian horse racing was con 
ducted by Redha Attia from Tunesia. 
Participating in it were leading horse tra 
iners from Europe, US and the Middle 
East: J. P. Totain (France), G. Duffield 
(UK/UAE), E. Charpy (France/UAE), A. 
de Vries (the Netherlands), T. Nunley 
(USA) and A. de Mieule (France/Qatar) 
They shared their experiences with the 
delegates and discussed the differences 
in preparing horses for races and in tra
ining methods in countries with various 
climate conditions.
Friday began with a session on the con
tribution of women to the world of Ara
bian horse racing. An international panel 
was made up solely of ladies which have 
been involved in racing for many years. 
A historical outline of the participation 
of women in races for Arabian horses was 
presented. Differences in granting tra
iner and jockey licenses to women be
tween various countries were emphasi
zed. H. E. Sheikha Najla Al Qassimi. 
UAE Ambassador to Sweden, presented 
accomplishments of the United Arab 
Emirates in the equality of women’s ri
ghts in equine sports. Lara Sawaya, di
rector of the Global Arabian Horse Ra
cing Festival, announced that races for 
only women, under the patronage of 
Sheikha Fatma Bint Mubarak, chairman 
of UAE Women’s Federation, will be 
a permanent feature in the Festival’s 
program. The races will carry the name 
of H. H. Shaikha Fatma Bint Mubarak 
Ladies Fegentri Cup. The first edition of 
this race took place on June 19th in the 
Netherlands at the Duindigt racetrack at 
the end of the conference. Participating 
in it were also female contestants from 
the UAE and Oman. There are 5 sponso
red races planned in 2012 exclusively for 
women: in the UAE, the US and Europe 
- including Poland.
The next session that day was conducted 
by Dr Mohammed Al Mashmoum from 
Morocco and concerned veterinary medi
cine, as well as methods of feeding Ara
bian race horses. The participants stres
sed the importance of veterinary care 
and the role that veterinary officers play 
as advisors to breeders, owners and tra
iners. Also on the agenda was the age- 
-long conflict of interest between econo
my and horse welfare and that money 
and human greed are the main reasons 
behind dangerous decisions taken in re
gard to horses in racing training. Part of



Festiwalu. Będą to gonitwy o Puchar 
JW Szejki Fatmy Bint Mubarak (HH 
Shaikha Fatma Bint Mubarak Ladies 
Fegentri Cup). Pierwsza edycja tej go
nitwy odbyła się 19 czerwca w Holandii 
na torze Duindigt, na zakończenie 
Konferencji. Wzięły w niej również 
udział uczestniczki z ZEA i Omanu. 
W roku 2012 planowanych jest 5 spon
sorowanych gonitw wyłącznie dla ko
biet: w ZEA, USA i Europie, w tym 
również w Polsce.

Kolejną sesję tego dnia poprowadził 
dr Mohammed Al Mashmoum z Maro
ka, a dotyczyła ona weterynarii i me
tod żywienia arabskich koni wyścigo
wych. Uczestnicy podkreślili wagę 
opieki weterynaryjnej i rolę lekarzy we
terynarii, jako doradców hodowców, 
właścicieli i trenerów. Zwrócono uwagę 
na fakt odwiecznego konfliktu intere
sów pomiędzy ekonomią a dobrosta- 
nem koni, i że pieniądze oraz ludzka 
chciwość są głównymi przyczynami 
niebezpiecznych decyzji podejmowa
nych w stosunku do koni w treningu 
wyścigowym. Część sesji poświęcona 
była również stosowaniu środków 
uśmierzających ból i różnic pomiędzy 
krajami w dopuszczaniu do ich użycia.

Sesja sobotnia dotyczyła promocji 
i rozwoju wyścigów koni arabskich. 
Wszyscy uczestnicy zgodzili się, że 
osiągnięto dobre wyniki w podniesie
niu poziomu gonitw koni arabskich. 
Wzrosła też ranga gonitw dla koni 
arabskich w stosunku do wyścigów ko
ni pełnej krwi angielskiej czego najlep
szym przykładem jest Ogólnoświatowy 
Festiwal Wyścigów Koni Arabskich, 
czy seria gonitw imiennych (jak UAE 
President Cup czy Qatar Arabian 
World Cup).

Na zakończenie konferencji, pod
czas warsztatów roboczych, wypraco
wano następujące propozycje, postu
laty i rekomendacje:

1. Uczestnicy byli zgodni, że progra
my hodowlane wyścigowych koni arab
skich muszą być prowadzone i rozwi
jać się wyłącznie w oparciu o zasadę 
przestrzegania czystości krwi i typu 
konia arabskiego, jak również ściśle 
według przepisów i regulacji wyzna
czonych przez organizacje międzyna
rodowe i krajowe. Selekcja hodowlana 

nie może być prowadzona wyłącznie 
na szybkość, ale również w kierunku 
zachowania bukietu konia arabskiego. 
Pomimo kontrowersji, większość zgo
dziła się, że w szczególnych sytuacjach 
użycie najnowszych metod i technolo
gii w rozrodzie może być uzasadnione 
jednak powinno być ono ściśle regla
mentowane.

2. Zgodzono się, że odmienne wa
runki klimatyczne w krajach Bliskiego 
Wschodu, Europy i USA wpływają 
na różnice w dojrzewaniu koni, meto
dach hodowli, treningu i żywienia. 
Uczestnicy zarekomendowali, aby 
pod egidą IFAHR ustanowić bazę da
nych koni biegających, gonitw mię
dzynarodowych, hodowców, właści
cieli, trenerów, rzeczoznawców oraz 
organizacji wyścigowych w poszcze
gólnych krajach. Baza taka umożliwi
łaby szybką wymianę informacji i do
świadczeń oraz służyłaby koordynacji 
działań w kierunku dalszego rozwoju 
wyścigów.

3. Organizacja międzynarodowych 
gonitw imiennych dla dżokejów płci 
żeńskiej pomoże w walce o równo
uprawnienie kobiet w przemyśle wy
ścigowym, zdominowanym dotych
czas przez mężczyzn. Olbrzymim kro
kiem w tym kierunku jest ustanowie
nie gonitwy patronackiej o puchar 
JW Szejki Fatmy Bint Mubarak. Waż
nym i motywującym elementem bę
dzie również wprowadzenie nagród 
specjalnych dla najlepszych kobiet 
hodowców i trenerów.

4. Uczestnicy wezwali hodowców 
z krajów Bliskiego Wschodu do udzia
łu w konferencjach, panelach dysku
syjnych na temat programów hodowli 
i mitingach wyścigowych również 
w Europie i w USA, co pozwoliłoby 
na wymianę doświadczeń w kierunku 
doskonalenia działań na rzecz rozwoju 
hodowli i metod treningu.

5. Uczestnicy postanowili wyłonić 
w ramach IFAHR grupę doradczą ząj- 
mującą się zagadnieniami weteryna
ryjnymi, która byłaby ciałem pomaga
jącym międzynarodowej społeczności 
hodowców arabskich koni wyścigo
wych.

Następna konferencja odbędzie się 
za rok w Berlinie. • 

the session was also devoted to the use of 
palliatives and differences in their admis- 
sion criteria between various countries. 
The Saturday session concerned the 
promotion and development of Arabian 
horse racing. All participants agreed that 
good results were achieved in the incre
asing of the quality of Arabian horse ra
ces. Furthermore the importance of Ara
bian racing in comparison to Thorough
bred racing has also increased, the best 
example of which is the Global Flat Ra
cing Festival or the series of stake races 
such as the UAE President Cup or the 
Qatar Arabian World Cup.
At the end of the conference, during the 
workshops, the following propositions, 
demands and recommendations were 
worked out:
1. The participants were unanimous that 
breeding programs of Arabian race hor
ses must base solely on the pureness of 
blood and Arabian type, as well as stric
tly comply with the rules and regulations 
set out by national and international or
ganizations for this breed. Breeding can
not focus only on speed, but must also 
keep in mind the characteristic confor
mation of the Arabian horse. Despite 
controversies the majority agreed that 
the use of the latest methods and tech
nologies in reproduction may be justified 
in particular situations, however it sho
uld be strictly supervised and rationed.
2. It was agreed that the varied climate 
conditions in the countries of the Middle 
East, Europe and the US have an influen
ce on the differences in the maturing of 
the horses, as well as breeding, training 
and feeding methods. The participants 
proposed the creating of a data base of 
racing horses, international races, bre
eders, owners, trainers, experts and ra
cing organizations in various countries. 
Such a data base would enable a quick 
exchange of information and experiences 
and would help coordinate actions for 
the further development of racing.
3. The organizing of international stake 
races for female jockeys will help in the fi
ght for equal rights for women in the ra
cing industry, which up to now has been 
dominated by men. A huge step in this 
direction is the establishing of the stake 
race for the H. E. Sheikha Fatma Bint 
Mubarak trophy. An important and mo
tivating feature will also be the introduc
tion of special awards for the best female 
breeders and trainers.
4. The participants appealed to the bre
eders from the Middle Eastern countries 
to participate in conferences, discussion 
panels on breeding programs and race 
meetings also in Europe and the US, 
which would allow for the exchanging of 
experiences in order to improve actions 
for the development of breeding and tra
ining methods.
5. The participants decided to appoint 
within the IFAHR an advisory group 
concerning veterinary issues, which wo
uld be act as an advisory body for the in
ternational community of Arabian race 
horse breeders.
The next conference will be held in 2012 
in Berlin.
/transl. J. KJ
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WYŚCIGI

Hity sezonu
Krzysztof Romaniuk
fot. Marta Rosińska

Z
wycięzcy klasycznych gonitw 
dla koni czystej krwi - nagród: 
Janowa, Derby i Oaks - na stale 
zapisują się na kartach historii na

szych wyścigów. Sezon 2010 byl dla 
stadniny w Janowie Podlaskim jednym 
z najbardziej udanych w dziejach. Jej 
wychowankowie, którymi opiekowała 
się młoda trenerka Daria Gutowska 
pod merytorycznym nadzorem uty
tułowanej Doroty Kałuby, wygrali 
wszystkie wymienione biegi. Eguilin 

Sabir okazat się godnym 
kontynuatorem świetniej 

wyścigowej linii „S", 
wygrywając Derby. 
Nagroda Europy - 

konfrontacją trzech kierunków 
hodowli, a zwycięstwo - dla 

holenderskiego Sartejano.
Herma triumfatorką 

najważniejszego wyścigu 
dla klaczy - Oaks.

(Saracen - Eqvida po Wojsław) wygrał 
gonitwę o Nagrodę Janowa, a w Derby 
i Porównawczej finiszował drugi za towa
rzyszem z padoków - Celtisem (HS Eti
quette - Celta po Pasat). W Oaks naj
lepsza okazała się Sajra (Harbin - Sa
moa po Europejczyk). Ta nąjstarsza 
w Polsce stadnina zajęła też pierwsze 
miejsca w trzech posezonowych klasy
fikacjach: według zajętych miejsc w go
nitwach dla koni czystej krwi (51 zwy
cięstw), sum wygranych w gronie ho
dowców (419 tys. zł) oraz właścicieli 
(blisko 500 tys. zł).

Herma i/and Elganda 
w Nagrodzie Sabelliny 

/ in Sabellina St.



Dostatok - na padoku przed Nagrodą Michałowa 
! on the paddock before Michlów St.

Daria Gutowska szybko zdobyła za
ufanie kierownictwa stadniny i od po
czątku roku 2011 samodzielnie odpo
wiada za przygotowanie do wyścigów 
wszystkich 3- i 4-letnich arabów z Ja
nowa. Pierwszy sukces odniosła w go
nitwie imienia tej wspanialej stadniny, 
która tradycyjnie rozgrywana jest 
w ostatnią niedzielę czerwca. To głów
ny sprawdzian przed odbywającą się 
miesiąc później gonitwą Derby. Startu
ją w niej wyłącznie 4-letnie konie ho
dowli polskiej wpisane do Polskiej 
Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej 
Krwi (PASB). Warto dodać, że w sezo
nie 2011 liczbę wyścigów zamkniętych 
dla arabów zagranicznej hodowli pod
niesiono z 5 do 11.

Janów Podlaski reprezentowały tym 
razem trzy utalentowane wierzchow
ce, z których najlepszy już we wcze
śniejszych startach byl Sabir wywo
dzący się z linii żeńskiej Miechy. Wśród 
jego przodków znajdziemy tak wspa
niale klacze, jak Sasanka, Szaszetka, 
czy świetnie sprawdzająca się w ho
dowli Sarmacja. Jej córka Salsa 
(po Wojsław) wygrała Oaks w 2004 r., 
a trzy lata później, pokryta derbistą 
Espadero, urodziła Sabira. Drugi z ja
nowskich koni - Bagan (Ararat - Baj- 
gora po Pamir) - nie miał jeszcze do
świadczenia w rywalizacji na tak wyso
kim poziomie. Tę dwójkę miał wspie
rać dzielny frontowy Etrusk (Piruet - 
Etalanta po Europejczyk). Za najgroź
niejszych konkurentów Sabira i Baga- 

na fachowcy uznawali zdecydowanie 
najlepszą trzylatkę sezonu 2010 - Her
mę (Millennium - Hikma po Touways- 
san), wyhodowaną przez śp. Bogda
na Ziemiańskiego i trenowaną przez 
jego syna Krzysztofa, oraz szybkiego 
Achillesa (Amarant - Alpesa po Pesal) 
hod. i wl. Stanisława Wiśniewskiego. 
Z pozostałej ósemki na wyróżnienie za
sługiwały dobrze spisujące się wiosną: 
Matiz (Malagant - Maisha po El Bak.) 
hodowli Andrzeja Mroczka i wychowa
nek SK Michałów Wojłok (Al Maraam 
[IL] - Worskla po Eukaliptus).

Liderujący dla towarzyszy stajen
nych Etrusk pod Arturem Dulem na
rzucił mocne tempo. Kilka długości 
za nim biegł Bagan przed Hermą, 
a w niewielkim odstępie za zgrupowa
ną stawką trzymał się drobny Matiz. 
Po wyjściu na prostą Etruska zaatako
wał Wojłok, ale chwilę później prze
mknął obok niego bardzo dobrze galo
pujący środkiem toru Sabir. Polem 
rozpędzał się finiszujący z dalszej po
zycji Matiz. 200 m przed celownikiem 
dosiadany przez Siergieja Wasiutowa 
Sabir był już zdecydowanie pierwszy
1 tylko Matiz usiłował jeszcze go ścigać. 
Jadący na nim Emil Zahariew zrezy
gnował dopiero na ostatnich metrach, 
ponieważ mocny Sabir utrzymywał
2 długości przewagi. W końcówce nie
zmordowany Etrusk stanął jeszcze 
do walki o trzecie miejsce i wyprzedził 
Achillesa oraz słabnącego Wojłoka. 
Triumfator pokonał dystans 2600 m

The Hits of the season
The winners of the classic races for pure
bred Arabian horses, as the Produce (Ja
nów Stakes), Derby and Oaks, would go 
down in the history of Polish races. The 
most successful for the Janów Podlaski 
Stud was, for the time being, the season 
2010. Its charges, trained by Daria Gu
towska under supervision of the expe
rienced trainer Dorota Kaluba. won all 
those mąjor races. Equilin (Saracen - 
Eqvida/Wojslaw) won the Janów Stakes 
whereas in the Derby and Critérium he 
was placed second, defeated by his sta
blemate Celtis (HS Etiquette - Celta/Pa- 
sat). Sajra (Harbin - Samoa/Europej- 
czyk) proved the best in the Oaks. That’s 
why the oldest Polish state stud was pla
ced first in three rankings after the se
ason 2010: according to places taken (51 
wins), sums of prize money per breeder 
(419 thou. PLN) and per owner (nearly 
500 thou. PLN).
Daria Gutowska earned the trust of Ja
nów Podlaski stud management to such 
an extent, that they entrusted her with 
training up all 3-and 4-y. o. Arabian hor
ses for the season 2011. Her first success 
as an independent trainer she gained on 
the last Sunday of June, when the Janów 
Podlaski Stakes (Produce) is held. This 
race makes a main trial before the Polish 
Derby for Arabian horses, traditionally 
held in July. The Janów Stakes is rese
rved for 4-y. o. purebred Arabian horses 
bred in Poland, entered into the Polish 
Arabian Stud Book (PASB). In the se
ason 2011 the number of races reserved 
for Polish-bred horses was increased 
from 5 to 11.
Janów Podlaski in its name race was re
presented by 3 talented runners. The 
best of them seemed to be the colt Sabir, 
descending from the damline of Miecha 
d. b. His ancestresses were so wonderful 
female racers, as Sasanka, Saszetka or 
an outstanding broodmare Sarmacja. 
Her daughter Salsa (by Wojsław) won 
the Oaks in 2004. Bred to the Derby-win
ner Espadero, three years later she gave 
birth to Sabir. The other Janów colt, Ba
gan (Ararat - Bajgora/Pamir) didn’t ga
in enough experience to compete on 
such a high level, so, in order to support 
this pair, added was the inborn leader, 
Etrusk [Piruet - Etalanta/Europejczyk). 
As the most dangerous rivals for them 
considered were Henna (Millennium 
Hikma/Touwayssan) - the best 3-y. o. fil
ly of the season 2010, bred by the late 
Bogdan Ziemiański and owned and tra
ined by his son Krzysztof - and a speede 
colt Achilles (Amarant - Alpesa/Pesal), 
bred and owned by Stanislaw Wiśniew
ski. From the remaining 8 horses distin
guished themselves two colts: Matiz 
(Malagant - Maisha/El Bak), bred by 
Andrzej Mroczek, well-doing in spring, 
as well as Wojłok (Al Maraam [IL] - Wor
skla/Eukaliptus) from Michałów.
Etrusk, who served as a leader for his 
stablemates, ridden by Artur Dul, set 
a strong pace from the very beginning. 
Bagan. ahead of Henna, followed him 
by some lengths, whereas tiny Matiz fell
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. Sheikh Mansoj^ Bin ZäyeGlobal Arabia at Racing Festi ◄ Dekoracja zwycięzcy w Nagrodzie Europy / Presenting Europa Prize 
(od lewej/from the left): Ms Lara Saway a, Mr. Asim Mirza Al-Rah Mah, 
Diana Dórenberg Hand Sławomir Dudziński

Sartejano - dzielny zwycięzca gonitwy / brave winner of the race ▼

behind the rest of a field. After reaching 
the straight, Etrusk was attacked by 
Wojtofc, but after a moment Sabir pas
sed by them in a good gallop. Matiz ru
shed on the outside and began to finish, 
but about 200 m to the winning post Sa
bir, ridden by Siergiej Wasiutow, took 
the lead. Matiz, under Emil Zahariev, 
tried to chase him, but gave up on the 
last meters. Sabir won by 2 lengths, 
whereas Etrusk finally was placed 3rd, 
ahead of Achilles and weakening Woj
łok. The time was 3’03,2”, for the distan
ce 2600 m, on yielding track (3,4).
The 4-year-old, trained by Daria Gutow
ska, won in a style, what made him a de
cided favorite for the Derby. For another 
representative of Janów nominated was 
El Far (Ekstern - El Fatha/Entyk), sup
posed to start in the Swedish Derby, but 
the idea was finally given up. Meanwhi
le Jan Głowacki, the owner and trainer 
of Matiz, encouraged by his good perfor
mance, entered him together with Era- 
gon (Ganges - Ewunia/Etogram). The 
latter came from the start on the outsi
de and outdistanced Etrusk, who let 
him set the pace only on 400 m and 
afterwards took the lead. El Far gallo
ped some lengths behind them, follo
wed by the rest of a field, led by Achilles 
and Sabir. On the turning the rest of 
a field came closer to Eragon, Sabir im
proved his position to the third place 
and attacked the leader. About 500 m to 
the winning post, ridden by the jockey’s 

candidate Marek Brezina, rushed on 
the rail. Two Janów runners tried to 
draw away, when El Far, keeping on the 
rail, resisted the challenge of his stable- 
mate. In the meantime Achilles, with 
his dazzling finish, joined the competi
tion. On the last 100m El Far weakened, 
whereas Sabir, sent to the front, defe
ated Achilles, ridden by the five-time 
champion - Aleksander Reznikov. Pa
sjonat (Al Maraam [IL] - PasjafWoj- 
slaw), from Michałów, under Anton Tur- 
gaev, successfully struggled for the 4th 
place, what satisfied his trainer Krzysz
tof Zawilihski.
Winnings of Sabir prolong the successes 
of his damline, established by the meri
torious mare Sabellina. Her daughter 
Santa, and granddaughter Sasanka 
won the Arabian Derby, like Sasanka’s 
daughter Saszetka and granddaughter 
Sarmacja. The latter gave many out
standing racers, as Savvannah (second 
in the Derby), Sabat (finally withdrawn 
from the turf due to an injury) and the 
Oaks winner Salsa - she had to wait 
until now, before her grandson won the 
Derby.
The stallion Amarant (Batyskaf - Ara- 
bia/Boryslaw), bred at Białka, owned by 
Stanislaw Wiśniewski, successfully be
gan his stud career. From his first foal 
crop came Achilles, whereas 3-y. o. Ama- 
rantka, Cekur and Valentino in the se
ason 2011 won already four races. 

na torze elastycznym (3,4) w czasie 
3’03,2”.

Styl zwycięstwa 4-latka trenowane
go przez Darię Gutowską kreował go 
na zdecydowanego faworyta Derby. 
Do reprezentacji janowskich koni do 
łączył El Far (Ekstern - El Fatha 
po Entyk), który miał startować 
w szwedzkim Derby, ale ostatecznie 
zaniechano tego pomysłu. Tymcza
sem, trener i właściciel Matiza, Jan 
Głowacki, zachęcony jego dobrym wy
stępem, zapisał mu tym razem do po 
mocy Eragona (Ganges - Ewunia 
po Etogram), który zaraz po starcie 
poprawił po zewnętrznej i wyprzedził 
Etruska. Ten jednak pozwolił mu dyk
tować tempo tylko przez 400 m i po
nownie objął prowadzenie. Kilka dłu
gości za nimi galopował El Far, a dalej 
biegła zgrupowana stawka, której 
przewodziły Achilles i Sabir. Na zakrę
cie „peleton” dogonił Eragona, Sabir 
poprawił na trzecią pozycję i zaatako
wał swojego lidera już 500 m przed me
tą. W tym samym momencie przy ka- 
nacie ruszył El Far pod kandydatem 
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dżokejskim Markiem Breziną. Janow
ska dwójka usiłowała oderwać się 
od rywali. Trzymający się przy we
wnętrznej bandzie El Far odpierał ata
ki towarzysza stajennego, tymczasem 
do rywalizacji włączył się błyskotliwie 
finiszujący Achilles. Na ostatnich 
100 m El Far trochę osłabł, a silnie wy
syłany Sabir po walce poradził sobie 
z nieustępującym Achillesem prowa
dzonym przez pięciokrotnego czempio- 
na, Aleksandra Reznikowa. Z czwarte
go miejsca, jakie w samym celowniku 
wywalczył Pasjonat (Al Maraarn [IL] - 
Pasja po Wojsław) pod Antonem Tur- 
gajewem (o krótki łeb przed Wojło
kiem i Al-Arnem), bardzo cieszył się 
trener i właściciel wychowanka SK Mi
chałów, Krzysztof Zawiliński.

Zwycięstwo Sabira jest kontynuacją 
sukcesów linii żeńskiej, do której nale
żała również zasłużona Sabellina. Jej 
wnuczka, Sasanka, wygrała Derby 
arabskie, podobnie jak jej córka Sa
szetka i wnuczka Sarmacja. Choć Sar- 
macja dala wiele wspaniałych koni, 
m.in. wicederbistkę Sawannah, uta
lentowanego Sabała (niestety kontu
zja zakończyła jego karierę) oraz oak- 
sistkę Salsę, to na zwycięstwo swojego 
wnuka musiaia czekać aż do tego sezo
nu. Bardzo udanie rozpoczął karierę 
stadną Amarant (Batyskaf - Ara
bia po Borysław) hodowli SK Białka 
i własności Stanisława Wiśniewskiego. 
W pierwszym roczniku dal bliskiego 
triumfu w Derby Achillesa, a trzyletnie 
Amarantka, Cekur i Walentino łącznie 
wygrały w tym roku już cztery wyścigi 
na Służewcu.

Celtis (2), Sabir (8) i / and Celius (1) w Nagrodzie Kabareta / in Kabaret St.

Dzień Arabski
Prawdziwym hitem sezonu był roze

grany 21 sierpnia Dzień Arabski. Jest 
to jedyny miting w sezonie, podczas 
którego na warszawskim hipodromie 
ścigają się wyłącznie konie czystej krwi 
arabskiej. Najważniejszym punktem 
programu jest bieg o Nagrodę Europy 
(G3 PA - kat. A, 2600 m), rozegrany 
w tym roku po raz 27. Jego ranga 
znacznie wzrosła, gdy został w ub. se
zonie włączony do Światowego Festi
walu im. Szejka Zayeda bin Sułtana 
Al Nahyana. Pula nagród, wynosząca 
20 tys. euro, ponownie skłoniła kilku 
zagranicznych właścicieli do przyjazdu 
ze swoimi końmi na Służewiec. W do
datkowym terminie zgłoszone zostały 
dwa świetne wyścigowce: ubiegłorocz
ny triumfator i zarazem rekordzista 
naszego toru na tym dystansie (2600 m 
- 2’56,3”) Muqatil Al Khalediah oraz 
Sartejano, który oprócz normalnej na
grody za zwycięstwo, mógł zdobyć dla 
swojej właścicielki dodatkowy bonus 
w wysokości 30 tys. euro. Premia ta 
przyznawana jest co roku przez orga
nizatora festiwalu dla właściciela ko
nia, który zgromadzi największą liczbę 
punktów w trzech europejskich goni
twach cyklu. Nagroda Europy kończy 
rywalizację o ten bonus, zdobyty rok 
temu przez Muqatila Al Khalediah. Li
derem tegorocznej klasyfikacji przed 
gonitwą w Warszawie był holenderski 
Poulain Kossack, który w Tuluzie był 
trzeci, a w Berlinie uległ tylko Sarteja
no (Dormane - Serafina po Kesberoy). 
Takie rozstrzygnięcia oznaczały, że 
Sartejano musiai na Służewcu zająć co

The Arabian Horse Day-
On August 21st held was the Arabian Ra
cing Day - the only meeting of the season 
reserved only for purebred Arabian hor
ses. The most important race of that dav 
is the Europe Prize, which this year took 
place for the 27th time. Last year it was in 
eluded into the Sheikh Zaved bin Sultan 
Al Nahvan World Festival what signifi 
cantly improved its rank. The pool of pri
zes, amounting 20 000 Euro, encouraged 
several foreign owners to bring their hor
ses to Poland. Additionally entered were 
two outstanding racers: last year's time 
record-holder for the distance 2600 m 
(2’56,3”) - Muqatil Al Khalediah and Sar
tejano, who got a possibility of winning 
another bonus, reaching 30 000 E. This 
extra money is granted by the organizer 
to an owner of a horse, gaining the highest 
point score for three European races be
longing to the cycle. The Europe Prize is 
the last race of that cycle. Last year the 
bonus was won by Muqatil Al Khalediah, 
whereas this year’s favorite seemed to be 
Dutch-bred Poulain Kossack, placed 3rd 
in Toulouse and in Berlin defeated only by 
Sartejano (Dormane - Serafina/Kesbe
roy). In such a situation Sartejano would 
win the bonus for his breeder, owner and 
trainer in one - Diana Dorenberg - if he 
was placed at least 3rd at Siuzewiec.
Muqatil Al Khalediah (Tiwaiq - Ty/Do- 
rmane) since last year didn’t take part in 
races, because racing authorities in France 
and Holland questioned the purity of blo
od of his sire, Tiwaiq d. b. World Arabian 
Horse Organization (WAHO) accepted Ti
waiq. He was entered into the 1st Volume 
of Saudi-Arabia stud book, approved by 
WAHO and WAHO Executive Committee 
did not found evidences which can prove 
his inpurity. Nevertheless, local Jockey- 
-clubs have the right to decide, whether his 
progeny should be allowed to start, or not. 
The third foreign-bred Arabian entered 
to the Europe Prize was Bachi Bouzouk 
(Pepe le Mocco-Fifine AppapaloulMan
ganate), bred in France, but trained in 
Holland, like Sartejano. The favorite of 
the Warsaw public was, however, Rus
sian-bred Dostatok (Status - Dupo- 
na/Pas), who four times started in Po
land and never lost. Last year he won the 
Biaika Stakes in a great style, whereas 
this year he came from Tiersk together 
with his stablemates. 16 days before the 
Europe Prize he easily won a race on the 
distance of 2400 m, setting a new time re
cord 2’44,5” on a yielding surface (3,5).
The remaining five contenders were ente
red by Polish trainers. Kentauer Kossack 
(Marwan I - VesnalAswan) was bred in 
Holland, experienced Nasch (Barour de 
Cardonne - Inschalla/Djamel) - in Ger
many, Nivourgonnatouchthis (Nivour de 
Cardonne - Canttouchthistron po Fla
ming Tron KU) in the USA, whereas Poish 
bloodlines were represented by Celtis 
(from Janow) and Achilles. The race cre
ated an opportunity to compare three dif
ferent breeding trends: Western - Europe
an, based on speedy horses lacking Ara
bian type; Russian, using strong, well- 
-grown producers descending from racing 
bloodlines; and Polish, laying an emphasis 
upon both beauty and performance.
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Muqatil Al Khalediah, this time ridden 
by Olivier Trigodet, came from the start 
in a dizzying speed. His rider tried to re
peat the tactics used by David Badel last 
year, when he won. He was, however, clo
sely followed by Dostatok, offensively led 
by Aleksander Reznikov. The field stret
ched out in a moment, because the com
peting jockeys set a killing pace. Almost 
nobody expected such a speed from Ara
bian horses - they covered the first 500 m 
in 30,3 seconds! Nivourgonnatouchthis 
tried to keep up with them, but dropped 
out after several hundred meters. Sarte- 
jano reached the third position and in 
the half of turning kept up with leading 
Muqatil. Dostatok weakened, whereas 
Kentauer Kossack and Bachi Bouzouk 
were sent to the front. At 400 m before 
the winning post they reached Muqatil, 
outdistanced by Sartejano ridden by An
thony Deau. He won easily, by 8 lengths, 
ahead of Bachi Bouzouk. Next placed 
were: Kentauer Kossack, Muqatil Al 
Khalediah, Nasch and Achilles. Far be
hind them came Celtis, exhausted Dosta
tok and Nivourgonnatouchthis. The ti
me obtained by Sartejano was 1,5 s wor
se than last year’s record of Muqatil, but 
the style of his winning was exceptional
ly impressive.
After the race Diana Doerenberg, we
eping for joy, received cups from His 
Excellency the ambassador of UAE in 
Poland - Asim Mirza Al-Rah Mah - and 
the directress of the Festival, Lara Sa- 
waya. The latter stated, that next year 
the pool of prizes will be increased to 
25 000 E. She also announced organizing 
a prestigious race for lady riders in Po
land - Sheikha Fatraa Bint Mubarak La
dies Fegentri Cup.
During the Arabian Racing Day held we
re two other mąjor races: Białka Stakes 
and Sabellina Stakes. The former is the 
most important international race for 
3-year-olds. This year entered were only 
5 horses, but of a comparably high class, 
ensuring plenty of emotions. Two of them 
were bred at The Kossack Stud (Hol
land), trained by Michal Romanowski. 
The well-grown Spiderman Kossack (No
ugatin - Speedy V Kossack/Abitibi), as 
well as a half-brother to Kentauer Kos
sack - Vly Kossack (Nougatin - Ve- 
sna/Aswan), in their two first starts came 
unbeaten. Russian-bred Nonet (Nitagor- 
Nonna/Nougatin) had greater experien
ce, because in his country he took part in 
5 races as a 2-y. o. At Służewiec he won 
Errlis and Europejczyk Stakes. Hyyaf 
Al Khalediah (Tiwaiq - WFA Harmo
ny IDjebbel), bred by AKF Poland, ente
red into PASB, in June was defeated by 
Nonet, but in his next start he easily won 
Koheilan I Stakes. The last horse from 
that field was Formane, bred in Belgium. 
Spiderman Kossack behaved nervously 
before the start. He threw out his rider 
and ran away from the starting gate. After 
several minutes he was caught, but the 
starter decided to withdraw him. Nonet 
took the lead, followed by Vly Kossack 
and Hyyaf Al Khaledia. Formane tried to 
keep up with the rivals, but after about 
1000 m he became outdistanced. Vly Kos
sack attacked Nonet 500m before the win- 

najmniej trzecie miejsce, żeby jego ho
dowczyni, właścicielka i trenerka 
w jednej osobie - Diana Dorenberg - 
mogła cieszyć się z dodatkowej premii.

Saudyjskiej hodowli Muqatil Al Kha
lediah (Tiwaiq - Ty po Dormane) nie 
startował od czasu ubiegłorocznego 
zwycięstwa w Warszawie, ponieważ 
władze wyścigowe we Francji i Holan
dii miały zastrzeżenia co do czystości 
krwi jego ojca, Tiwaiqa. Światowa Or
ganizacja Hodowli Konia Arabskiego 
(WAHO) uznaje czystość krwi Tiwaiqa, 
gdyż został on wpisany do I tomu 
uznanej przez WAHO saudyjskiej księ
gi stadnej i nie przedstawiono wystar- 
cząjących dowodów, aby ta decyzja 
mogła być podważona. Jednak, o tym, 
czy konie po tym reproduktorze mogą 
startować w danym państwie, decydu
ją krajowe Jockey Cluby.

Trzecim zagranicznym arabem zgło
szonym do gonitwy o Nagrodę Europy 
był francuskiej hodowli Bachi Bouzouk 
(Pepe le Mocco - Fifine Appapalou 
po Manganate), podobnie jak Sarteja
no trenowany w Holandii. Warszawska 
publiczność mocno faworyzowała jed
nak rosyjskiego Dostatoka (Status - 
Dupona po Pas), który w czterech star
tach w Polsce nie doznał porażki. Pod
czas ubiegłorocznego Dnia Arabskiego 
wygrał w wielkim stylu bieg o Nagrodę 
Bialki, a przed bieżącym sezonem przy
był na Służewiec wraz z kilkoma inny
mi arabami ze znanej stadniny w Tier- 
sku. 16 dni przed wyścigiem o Nagrodę 

Vly Kossack Hand Hyyah Al Khalediah 
w Nagrodzie Bialki / in Białka St.

Europy wygrał dowolnie na dystansie 
2400 m, ustanawiając nowy rekord to
ru: 2’44,5” na torze elastycznym (3,5)

Pozostała piątka międzynarodowej 
gonitwy wystawiana była przez pol
skich trenerów. Kentauer Kossack 
(Marwan I - Vesna po Aswan) został 
wyhodowany w Holandii, doświadczo
ny Nasch (Barour de Cardonne - In- 
schalla po Djamel) - w Niemczech, 
Nivourgonnatouchthis (Nivour de 
Cardonne - Canttouchthistron po Fla
ming Tron KU) - w USA, a polskie linie 
reprezentowane były przez janowskie
go Celtisa i Achillesa. Gonitwa była 
więc wspaniałą okazją do porównania 
trzech kierunków hodowli: zachodnie
go - opierającego się na wykorzystaniu 
mało urodziwych, ale niezwykle szyb
kich arabów, rosyjskiego - gdzie używa 
się silnych i wyrośniętych ogierów po
chodzących z linii wyścigowych, oraz 
polskiego - w którym podobną wagę 
przykłada się i do urody, i do dzielno
ści koni.

Dosiadany tym razem przez Olivie- 
ra Trigodeta Muqatil Al Khalediah za 
raz po starcie wystrzelił dó przodu 
w zawrotnym tempie. Jego jeździec 
usiłował powtórzyć zwycięską taktykę 
zastosowaną przez Davida Badela 
w ubiegłym roku. Silny, ofensywnie 
prowadzony Dostatok pod Aleksan
drem Reznikowem pomknął za nim, 
nie odstępując rywala na krok. Stawka 
rozciągnęła się w mgnieniu oka, ponie
waż ścigający się o prowadzenie dżo-
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^ Nagrodę dla zwycięscy Derby - Sabira, odebrał 
^arff°r Sabłr’s DerbV win was collected by 

Marek Trela - dyrektor SK Janów Podlaski, obok żona 
/ standing beside wife Magda i/and Władysław By szewski 
oraz dżokej / and jockey Sergiej Wasiutow... ySZeWSkl

... któremu wygranej gratulował Piotr Piątkowski 
/ who was congratulated by Piotr Piątkowski v

keje narzucili zabójcze tempo. Mało 
kto spodziewa! się jednak, że araby 
mogą pobiec tak szybko. Pierwszą 
ćwiartkę (500 m) Muąatil Al Khale
diah i Dostatok pokonały w 30,3 se
kundy! Nwourgonnatouchthis, próbu
jący dotrzymać im kroku w pierwszej 
fazie biegu, odpad! już po kilkuset me
trach. Na trzecią pozycję awansowa! 
Sartejano. W połowie zakrętu zrównał 
się z ciągle prowadzącym Muqatilem. 
Dostatok zupełnie opad! z sił, a do 
przodu przesunęły się również Ken- 
tauer Kossack i przedzierający się 
z końca stawki Bachi Bouzouk. 400 m 
przed celownikiem dogoniły Muąatila, 
którego chwilę wcześniej w tyle pozo
stawił Sartejano. Reprezentant Ho
landii galopował pod Anthonym Deau 
po łatwe zwycięstwo. Na celowniku 
osiągnął przewagę 8 długości nad dru
gim Bachi Bouzoukiem. Kolejne miej
sca ząjęły: Kentauer Kossack, Muąatil 
Al Khalediah, Nasch i Achilles. Z dużo 
większą stratą na metę dotarły Celtis, 

ning-post. Hyyaf Al Khalediah galloped 
stedily behind them. Aleksander Rezni- 
kov animated him only in half of the stra
ight. Vly Kossack was leading then, whe
reas Nonet supposedly weakened. Just 
before the finishing line Hyyaf attacked 
Vly Kossack, whereas Nonet tried to join 
the struggle once again, but the order 
didn't change. Vly Kossack was trained by 
Michal Romanowski. His time, obtained 
at the distance 2000 m, was 2’17,4”. He 
won by neck with Hyyaf Al Khalediah, 
who defeated Nonet in a similar way.
Equally exciting was Sabellina Stakes ra
ce, held at the same distance. That race is 
considered as a main trial for fillies befo
re the Arabian Oaks (Gazella, Mlecha 
and Sahara Prize). The strong pace was 
set by Armina (Ganges - Amina/Murat- 
-Gazon), who acted as a leader for Elga
na (Ganges - Ekstra/Wojslaw). She was 
followed by Cergowa (Espadero - Cere- 
lia/Emigrant), bred at Janow Podlaski, 
who took the lead 700 m before the win
ning-post. Hernia attacked on the rail, 
followed by the favorite - Sagala z Regu- 
la (Goree - Sirena/Namaz}, bred by An
na Nieora-Tchkuaseli, the only 5-y. o. filly 
in that field. Hernia effectively repulsed 
her attacks, whereas in the half of the 
straight Elgana joined the struggle. Dir
hem (Wiek - DraboralBorek), bred by Ry- 
szard Szpar, pocketed before, found the 

way to go ahead and rushed on the outsi
de. On the last 100m of the race Elgana, 
ridden by Anton Turgaev, competed fier
cely with Herma (under Wiaczesław 
Szymczuk), whereas Dirhem (under Mi
rosław Pilich) chased them. Finally Elga
na, bred and owned by Zbigniew Górski, 
won the race. Dirhem defeated Herma by 
head, on the finishing line. Fira Akba 
captured the fourth place from Sagala 
z Reguła. The first two fillies are trained 
at Służewiec by Małgorzata Łojek.
On September 11th three leading fillies 
had the chance to get their revenge - the 
Oaks was held. Armina set the pace on
ce again, but at that time Hernia proved 
the best on the finishing line. She was 
ridden by Wiaczesław Szymczuk, who 
fully controlled the race. Fira Akba sho
wed a surprisingly good condition, being 
placed second and defeating Dirhem by 
6 lengths. Fourth placed was El Sara, 
whereas Elgana disappointed her fans, 
placed only 10th.
The 4 remaining major races of the se
ason for Arabian horses: Sambor and 
Pierrot Stakes for 3-year-olds, Michałów 
Stakes for 4-y. o. and older, as well as the 
last classic of the year - Critérium for 
3-y. o. and older ones will be reported in 
a summary of the 2011 racing season in 
the next issue.
/transi. K. ChJ
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A Sabir i / and Achilles w Nagrodzie Derby 
/ in Derby

Bachi Bouzouk w Nagrodzie Europy 
/ in Europa Prize ▼

wyczerpany Dostatok i Nwourgonna- 
touchthis. Sartejano uzyska! czas o 1,5 
sek. gorszy niż Muqatil rok wcześniej, 
ale styl jego wygranej był niezwykle 
imponujący.

Po biegu puchary plączącej ze szczę
ścia Dianie Dórenberg wręczali: amba
sador ZEA w Polsce, Jego Ekscelencja 
Asim Mirza Al-Rah Mah i dyrektorka 
festiwalu Lara Sawaya, która korzysta
jąc z okazji oznajmiła, że w przyszłym 
roku pula nagród w tej gonitwie zosta
nie powiększona do 25 tys. euro. Za
powiedziała również zorganizowanie 
w Polsce prestiżowego wyścigu dla 
amazonek - Sheikha Eatma Bint Mu- 
barak Ladies Fegentri Cup.

Podczas Dnia Arabskiego rozegrane 
zostały jeszcze dwa pozagrupowe wy
ścigi o Nagrody: Bialki oraz Sabelliny. 
Pierwszy z nich jest najważniejszym 
międzynarodowym biegiem dla 3-lat- 
ków. W tym roku zapisano do niego tyl
ko 5 koni, ale ich klasa gwarantowała 
olbrzymie emocje i wysoki poziom 
rywalizacji. Dwójkę wyhodowanych 
w holenderskiej stadninie The Kos- 

sack Stud wystawiał trener i właściciel 
Micha! Romanowski. Wyrośnięty Spi- 
derman Kossack (Nougatin - Speedy 
V Kossack po Abitibi) i póibrat Ken- 
tauera Kossacka - Vly Kossack (Nou
gatin - Vesna po Aswan), były niepo
konane w dwóch startach. Atutem ro
syjskiego Noneta (Nitagor - Nonna 
po Nougatin) hod. i wi. Stadniny Koni 
w Tiersku, było znacznie większe do
świadczenie wyścigowe, ponieważ pię
ciokrotnie ścigał się w ojczyźnie w wie
ku dwóch lat. Na Służewcu wygrał go
nitwy o Nagrody Errlisa i Europejczy
ka. Wpisany do PASB Hyyaf Al Khale- 
diah (Tiwaiq - WFA Harmony po Djeb- 
bel) hod. AKF Poland, uległ Nonetowi 
w czerwcu, ale w kolejnym starcie bez 
wysiłku wygrał bieg o Nagrodę Kohe- 
ilana I. Stawkę uzupełniał belgijskiej 
hodowli Formane.

Przed startem bardzo niespokojny 
był Spiderman Kossack, który zrzucił 
jeźdźca i uciekl z maszyny. Schwytano 
go po kilku minutach, ale decyzją star
tera został wycofany. Gdy gonitwa 
wreszcie ruszyła, mocno poprowadził 
Nonet przed pilnującym go Vly Kos- 
sackiem i Hyyafem Al Khalediah. For
mane podążał za rywalami przez oko
ło 1000 m, ale później jego strata za
częła szybko się powiększać. Vly Kos
sack zaatakował Noneta 500 m przed 
celownikiem. Hyyaf Al Khalediah ga
lopował przyczajony tuż za nimi i zo
stał mocniej pobudzony przez Alek
sandra Reznikowa w połowie prostej. 
W tym momencie prowadził już Vly 
Kossack, a Nonet, jak się wydawało, za
czął opadać z sil. W końcówce Hyyaf 
mocno zaatakował silnie wysyłanego 
przez Antona Turgajewa Vly Kossac
ka, nieoczekiwanie do ponownej walki 
staną! jeszcze raz Nonet, ale kolejność 
nie uległa już zmianie. Trenowany 
przez Michała Romanowskiego Vly 
Kossack przebiegł 2000 m w czasie 
2’17,4” i o szyję pokonał Hyyafa Al 
Khalediah, który okazał się o tyleż 
lepszy od Noneta.

Równie emocjonujący przebieg miał 
rozegrany na tym samym dystansie 
wyścig o Nagrodę Sabelliny, czyli głów
ny sprawdzian formy klaczy przez go
nitwą Oaks (N. Gazelli, Miechy i Saha
ry). Solidne tempo narzuciła Armi

na (Ganges - Amina po Murat-Gazon), 
liderująca dla Elgany (Ganges - Eks
tra po Wojsław) hod. SK Michałów. 
Główną grupę prowadziła, biegnąca 
kilka długości za nią, Cergowa (Espa- 
dero - Cerelia po Emigrant) hod. SK 
Janów Podlaski, która objęła prowa
dzenie 700 m przed celownikiem. 
Na prostej przy kanacie zaatakowała 
Herma, a w ślad za nią ruszyła fawory
zowana Sagala z Reguła (Goreć - Sire- 
na po Namaz) hod. Anny Nieo- 
ry-Tchkuaseli - jedyna pięciolatka 
w stawce. Herma skutecznie odpierała 
ataki starszej konkurentki. W połowie 
prostej do walki włączyła się Elgana, 
a zamknięta wcześniej Dirhem (Wiek - 
Drabora po Borek) hod. Ryszarda 
Szpara, znalazła przejście i rozpędzała 
się po zewnętrznej. Ostatnie 100 m wy
ścigu to zacięta rywalizacja Elgany do
siadanej przez Antona Turgajewa 
z Hermą (dż. Wiaczesław Szymczuk) 
oraz pogoń Dirhem (dż. Mirosław Pi- 
lich) za nimi. Ostatecznie pierwsza ce
lownik osiągnęła Elgana, hodowli 
i własności Zbigniewa Górskiego; Dir
hem w celowniku pokonała Hermę 
o łeb. Czwarte miejsce Sagali z Reguła 
odebrała w ostatniej chwili Fira Akba. 
Dwie pierwsze klacze trenowane są 
na Służewcu przez Małgorzatę Łojek.

Do rewanżu między tą trójką doszło 
11 września w gonitwie Oaks. Armi
na ponownie podyktowała tempo, ale 
tym razem na prostej zdecydowanie 
najlepiej finiszowała Herma. Dosiada
jący jej Wiaczesław Szymczuk całko
wicie kontrolował sytuację. Sporą nie
spodzianką była świetna postawa Firy 
Akby, która tym razem bardzo pewnie 
wywalczyła drugie miejsce, o 6 długo
ści pokonując Dirhem. Czwarta była 
Et Sara. Mocno rozczarowała swoich 
zwolenników Elgana (dopiero 10.), 
która podobnie jak Dirhem przecho
dziła drobną infekcję po poprzednim 
biegu.

Gonitwy najwyższej kategorii dla 
arabów kończące sezon wyścigowy 
2011 - Nagr. Sambora i Pierrota dla 
3-latków, Michałowa dla 4-letnich 
i starszych koni oraz Porównawcza 
(3-letnie i starsze) - zostaną opisane 
w podsumowaniu sezonu w następ
nym wydaniu kwartalnika Araby. •
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