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Nikt  nie  przypuszczał,  że  46-ta  Aukcja Pride of Poland w 2015
roku  przejdzie  do  historii,  w  związku  z  rekordową  ceną  za
sprzedane konie, to jest 4,5 miliona euro, a przede wszystkim za
cenę, jaką osiągnęła siwa, janowska Pepita – 1 400 000 euro. 

Obok  mnie,   w  sektorze  gości  honorowych  przysiadł  się
niepozorny mężczyzna w sandałkach, T-shircie i plecaczkiem. Nie
było  już  dla  niego  miejsca  w  sektorze  VIP.  Licytacja  koni
przebiegała  sprawnie  i  wiele  z  oferowanych  znalazło  nowych
właścicieli.  Atmosfera  na  hali  dzięki  niesamowitej,  janowskiej
publiczności była coraz gorętsza,  ale gdy pojawiła się janowska,
siwa w hreczce Pepita, aplauz był już tak żywiołowy, jak wiosenna
burza.  Prawie nie  było  słychać  aukcjonera.  Siedzący obok mnie
mężczyzna  musiał  kilkakrotnie  przekrzykiwać  publiczność,  aby
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aukcjoner zwrócił na niego uwagę. Sami patrzeliśmy na niego trochę zaskoczeni, że ta niepozorna osoba
ze swobodą przebija pojawiające się oferty i spokojnie, pewny siebie robi wrażenie, że ten koń jest dla
niego. Powyżej 1 300 tys. euro jego oferta 1 400 tys. euro zostaje nieprzebita. Od aplauzu unosi się dach
hali. 

Zaproszony przez aukcjonera pozuje fotografom ze swoim nowym nabytkiem. Jak się okazuje, koń ma
na jakiś czas jechać do Szwajcarii. Sprzedaż Pepity w dużym stopniu zdeterminowała i podyktowała
cenę za następne koni. Spośród oferowanych 28 koni tylko trzy wróciły do stajni. 

Pepita  to  córka  michałowskiego  multiczempiona,  siwego  Eksterna,  który  wygrał  wszystkie  pokazy,
w których  brał  udział.  W  2000  roku  został  Narodowym  Czempionem  Polski  Ogierów  Starszych,
Czempionem  Pucharu  Narodów  w  Aachen,  Czempionem  Europy  i  Świata.  Posiada  także  trofeum
WAHO, przyznane w 2008 roku dla wybitnego przedstawiciela czystej krwi arabskiej polskiej hodowli.

Matka Pepity – siwa, w pięknej hreczce janowska Pepesza to córka legendarnego Eukaliptusa. Urodziła
się ona czwartego lutego 1993 roku, a odeszła 6 stycznia 2018. Została sprzedana na aukcji w Janowie
w 2006 roku za 135 tys. euro. Jej zdjęcie ze stajennym kotkiem zdobyło okładkę aukcyjnego katalogu.
Po sprzedaży aukcjoner powiedział, że ta cena obejmuje także tego kociaka. Nie wiadomo, czy pojechał
on ze swoją stajenną koleżanką do Hennessy Arabians na Florydzie. Urzekała typem, łabędzią szyją,
piękną głową i ruchem. W Janowie pozostawiła córki Polifonię, Pernillę, Pensacolę i Pepitę oraz synów,
Perseusza i Pegasusa. 

Ojcem Pepeszy,  był  młodszy syn ogiera Bandos od wspaniałej  klaczy Eunice,  córki  Cometa,  który
zdobył tytuł Czempiona Polski w 1979 roku – og. Eukaliptus z rodu Ibrahima. Założyciela tego rodu
w Polsce zakupił w 1907 roku ówczesny właściciel stadniny w Antoninach Józef hr. Potocki. Jak pisał
o nim W. Wnukowski ,,oryginalny Ibrahim był bardzo szlachetny i typowy o pięknej, pełnej wyrazu
głowie,  ładnej szyi dobrym zaokrągleniu żeber, prawidłowym postawieniu nóg i bardzo swobodnym
ruchu.  Potomstwo  Ibrahima  oznacza  się  suchością,  pięknymi  głowami,  lekkimi  szyjami
o charakterystycznym,  prostym w związaniu kręgów grzbietowych z krzyżowymi i  wyniosłą  odsadą
ogonem. Niestety,  Ibrahim został  uznany przez bolszewików za końską arystokrację i  zamordowany
z większością swojego potomstwa. Jak pisze Zofia Kossak-Szczucka w swej książce ,,Pożoga” - ,,Biały
ogier łagodny i słodki jak dziecko, przeczuł jarzmo i pogardził nim. Stanął koń wolny i ze swej ziemi na
pohańbienie iść nie chciał. Szablami go porąbali rozwścieczeni oporem żołdacy. Padł na granicy swego
gniazda,  niby skrwawiony płat  śniegu,  niby krzyk protestu duszy zwierzęcej,  przeciw okrucieństwu
ludzkiemu, niby żywy symbol,  ostatków kultury i  piękna,  wdeptywanych w krwawe błoto plugawie
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obmierzłym obcasem. W dwie doby padło w ten lub inny sposób około pięćdziesięciu koni”. Los jednak
spowodował,  że  nie  zginął  bezpotomnie,  albowiem w Antoninach  urodził  się  epokowy Skowronek
(Ibrahim or. ar. - Jaskółka/Rymnik), a jego wnuka, wspomnianego słynnego ogiera Bandos wyhodował
A. Krzyształowicz. Nic więc dziwnego, że mając takich rodziców od potomstwa oczekiwano równie
spektakularnych osiągnięć.

Pepita  urodziła  się  29  stycznia  2005  roku.  W  2008  roku  biegała  na  WTWK  na  Wrocławskich
Partynicach na dystansach 5x2000 metrów 1x1800 i 1x1600, a jej wyniki na 7 startów to 1xI 1xII 1xIII
i 3xIV, co jak widać, nie zaszkodziło jej urodzie, a wpisało się w filozofię polskiego araba, który ma być
piękny i dzielny. Jej wymiary to 150 – 176 – 18,75. W 2010 roku jest czwarta na Narodowym Pokazie
w Janowie, ale już w 2014 roku wygrywa klasę klaczy i zostaje Czempionką Klaczy Starszych oraz
Najlepszym Koniem Pokazu – Best in Show.

 W tymże roku zostaje  Wiceczempionką Pucharu Narodów z notą 94,75 przegrywając  z  Kwesturą.
Zostaje także wiceczempionką Europy w LIER z notą 93,5 punktu,  przegrywając ze swoją stajenną
koleżanką Primerą. Na czempionacie świata w Paryżu Pepita otrzymuje najwyższą notę pokazu 93,67
punktów w tym 3x20 za typ, 1x20 za głowę i szyję i 4x20 za ruch. 

Niestety, nie wiadomo dlaczego, czempionat przyniósł zawód polskiej ekipie. Pepita miała prawo liczyć
na  miejsce  na  podium,  jednak  zdaniem  sędziów  nie  wiadomo  dlaczego,  musiała  zadowolić  się
miejscem ,,top 10”. W 2017 roku w Veronie zajęła 2. miejsce w klasie, przegrywając o 0.5 punktów
z michałowską  Ekspulsją  wł.  Halsdon  Arabians.  Pepita  była  wówczas  własnością  Ali  Fali  Stud.
Wystarczyło to na zajęcie 4. miejsca w Czempionacie. W tymże 2017 roku została czempionką pokazu
Elran Cup klaczy starszych Bilzen (Belgia) oraz wiceczempionką pokazu AHO WORLD CUP klaczy
starszych  Chantilly  (Francja).  W  2019  roku  w  ciągu  miesiąca  uzyskuje  2  złote  medale  Sharjah
International Arabian Horse Show i w Dubaju International Arabian Horse Championship 21-23 marca.
Została także złotą czempionką klaczy starszych na pokazie KAAHC, a Arabii Saudyjskiej w grudniu
2019 roku, uzyskując 94 punkty, w tym komplet 20 za typ, 4x20 za głowę i szyję  i 4x20 za ruch.
Właścicielem Pepity jest teraz Akmal Stud. W 2020 roku została wybrana jednogłośnie Czempionką
Klaczy Starszych Pokazu PSAIAHF w Arabii Saudyjskiej głosami wszystkich 10 sędziów, uzyskując
notę 94, 5 punktu. W pokazie tym 3. miejsce w klasie zajęła jej córka Bdour Akmal (SMA Magic One –
Pepita). 
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Oprócz  jej  córki  dobrze  pokazał  się  jej  syn,  gniady  Pitawal,  który  2014  roku  został  srebrnym
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Czempionem w Białce i Narodowym Czempionem Polski oraz m.in. Złotym Czempionem European
Cup z Pragi w 2015 roku. 

Na tegorocznej,  letniej  aukcji  w Janowie został  sprzedany za 21 tys.  euro.  Pepita,  legendarna klacz
z janowskiej  stadniny nadal  dostarcza  jej  hodowcom powodów do dumy i  satysfakcji.  Należy mieć
nadzieję, że tak ona, jak i jej potomstwo będzie przysparzać nowym właścicielom dużo pozytywnych
przeżyć i radości.
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