


DNI KONIA ARABSKIEGO

Izabella Pawelec-Zawadzka
fot. Lidia i Wiesław Pawłowscy

M
ój Boże, kto by pomyślał, że 
już 30 lat minęło od czasu, 
kiedy na okólniku przed ja
nowskim maneżem z datą 1817 stanęły 

w szranki konie z trzech państwowych 
stadnin. Grupa zapaleńców i rozmiło
wanych w koniach arabskich ludzi 
z kręgu pracowników stadnin pań
stwowych, którzy to i owo w Europie 
i na świecie już widzieli, przekonana, że 
porównywanie koni w drodze obiek
tywnej i niezależnej oceny służy postę
powi w hodowli, postanowiła zorgani
zować pokaz koni arabskich. U pod
staw tej decyzji leżał zamysł przygoto
wania koni do udziału w rozwijających 
się pokazach za granicą oraz szeroka 
promocja polskiej hodowli. Stąd nie 
bez znaczenia był termin pokazu, 
który postanowiono połączyć z do
roczną aukcją w Stadninie Koni 
w Janowie Podlaskim, zapewniając 
w ten sposób obecność licznej pu
bliczności, w tym również zagra
nicznej. Jakże skromny wydaje się 
ten pierwszy Narodowy Pokaz Koni 
Arabskich Czystej Krwi w 1979 roku 
w porównaniu do dzisiejszej gali, 
VIP-ów, sponsorów, reflektorów i in
nych wspaniałości. Jeszcze jedna róż
nica - każdy bez względu na gru
bość portfela mógł w nim uczestni
czyć, a koni nieomal dotknąć. Toteż 
waliły tłumy z okolicznych, nadbu- 
żańskich wiosek. To było dla miej
scowych prawdziwe święto!

Miało być o XXX Narodowym 
Pokazie Koni Arabskich Czystej 

Krwi, o którym napisano 
już prawie wszystko, łącznie 

z lekcją anatomii.
I będzie, ale trochę inaczej. 

Skądinąd, jak to dobrze, 
że mamy kwartalnik, 

gdyż w miarę upływu czasu 
wszystko nabiera trochę 

innego wymiaru i kształtu.

Stadniny bardzo starannie przygo
towywały się do pokazu. „Surowi” 
przecież masztalerze, nie obyci z taką 
formą prezentacji, uczyli się prowadzić 
konie na łańcuszkowych ogłowiach, 
a na dwa, trzy dni przed pokazem od
bywały się w Janowie próby zgrupowa
nych ludzi i koni. A katalog - jakże 
skromniutki i cieniutki, co prawda 
na udającym kredę papierze, ale dru
kowany niemal chałupniczym sposo
bem w zaprzyjaźnionej z Kurozwęka- 
mi, staszowskiej drukami. Pierwsze ty

tuły Narodowych Czempionów Pol
ski stały się udziałem wychowanków 
Stadniny Koni w Janowie Podla
skim: Elewacji - dziewięcioletniej, 
gniadej kuhailanki, córki Celebesa 
i Ellory po Witraż, pói-siostry słyn- 

fcnego El Paso i pięcioletniego Euka
liptusa (Bandos - Eunice po Comet).

Ten miody, wówczas ciemnosiwy 
w jabłkach ogier okazał się jednym 

z najcenniejszych przedstawicieli 
swojej rasy, który odegrał ogromną 

rolę w polskiej hodowli w ostatnim 
20-leciu. Ich już nie ma, galopują 
po wiecznie zielonych pastwiskach. 
Jak to było dawno! Eh, łza się w oku 
kręci...

Tegoroczny pokaz ze wszech miar 
zasłużył na miano Jubileuszowego. 

1 Był wspaniałą paradą 30-letniego do
robku polskiej hodowli i świadectwem 
talentu, wytrwałości, pasji i poświęce
nia polskich hodowców. Bowiem praw-
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chwila prawdy - Pianissima i sędziowie 
moment of the truth - Pianissima and the judges

dą jest, że koń arabski od najdawniej
szych czasów cieszy! się w Polsce wiel
ką estymą i miłowano go nade wszyst
ko. Temperamentem odpowiadał na
turze Polaków, a jego odwaga, zalety 
rozumu i ciała, gracja i piękno czystej 
linii budziły podziw i zachwyt. Polak 
kochał konia, uprawiał hodowlę czę
sto i z zamiłowaniem bezinteresownem 
graniczącem nieraz z pojęciem „pięk
no dla piękna... (J. Wilatowski, „Koń 
w życiu polskim” 1927). I patrząc dziś 
na niektóre konie, zadąje sobie czło
wiek pytanie, czy możliwe jest coś jesz
cze, czy też osiągnięty został poziom 
graniczny? Ale czy piękno ma jakąś 
granicę? No właśnie, takie pytanie za
dawało sobie wielu w przypadku nie
kwestionowanej gwiazdy XXX Naro
dowego Pokazu - Czempionki Polski 
2008 i Nąjlepszego Konia Pokazu - Pia- 
nissimy.

Ludzie zastanawiają się, co ta Pia
nissima ma takiego, że rzuca na kola
na nawet najbardziej opornych? Bo są 
też tacy, którzy próbują szukać jakiś 
wyimaginowanych niedoskonałości, 
a że ma to, albo tamto, albo że czegoś 
nie ma... Zdarzają się nawet tacy 
(o zgrozo!) którzy mówią: „Nie, ona mi 

się aż tak bardzo nie podoba”. Uroku, 
jaki ta gniada klacz rzuca na ludzi, nie 
da się w żaden racjonalny sposób wy
tłumaczyć. Chociaż... może... Przyto
czę tu opis ogiera Casus Belli kupione
go przez imć pana wojewodę brzeskie
go w Buczaczu około R. P 1630.

Szerokie czoło, na niem wicher 
gwiazda wysoki rozum i wierność 
znaczący. Uszy cienkie, smukłe, 
zwrotne, oczy połyskliwe, ciemne jak 
jeziora, oczy znające rzeczy nieznane 
i ludziom zakryte. Chrapy drżące, 
a płonące, a miękkie, a czułe w piesz
czocie jedyne. Pierś jako brama skle
piona, na niej wicher wtóry, wicher 
odwagi niczem nie ugiętej. Szyja ła
będzia smukła, a tuż wicher trzeci, 
strzała długa, niedościgniony lot zna
mionująca...

A w opisie maści Pianissimy czyta
my: na czole i kości nosowej pojedyn
cze siwe włosy, wicherki dwa skośne 
na linii oczu, wicherki z lewej i prawej 
strony na ganaszach, z lewej i prawej 
strony za uchem i u nasady szyi...

Jaki koń ma aż siedem wicherków 
tylko na głowie i szyi, a z tego dwa sko
śne na czole?? Wiadomo, że wicherki 
(wichry) u konia to jak linie papilarne,

Pianissima 
and the Rest 
of the World

I planned to write something about the 
30“* Polish National Arabian Horse Show, 
but almost everything was written about 
it, even with regard to the anatomy! So 
I will write it, but in another way. It is 
good, that our magazine is a quarterly, 
because after a certain period of time 
everything acquires different dimensions 
and shapes.
My God, who would realize, that already 
30 years passed from the day, when in 
a paddock in front of a Janów manege, 
with an engraved date of 1817, a handful 
of horses from the state studs competed 
against each other? That show was orga
nized by a group of people involved in 
Arabian horse breeding, convinced, that 
comparing their horses would contribute 
to the further breeding progress. In or
der to provide a better promotion and 
presence of foreign visitors, the date of 
that first show was coordinated with the 
date of the every year’s Janów Sale. It 
seemed, however; very modest, compa
ring to the contemporary, exclusive VIP 
parade! In those days everybody was al
lowed to come in and almost touch the 
horses, so it was a real feast for the local 
population, luring crowds of viewers 
from the Bug region.
The staff of the state studs was not fully 
prepared to such an event. The grooms 
were not familiar to handle horses with 
chain bridles, so they practised it during 
the last 2-3 days before the show. The ca
talog, printed ad hoc in a friendly, short-
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-run print shop at Staszów, was thin and 
meagre. But it was then, when the first 
titles of Polish National Champions were 
granted, and they went to the horses 
from Janów Podlaski Stud - the 9-y.o. 
mare Elewacja (Celebes - Ellora by Wit
raż), a bay half-sister to famous El Paso; 
and the 5-y. o. stallion Eukaliptus (Ban- 
dos - Eunice by Comet), still dappled 
grey, but already showing his further po
tential. He played a significant part in the 
last 20 years of Polish breeding, so it 
brings tears to our eyes, when we think, 
for how a long time those horses graze at 
the evergreen Allah’s pastures...
Of course, this year's National Show ful
ly deserved the „jubilee” name. It was 
a magnificent parade of 30 years of Polish 
breeding achievements, as well as a proof 
of passion, talent and devotion of Polish 
breeders. After all, Arabian horses were 
loved and cherished in Poland for a very 
long time. Their temper fitted the Polish 
nature, whereas their courage, docility, 
grace and beauty aroused delight and 
admiration. In a pre-war book „Koń 
w życiu polskiem” („A Horse in the Po
lish Life”), published in 1927, J. Wilatow- 
ski wrote, as follows: „A Pole loved his 
horses and often bred them with such 
a selfless avocation, for the beauty it
self...” Even today, looking at certain hor
ses, one can not resist asking a question 
- is a further progress possible or the li
mit has already been achieved? But are 
there any limits of beauty? Such ques
tions filled our minds, when concerned 
was an indisputable star of the 30th show, 
the Polish National Champion Mare 2008 
and Best In Show - Pianissima!
What special traits has that bay mare to 
bring everybody to their knees? Such 
a spell, as she casts even on the most 
eager nit-pickers, can not be rationally 
explained. Although... perhaps there is 
a kind of an explanation. Let’s quote 
a description of the stallion Casus Belli, 
purchased from Buczacz by the voivode 
of Brześć about the year 1630:
„He had a broad forehead, with a star 
and a whorl, indicating cleverness and 
faithfulness. His ears were thin, slender 
and fidgety, his eyes dark and shining as 
lakes, knowing secret matters, unknown 
to people. His nostrils were flared, trem
bling, soft and tender, his breast - as 
a vaulted gate, with another whorl, indi
cating courage. His neck was slender and 
swanlike, marked with the third whorl, 
long as an arrow, indicating speed.” 
Let’s compare it with a description of 
Pianissima’s color and markings: „...on 
the forehead and nose bone single white 
hair, two slanting whorls on the line of 
the eyes, whorls on the left and right 
jowl, on the left and right side behind the 
ears and on the basis of the neck...” 
Who knows a horse who has seven 
whorls on a head and neck only, inclu
ding two slanting ones on the forehead? 
Whorls in horses, like fingerprints in pe
ople, indicate something beyond human 
senses.
The „rest of the World”, even compared 
to Pianissima, achieved quite good re
sults. The youth, taking part in the show, 
seemed very promising. For example, the

Palabra - Czempionka Polski Klaczy Młodszych 
Palabra - Polish National Junior Champion Marę

mówiące o czymś więcej jak tylko 
o tym, co widzimy czy dotykamy...

A jak „reszta świata”? Też bardzo 
dobrze! Dawno nie widziano tylu do
brych koni, z którymi hodowcy mogą 
wiązać wielkie i uzasadnione nadzieje. 
Polska młodzież prezentuje się bardzo 
obiecująco i pozwala spokojnie patrzeć 
w przyszłość.

Wyhodowany w Stadninie Koni Mi
chałów, Młodzieżowy Czempion Polski 
2008 - Kabsztad, syn ubiegłorocznego 
Czempiona Polski Poganina i aktualnej 
„milionerki” Kwestury, jest ze wszech 
miar ogierem wartym poświęcenia mu 
szczególnej uwagi. Urodziwy i harmo
nijny, z kapitalnym ruchem i bardzo 
przekonywujący, o czym świadczą jego 
występy w Aachen i Moorsele. Ma 
przy tym bardzo interesujący rodowód, 
dość obcy starym polskim liniom co 
może się okazać jego dużym atutem.

Pochodząca z Janowa córka Enzo 
[US] Palabra w pięknym stylu powtó
rzyła sukces.z Biaiki, otrzymując tytuł 
Czempionki Polski Klaczy Młodszych. 

Wierzę, że ta niezwykle szlachetna, 
urzekająca spojrzeniem wielkich, lśnią
cych oczu przedstawicielka słynnej ja
nowskiej linii „P” da się w przyszłości 
we znaki konkurentkom na świato
wych ringach.

Z prawdziwą przyjemnością obser
wowaliśmy dumę i radość hodowców: 
Małgorzaty i Józefa Pietrzaków oraz 
Krzysztofa Goździalskiego, ze zdoby
cia przez ich wychowanków tytułów 
Młodzieżowych Wiceczempionów Pol
ski: dwuletniego ogierka Lord Bey 
Shah (po Psytadel [US]) - państwa 
Pietrzaków i trzyletniej Ekstemy 
Krzysztofa Goździalskiego, nieodrod
nej córki Eksterna. Wychowany 
pod Łodzią Lord to koń prawie zagra
niczny, matka - Lady Aphrodite - im
portowana z Belgii, ale nie to jest naj
ciekawsze, tylko jego rodowód - blisko 
(2/2) zinbredowany na ogromnie obec
nie popularnego i modnego Padrons 
Psyche. Ażeby było ciekawiej, to po 
stronie żeńskiej znajdujemy Mono- 
gramma i to niezbyt daleko.
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Lord Bey Shah - Wiceczempion Polski Ogierów Młodszych 
Lord Bey Shah - Polish National Reserve Junior Champion Stallion

Najbardziej oczekiwane klasy kla
czy starszych nie mogły się skończyć 
inaczej, o czym już była mowa. Na po
dium zwycięzców obok Pianissimy 
„stanęła”, z tytułem Wiceczempionki 
Polski 2008, michalowska Espadrilla 
(była najpiękniejszym źrebięciem, ja
kie w życiu widziałam), córka Mono- 
gramma i Czempionki Świata Ema- 
nacji. Espadrilli „deptała po piętach” 
trzecia w Czempionacie koleżanka 
stajenna - Emesa (po Laheeb [IL]) 
i tak już im chyba zostanie na tego
rocznych jesienno-zimowych tytular
nych pokazach.

W czempionacie ogierów nie było 
specjalnych niespodzianek: wielo
krotny czempion najrozmaitszych 
pokazów w kraju i zagranicą Grafik 
(Eukaliptus - Gaskonia), Wiceczem- 
pion Polski 2006 sięgnął „wreszcie” 
po zasłużony tytuł Czempiona Polski 
Ogierów Starszych. Na Wiceczempio- 
na sędziowie wybrali „wschodzącą” 
gwiazdę, michalowskiego Drabanta 
(w niniejszym numerze „Arabów” 

opisany jest sensacyjny wynik Dra
banta w Aachen). Syn Gazala Al Sha
qab i Demony po Monogramm, z notą 
niewiele niższą od Grafika, zwycię
żył spektakularnie w klasie ogierów 
4-8-letnich. Koń ten, o pięknej zloto- 
gniadej maści, ma fenomenalny ruch, 
urzekające spojrzenie i „patrzy” 
na wziętego ogiera.

Generalnie, nasuwa się ciekawe 
spostrzeżenie - polscy hodowcy od
ważnie i chętnie sięgają po „obce” 
ogiery i jak się okazuje - z dobrym 
skutkiem. Na 17 koni, jakie zakwalifi
kowały się do finałów, 11 było po ogie
rach pochodzenia zagranicznego: 
4 - po Gazal Al Shaqab [QA], 2 - po 
Enzo [US], 2 - po Psytadel [US], 1 - 
po Monogramm [US], 1 - po Metropolis 
NA [US], 1 - po Laheeb [IL] i 1 - po Al 
Maram [IL], Z tego wszystkiego na
suwa się wniosek, że kondycja pol
skiej hodowli ma się dobrze. Ale wo
bec tego, co robi te prawie 200 używa
nych w Polsce ogierów i prawdziwa 
„reszta” arabskiego świata??? 

colt Kabsztad, bred at Michałów, the Ju
nior Champion Stallion of Poland, is 
a son of last year’s Champion Stallion of 
Poland - Poganin and the highest selling 
mare Kwestura. He is surely noteworthy, 
beautiful and harmonious, with an excel
lent movement, what convinced also the 
judges at Aachen and Moorsele. His pe
digree seems also interesting, because it 
is not too highly related with the old Po
lish bloodlines.
An extremely refined daughter of Enzo 
[US], the filly Palabra, bred at Janów, en
dowed with an especially enchanting look 
of her large and shining eyes, repeated 
her success from Białka. I strongly belie
ve, that such a representative of the re
nowned „P” line from Janów is going to 
conquer the world show arenas in the fu
ture.
We observed with a real pleasure, how 
proud and glad were Małgorzata and Jó
zef Pietrzak, as well as Krzysztof Goź- 
dzialski with his family, when the pro
ducts of their breeding - a 2-y. o. colt 
Lord Bey Shah by Psytadel [US] and a 3- 
y. o. filly Eksterna by Ekstern, respective
ly - gained the titles of Junior Reserve 
Champions. „Lord”, raised close to Łódź, 
has a pedigree predominated by foreign 
ancestors, closely (H-H) inbred to a very 
popular stallion Padrons Psyche. The 
dam of the colt, Lady Aphrodite, a grand
daughter to Monogramm, was imported 
from Belgium.
The most eagerly awaited were Senior 
Mares" Classes, but their result could 
not be other than already mentioned. 
The winner was, of course, Pianissima, 
followed by Michałów-bred Espadrilla as 
the Reserve Champion Mare of Poland. 
A daughter to Monogramm and the 
World Champion Mare, Emanacja, see
med to be the most beautiful foal I have 
ever seen in my life. Third placed was 
a stablemate to Espadrilla, Emesa by La
heeb [IL], I think such a ranking is likely 
to repeat in this year’s autumn and win
ter title shows.
There were no special surprises in the 
stallions” Championships. Grafik (Euka
liptus - Gaskonia), the Reserve Cham
pion of Poland 2006, at last reached for 
the highest award of the Polish National 
Champion Stallion. As the Reserve 
Champion claimed was a „rising star" - 
Drabant, bred at Michałów (in the pre
sent issue described is his sensational 
performance at Aachen). This son of Ga
zal Al Shaqab and Demona by Mono
gramm gained the point score not much 
lower than of Grafik, winning his age- 
-group of 4-6-y. o. stallions. With his gol
den bay shade of coat, an excellent mo
tion and a stunning glance, he makes 
a promising sire prospect.
One could notice, that in general Polish 
breeders eagerly use outside stallions 
and obtain good results in it. From 17 
horses qualifying to the finals, 11 were si
red by foreign stallions: 4 were by Gazal 
Al Shaqab [QA], 2 by Enzo [US], 2 by 
Psytadel [US], 1 by Monogramm [US], 1 
by Metropolis NA [US], 1 by Laheeb [IL] 
and 1 by Al Maraam [IL], It makes ra
ther a good recommendation for our bre
eding, but in such a case what is the
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reason of using remaining 200 Polish- 
-bred stallions, in that comparison play
ing the part of the „rest of the World”??? 
In Poland complaining is popular, so 
I must complain a little. This year’s show 
organizers" timetable surely failed or 
a sufficient lighting was not provided. 
After all, the final part of the National 
Show is the most important for the vie
wers from all around the World, who are 
specially coming to see it, so how could it 
take place in such darkness? Maybe pro
viding the judges with night-vision devi
ces would be a good solution? Moreover, 
the Jubilee Show required a special cele
bration having something to do with 
Arabian horses. Instead of them, we we
re looking at... Hutzuls! Of course, they 
are also Polish native horses, very brave 
and lovable, but their performance fitted 
neither the time, nor the place...
Thanks God, Janów Stud corrected that 
mistake by preparing a completely uni
que performance in the end, instead of 
a traditional „Breeding parade”. It sho
uld be named „The Dream of the Kos- 
saks”. We thought about something like 
that already before the WAHO Congress 
in Poland, but there always were difficul
ties in organizing it. Only in that unfor
gettable evening the Director Marek 
Treia was able to fulfil that dream. Using 
the effects of properly fitted colored li
ghts, music and exceptionally well-scho
oled Arabian stallions standing at stud, 
ridden by the stud workers and students 
of a local horse-breeding technical colle
ge - there were performed living images, 
inspired by paintings by Juliusz Kossak, 
such as: „Farys”, „The steppe hunting”, 
„The Amazon”, „The Polish Rider” or 
„Prince Joseph riding Szumka". It was 
like a fairy-tale...
/transl. K. Ch./

Kabsztad - Czempion Polski Ogierów Młodszych 
Kabsztad - Polish National Junior Champion Stallion

Drabant - Wiceczempion Polski
Ogierów Starszych

Drabant - Polish National Reserve
Champion Stallion

Nie byłoby artykułu, szczególnie 
w naszym kraju, żeby nie ponarzekać. 
Wobec tego narzekam. Organizatorom 
chyba się omsknął trochę „timetable”, 
a może oświetlenie. Jak to możliwe, że
by Polski Narodowy Pokaz, na który 
przyjeżdżają ludzie z całego świata, 
w swojej najciekawszej i najbardziej 
emocjonującej końcówce odbywa! się 
w egipskich ciemnościach? Byi, co 
prawda, sędzia z Egiptu i może on wi
dział po ciemku, ale co z pozostałymi? 
W przyszłym roku trzeba będzie sę
dziom zafundować chyba noktowizory. 
Jak na Dni Jubileuszowe przystało 
oczekiwaliśmy dla ich uświetnienia ja
kichś specjalnych pokazów na placu 
czempionatowym z udziałem koni 
arabskich. Zobaczyliśmy hucuły. Wszy
scy kochamy hucuły, są to wspaniałe, 
też polskie, niezwykle odważne, fanta
styczne konie i dokonywały cudów, ale 
może nie ten czas i miejsce...

Wszystko zbladło i zniknęło wobec je
dynego, niepowtarzalnego, oszałamia
jącego pokazu, jaki zaprezentowała 
nam na zakończenie Stadnina Koni 
w Janowie Podlaskim. „Marzenie Kos
saków...” - tak bym nazwala to czarow- 
ne widowisko, które śniło nam się 
od dawna, jeszcze przed Kongresem 
WAHO w Polsce i, niestety, nigdy nie zo
stało zrealizowane. Dopiero tego nieza
pomnianego wieczoru dyrektor Marek 
Trela spełnił ten sen. Przed oczarowaną 
publicznością, w kolorowych, malar
skich światłach i cieniach, przy odpo
wiednio dobranej muzyce przesuwały 
się przed oczami żywe obrazy Juliusza 
Kossaka. Byi tam i „Farys”, i „Polowa
nie na stepie”, i „Amazonka”, i „Jeź
dziec polski”, i „Książę Józef na Szum- 
ce”, i jeszcze inne, w wykonaniu ogierów 
czołowych i pracowników Stadniny 
oraz uczniów miejscowego technikum 
hodowli koni. Jak w bajce... •
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