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ZAMIAST WSTĘPU

Powoli budzi się wiosna - dni coraz dłuższe, 
słońce cieplej grzeje, w stadninach rodzą się źre
bięta, z aren pokazowych dochodzą dobre wieści 
o kolejnych sukcesach polskich koni, a w sercach 
.....nadzieja na dobrą przyszłość.

Z taką nadzieją oddajemy do rąk czytelników 
kolejny numer kwartalnika, który mimo „zimowe
go chłodu" znowu udało nam się wydać. Życząc 
wszystkim powodzenia i sukcesów wierzymy, że 
na każdego czeka laur zwycięstwa.

Zespół redakcyjny

Instead of an editorial

Spring is slowly coming to life - the days are 
becoming longer, the sun is shining warmer, 
the studs are welcoming new foals, great news 
is reaching us from show arenas

about subsequent successes of Polish 
horses, and in our hearts... a hope for a good 
future.

With such hope we give you another issue 
of our quarterly, which we were again able to 
publish despite a “winter chill".

Wishing everyone good luck and many suc
cesses we truly believe, that there is a victory 
garland waiting for each of us.

The editorial staff
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KRONIKA
Z IMPREZ I POKAZOW Lidia Paw(owska

...NA BLISKIM WSCHODZIE

W listopadzie podczas rozegranego 
na terenie stadniny Rabab Stud w Gi- 
zie pokazu Al Khalediah Arabian Horse 
Championship tytuł Czempionki Klaczy 
Młodszych jury jednogłośnie przyznało 
rocznej Noumei (Ekstern - Noc/Pesal) 
hodowli Marka Kondrasiuka, którą we 
wrześniu zeszłego roku kupił Mohamed 
Zagloul Omar (Omar Stud).

W tym samym miesiącu Noumea zdo
była brązowy medal pokazu El Zahraa In
ternational rozegranego na terenie stad
niny El Zahra w Kairze. Taki sam medal 
klaczy w kategorii klaczy starszych zdo
była wyhodowana w SO Białka Pelgrima 
(Emigrant - Perfazja/Batyskaf), wyeks
portowana w 2011 roku. W finale klaczy 
wystąpiła także wychowanka SK Micha
łów Frizea (Gaspar - Farsala/Laheeb 
(IL)). Złoty medal ogierów starszych zdo
był syn michałowskiej El Dorady (Sana- 
dik El Shaklan (DE) - Emigrantka/Euka- 
liptus), urodzony w USA El Palacio VO po 
Al Lahab (IL).

W grudniu w Abu Żabi białeckiej ho
dowli Egema (Esparto - Egira/Emigrant) 
wygrała klasę i została Wiceczempionką 
Klaczy Młodszych Zjednoczonych Emira
tów Arabskich. Wiceczempionką senio
rek została córka michałowskiej Esklawy 
(Eukaliptus - Ekstaza/Celebes) - Salwa 
Al Zobair po Marajj (US). Podczas po
kazu finały rozegrane zostały oddzielnie 
dla koni, startujących w czempionacie 
narodowym oraz osobno dla koni bę

dących własnością obywateli tego kraju 
tzw. Encouragement Championship. Wy
chowanek SK Janów Podlaski, czterolet
ni Pero (Poganin - Perora/Eldon) został 
Czempionem Encouragement Ogierów 
Starszych. Tytuł wiceczempiona zdobył 
urodzony w SK Michałów Drabant (Gazal 
Al Shaqab (QA) - Demona/Monogramm 
(US)). Wyhodowana w SO Białka Camilia 
(Piaff - Calineczka/Metropolis NA (US)) 
została Czempionką Encouragement Kla
czy Starszych.

Tegoroczny cykl wielkich imprez na Bli
skim Wschodzie rozpoczął zorganizowa
ny z dużym rozmachem Ajman Arabian 
Horse Show. W silnej konkurencji do fina
łu zakwalifikowała się białeckiej hodowli 
Camilia. Brązowy medal ogierków rocz
nych zdobył syn michałowskiego Dębow
ca (Monogramm (US) - Dębówka/Eternit)
- BS Raeed.

Podczas pierwszego w sezonie poka
zu afiliowanego przez ECAHO (w randze 
Title) - Prince Sultan Bin Abdulaziz In
ternational Arabian Horse Festival, który 
w styczniu odbył się na terenie saudyj
skiej stadniny Al Khalediah, sukces od
niosły klacze SK Michałów - Emandoria 
(Gazal Al Shaqab (QA) - Emanda/Eca- 
ho), dzierżawiona przez Ajman Stud (AE) 
oraz El Dorada (Sanadik El Shaklan (DE)
- Emigrantka/Eukaliptus), dzierżawiona 
przez Athbah Stud (SA). Obie wygrały 
swoje klasy. Emandoria zdobyła najwyż
szą ocenę pokazu 93,8 punktu, a El Do

rada - 93,7 punktu. Obie otrzymały po 
7 maksymalnych not. W finale po złoto 
sięgnęła rywalka - FT Shaella. Srebrny 
medal wywalczyła El Dorada, a brązowy 
Emandoria.

Kolejny licznie obsadzony między
narodowy pokaz odbył się w Abu Żabi. 
Trzy spośród czterech klas klaczy star
szych wygrały reprezentantki polskiej 
hodowli - białeckiej hodowli Camilia 
oraz reprezentujące Ajman Stud micha- 
łowskie Emandoria i Emira (Laheeb (IL) 
- Embra/Monogramm (US)). Emandoria 
w klasie otrzymała aż 8 maksymalnych 
not, a w czempionacie zdobyła zło
ty medal klaczy starszych. W finałach 
wystąpiły także michałowskiej hodow
li Elirdia (Poganin - Eligia/Sanadik El 
Shaklan (DE)) oraz janowskiej hodowli 
ogier Pero.

Międzynarodowy pokaz w Doha w Ka
tarze był drugą wielką imprezą sezonu 
afiliowaną przez ECAHO. Wiceczempion
ką Klaczy Starszych została tam micha- 
łowska Emira, reprezentująca dzierżaw
cę, Ajman Stud. Klacz ta wygrała swoją 
klasę, zdobywając najwyższą ocenę spo
śród wszystkich klaczy (93,25 punktu), 
w tym aż 12 not maksymalnych.

W lutym podczas międzynarodowe
go pokazu w Ahwaz w Iranie Wiceczem
pionką Klaczy Starszych została Wispe- 
ra (Drabant - Wizytacja/Fawor) hodowli 
SK Kurozwęki, Jana Marcina Popiela.

...W BRAZYLII
W listopadzie podczas XXXI Czempio- 

natu Brazylii tytuł Czempiona Ogierów 
Młodszych jury jednogłośnie przyznało 
synowi michałowskiego Dębowca (Mo
nogramm (US) - Dębówka/Eternit), czte
roletniemu ogierowi Jazeer De Wiec (od 
Josephine El Jamaal (BR) po Ali Jama- 
al (US)). Rok wcześniej Jazeer De Wiec 
zdobył tytuł Czempiona Brazylii w kate
gorii ogierków trzyletnich (także jedno
głośnie), a dwa lata wcześniej - wice
czempiona ogierków dwuletnich. Warto 
przypomnieć, że Dębowiec to Czempion 
Brazylii Ogierów Starszych 2006.



...W AUSTRALII ...W RPA Z TRAS RAJDOWYCH

W listopadzie tytuł Wiceczempionki 
Klaczy Starszych rozgrywanego w Syd
ney pokazu National Stud Show zdoby
ła wychowanka SK Michałów, Gehenna 
(Monogramm (US) - Gizela/Palas (SU)), 
sprzedana na aukcji Pride of Poland 
2006 do Australii. W lutym, także w Syd
ney, została czempionką klaczy pięcio
letnich i starszych pokazu East Coast 
Championships.

POŻEGNANIA

W styczniu SK Janów Podlaski po
żegnała najstarszą klacz w stadninie, 
urodzoną w 1986 roku, Sarmację (Gil — 
Saszetka/Engano) - tryumfatorkę Der- 
by i Oaks w 1990 roku, reprezentantkę 
fenomenalnej wyścigowo rodziny Sa- 
belliny, laureatkę Nagrody WAHO. Jako 
trzylatka Sarmacja wygrała Nagrody 
Koheilana i Sambora, a jako czterolat
ka do wygranych Derby i Oaks doda
ła zwycięstwa w Nagrodach Janowa 
i Europy oraz drugie miejsce w Porów
nawczej. Na 10 startów aż 8 razy mijała 
celownik jako pierwsza, raz była druga 
i raz trzecia. Wyścigowe predyspozy

SUKCESY W SCOTTSDALE

Zwycięstwo Pogroma nie było jedy
nym polskim akcentem podczas pokazu 
w Scottsdale. Klasę klaczy ośmioletnich 
i starszych jednogłośnie wygrała urodzo
na w USA córka michałowskiej Zagrobli 
(Monogramm (US) - Zguba/Enrilo) - Za- 
hara El Marwan po Marwan AI Shaqab 
(QA). Pisaliśmy o niej w zeszłym roku, 
gdy wygrała Czempionat Kanady, a po
tem zdobyła tytuł Top Ten w Czempio- 
nacie USA. Córka innej michałowskiej 
klaczy, Fallady (Monogramm (US) - Fa- 
naberia/Probat (SE)), siedmioletnia Fel- 
lada JCA po Jake Jamaal JCA (US), zo
stała Wiceczempionką Klaczy w kategorii 
amatorów AAOTH oraz Czempionką Kla
czy w kategorii Scottsdale Signature Stal- 
lion Auction Championship AOTH.

W klasach użytkowych ponownie suk
cesy odnosiło potomstwo michałowskie- 
go ogiera Kordelas (Monogramm (US) 
- Kabała/Palas (RU)), urodzone w stad
ninie Toskhara Arabians, od polskich 
klaczy. TA Prelude (od Promocja po Eu
kaliptus) został jednogłośnie wybrany 
czempionem konkurencji Arabian Ladies 
Side Saddle Western oraz zdobył tytuł 
wiceczempiona w tej samej konkuren
cji w kategorii dla amatorów. TA Glacier

Podczas rozegranego na początku grud
nia pokazu Summer Show w Parys (RPA) 
po kolejne trofea sięgnął wychowanek 
SK Michałów, Georgetown (Gazal Al Sha- 
qab (QA) - Georgia/Monogramm (US)) re
prezentujący stadninę Azrek Arabians. Tym 
razem Georgetown zdobył tytuły: Top Five 
Ogierów Starszych, Czempiona Country 
Pleasure Driving, Wiceczempiona Show 
Hack oraz Wiceczempiona Costume Horse.

cje odziedziczyło jej potomstwo: wybit
na Sawannah (po Monarch AH (US)), 
zwyciężczyni Oaks, jej pełen brat Sara- 
cen, oaksistka Salsa (po Wojsław) czy 
jej pełny brat Sabat - ogier o nieprze
ciętnej wydolności i talencie, który pe
chowo nie wygrał najważniejszych go
nitw. Pierwszy syn Sarmacji, urodziwy 
Sarmata (po Pepton) to Czempion Bra
zylii z roku 2001. Córka Sarmacji, Sal
sa już zasłużyła się w hodowli, dając 
m.in. zwycięzcę Derby 2011 - ogiera 
Sabir (po Espadero). Na niej spoczy
wa teraz zadanie kontynuacji znakomi
tej wyścigowej linii.

(od Gloria po Eukaliptus) został czem
pionem konkurencji Arabian Reined Cow 
Horse oraz wiceczempionem klasy Ara
bian Reined Cow Horse Limited - w obu 
przypadkach w kategorii amatorów. Jego 
bracia wyjechali ze Scottsdale z tytułami 
Top Ten w kategoriach Arabian Reining 
Horse Bitted (TA Giovanni, TA Gallipoli) 
oraz Arabian Reining Horse (TA Gallipo
li). W konkurencji Arabian Reining Futuri
ty Classic wiceczempionem został Mak
symilian MA (po Kordelas), a tytuły Top 
Ten zdobyły konie TA Markoni (Kordelas 
- Marieta/Arbil) i Pazzazz JT po Piaff (El
don - Pipi/Banat). Syn michałowskiej Ka
walkady (Penitent - Kabała/Palas (SU)), 
Kornwall po Monogramm (US) został 
czempionem Arabian Western Pleasure 
w kategorii amatorów. W kategorii Ara
bian Country Pleasure Driving dla powo
żących właścicieli-amatorów czempio
nem został PA Elusive po Emanor (Mono
gramm (US) - Emanacja/Eukaliptus), zaś 
tytuł Top Ten zdobył EVG Pashahn - syn 
Palestyny (Monogramm (US) - Palestra/ 
Penitent). W czempionacie Arabian Co
untry English Pleasure nagrodę Top Ten 
zdobył El Ghadansk - syn janowskiego 
El Ghazi (Aloes - Elektra/Bandos).

W rankingu FEI za rok 2012 w sporto
wych rajdach konnych, w kategorii koni 
dosiadanych przez młodych jeźdźców 
19. miejsce zajął wałach Eomer (Werter - 
Efrema/Pesal) hodowli Krystyny Chmiel 
startujący pod holenderską zawodnicz
ką, Marijke Visser (najwyżej sklasyfiko
wany polski koń). Para ta uplasowała się 
na 15. pozycji w rankingu kombinowa
nym młodych jeźdźców i ich koni.

W połowie lutego na terenach ośrodka 
Emirates International Endurance Village 
w Al Wathba odbył się prestiżowy rajd 
CEI*** (160 km) H.H. The President of 
United Arab Emirates Endurance Cup. 
Wystartowały w nim 132 pary, ale ukoń
czyło tylko 50. Drugie miejsce w tym 
ciężkim wyścigu zajął zawodnik Emira
tów, dosiadający wałacha Farak (Furiat
- Fanaria/Cyprys) hodowli Krzysztofa 
Grudziąża. Wygrał Orman de Cardonne
- syn janowskiej klaczy Pisanka (Pepton
- Pilarka/Palas (SU)).

AHBA AMBASSADOR

Arabian Horse Breeders Alliance, or
ganizator Pucharu Świata Koni Arabskich 
w Las Vegas, przyznał tytuł AHBA Arabian 
Ambassador pani Izabelli Pawelec-Za- 
wadzkiej, Redaktor Naczelnej magazynu. 
Uznawana za wielki autorytet w dziedzi
nie hodowli koni arabskich na świecie od 
kilkudziesięciu lat niestrudzenie działa na 
rzecz rasy oraz w szczególności na rzecz 
polskiej hodowli. Uroczyste przyznanie ty
tułu odbędzie się podczas siódmej edycji 
Pucharu, w kwietniu.
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THE CHRONICLE
NEWS FROM SHOW ARENAS tlum./transl.: Krystyna Chmiel

...IN SOUTH AFRICA

In the beginning of December, at Pa- 
rys (South Africa), held was the Summer 
Show. Michatow-bred stallion George
town (Gazal Al Shaqab (QA) - Georgia/ 
Monogramm (US)), representinh the Az- 
rek Stud, gained next successes there. 
For this time he won the titles of: Se
nior Top Five Stallion, Country Pleasure 
Driving Champion, Reserve Champion 
Show Hack and Reserve Champion 
Costume Horse.

...AND IN THE MIDDLE EAST

In November, during the Al Khaledi- C 
ah Arabian Horse Championship, held 1 
at Rabab Stud (Gizeh), the title of Ju- t 
nior Champion Mare was unanimously [ 
granted to the yearling filly Noumea 
(Ekstern - Noc/Pesal), bred by Marek 
Kondrasiuk, purchased in last Septem
ber by Mohamed Zagloul Omar from t 
Omar Stud. <

In the same month Noumea won also 
the Bronze Medal of El Zahraa Interna
tional Show, taking place at El Zahraa 
Stud (Cairo). A similar medal in Senior 
Mares was given to Bialka-bred Pelgrima 
(Emigrant - Perfazja/Batyskaf), exported 
in 2011. In the finals participated also 
Michalow-bred Frizea (Gaspar - Far- 
sala/Laheeb (IL)). In Senior Stallions the 
Gold Medal was granted to the son of 
Michalow-bred mare El Dorada (Sanadik 
El Shaklan (DE) - Emigrantka/Eukalip- 
tus), El Palacio VO (by Al Lahab (IL), born 
in the US.

Camilia. In yearling colts, the Bronze 
Medal was given to a son of Michalów- 
bred Dębowiec (Monogramm (US) - 
Dębówka/Eternit) - BS Raeed.

During the first title show affiliated 
by the ECAHO - Prince Sultan Bin Ab
dulaziz International Arabian Horse 
Festival - held in January at Al Khale- 
diah Stud (Saudi Arabia), successful 
were Michalow-bred mares: Emandoria 
(Gazal Al Shaqab (QA) - Emanda/Eca- 
ho), leased by Ajman Stud (AE); nd El 
Dorada (Sanadik El Shaklan (DE) - Emi- 
grantka/Eukaliptus), leased by Athbah 
Stud (SA). Both won their age groups. 
Emandoria obtained the highest point 
score of the show (93,8), whereas El 
Dorada - 93,7. Both were given 7 maxi
mum point scores. In the finals, howev
er, their rival - FT Shaella - reached the 
Gold, El Dorada captured Silver, where
as Emandoria Bronze.

...IN AUSTRALIA

In November held was the National 
Stud Show at Sydney. Its Senior Re
serve Champion Mare title was won by 
Michalow-bred Gehenna (Monogramm 
(US) - Gizela/Palas (SU)), sold to Aus
tralia in the Pride of Poland Sale 2006. 
In February, also at Sydney, she was 
claimed the Champion of 5-y.o.- and-old- 
er Mares in East Coast Championships.

...IN BRAZIL

In November, during the XXIst Cham
pionships of Brazil, the Junior Champion 
Stallion title was unanimously granted 
to the son of Michalów-bred Dębowiec 
(Monogramm (US) - Dębówka/Eternit) 
- 4-year-old Jazeer De Wiec (out of Jo
sephine El Jamaal (BR)/Ali Jamaal (US)). 
A year before Jazeer De Wiec won the 
Championship of 3-y.o. colts (also unani
mously), whereas two years ago - the 
Reserve Championship of 2-y.o. colts. 
Dębowiec himself in 2006 was claimed 
the Senior Champion Stallion of Brazil.

In December, at Abu Dhabi, Bialka- 
bred Egema (Esparto - Egira/Emigrant) 
won her age group and got the title of 
Junior Reserve Champion Mare of Unit
ed Arab Emirates. The Senior Reserve 
Champion Mare claimed was a daugh
ter of Michalów-bred Esklawa (Euka
liptus - Ekstaza/Celebes) - Salwa Al 
Zobair by Marajj (US). The finals were 
held separately for horses fulfilling the 
National Championships requirements 
and for those owned by the Emirates 
citizens (so-called Encouragement 
Championships). In the other competi
tion 4-year-old Janów-bred Pero (Po
ganin - Perora/Eldon) was elected the 
Encouragement Senior Champion Stal
lion, whereas the Reserve Champion 
title was granted to Michalów-bred Dra
bant (Gazal Al Shaqab (QA) - Demona/ 
Monogramm (US)). The Bialka-bred 
mare Camilia (Piaff - Calineczka/Me- 
tropolis NA (US)) got the title of Encour
agement Champion Mare.

This year's show season in the Mid
dle East was initiated by Ajman Arabi
an Horse Show, organized, as ever, on 
a grand scale. Despite a serious compe
tition, to the finals qualified Bialka-bred

Another highly frequented internation
al show took place at Abu Dhabi. From 
four classes for senior mares, three were 
won by Polish-bred mares - Bialka-bred 
Camilia nad Michalow-bred Emandoria 
and Emira (Laheeb (IL) - Embra/Mono- 
gramm (US)), representing Ajman Stud. 
Emandoria got 8 maximum notes in her 
class and finally the Gold Medal in Se
nior Mares. In the finals started also 
Michalow-bred Elirdia (Poganin - Eligia/ 
Sanadik El Shaklan (DE)) and Janow- 
bred stallion Pero.

Another great event affiliated by the 
Ecaho was the International Show at 
Doha (Qatar). The Reserve Champion 
Mare granted was Michalow-bred Emira, 
representing her leaseholder - Ajman 
Stud. She won her class, getting the high
est point score from all mares - 93,25, in
cluding 12 maximum notes.

In February, during the International 
Show at Ahwaz (Iran), the title of Re
serve Champion Mare was granted to 
Wispera (Drabant - Wizytacja/Fawor), 
bred by Jean-Martin Popiel, who regained 
Kurozwpki Stud.
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FROM THE ENDURANCE ROUTES THE AHBA AMBASSADOR

In the FEI world endurance ranking, 
in a specified category for horses ridden 
by juniors and young riders, the gelding 
Eomer (Werter - Efrema/Pesal), bred by 
Krystyna Chmiel, was placed 19th, what 
was the highest achievement for a Polish- 
-bred horse. Together with his Dutch rider, 
Marijke Visser, in a ranking for pairs he 
was classified 15'h.

In the middle of February, in a training 
center Emirates International Enduran

ce Village at Al Wathba, held was a pre
stigious CEI*** (160 km) race, HH The 
President of United Arab Emirates Endu
rance Cup. 132 pairs took part in it, but fi
nished only 50. In that hard event second 
placed was a rider from Emirates, moun
ting the gelding Farak (Furiat - Fanaria/ 
Cyprys), bred by Krzysztof Grudziqz. The 
race was won by Orman de Cardonne, 
a son of Janow-bred mare Pisanka (Pep- 
ton - Pilarka/Palas (SU)).

Arabian Horse Breeders Alliance, the or
ganizer of the World Breeders' Cup at Las 
Vegas, granted the title of AHBA Arabian 
Ambassador to Mrs. Izabella Pawelec-Za- 
wadzka, the Editor-in-Chief of our Magazine. 
She is a recognized, world-famous authority 
in the Arabian horse breeding field, for se
veral dozen years indefatigably supporting 
that breed, especially its breeding in Poland. 
The title will be ceremoniously handed du
ring the Vllth Edition of the Cup, i.e. in April.

OTHER POLISH SUCCESSES AT SCOTTSDALE

The victory of Pogrom wasn't the only 
Polish accent at Scottsdale. The class for 
8-y.o. - and - older mares was unanimously 
won by US-bred daughter of Michałów-bred 
Zagrobla (Monogramm (US) - Zguba/Enri- 
lo) - Zahara El Marwan by Marwan Al Sha- 
qab (QA). We mentioned her last year, when 
she won the Championship of Canada and 
the US. Nat. Top Ten. A daughter to another 
Michałów-bred mare, Fallada (Monogramm 
(US) - Fanaberia/Probat (SE)), 7-y.o. Fellada 
JCA by Jake Jamaal JCA (US), was claimed 
Reserve Champion Mare AOTH and Scotts
dale Signature Satllion Auction Championship 
AOTH Champion Mare.

In performance classes again successful 
was the progeny of Michalów-bred stallion 
Kordelas (Monogramm (US) - Kabala/Palas 
(SU)), born at Toshkara Arabians Stud, out 
of Polish mares. TA Prelude (out of Promocja 
by Eukaliptus) was unanimously elected the 
Arabian Ladies Side Saddle Western Cham
pion and the Reserve Champion of the same 
event in a category for amateur riders. TA 
Glacier (out of Gloria by Eukaliptus) became 

a Champion in Arabian Reined Cow Horse 
and a Reserve Champion in Arabian Reined 
Cow Horse Limited, both in Amateur classes. 
His full brothers left Scottsdale with Top Ten 
titles in Arabian Reining Horse Bitted (TA Gio
vanni, TA Gallipoli) and Arabian Reining Hor
se (TA Gallipoli).

In the competition Arabian Reining Futurity 
Classic the Reserve Champion title was given 
to Maksymilian MA (by Kordelas), whereas 
into the Top Ten entered TA Markoni (Korde
las - Marieta/Arbil) and Pazzazz JT by Piaff 
(Eldon - Pipi/Banat). A son of Michałów-bred 
Kawalkada (Penitent - Kabala/Palas (SU)), 
Kornwall by Monogramm (US), became the 
Champion of Arabian Western Pleasure for 
Amateurs. The Champion of Arabian Country 
Pleasure Driving for Amateurs claimed was 
PA Elusive by Emanor (Wojsław - Emanacja/ 
Eukaliptus), whereas into the Top Ten entered 
EVG Pashahn, out of Palestyna (Monogramm 
(US) - Palestra/Penitent). The title of Arabian 
Country English Pleasure Top Ten was gained 
by El Ghadansk, a son of the Janów-bred 
stallion El Ghazi (Aloes - Elektra/Bandos).

In January passed away the oldest mare 
at Janów Stud - 27 years old Sarmacja (Gil 
- Saszetka/Engano), the Derby and Oaks 
winner in 1990, representing the racing 
damline of Sabellina, being granted the 
WAHO Trophy. As a 3-y.o. Sarmacja won 
the Koheilan I and Sambor Stakes, where
as in the age of 4, apart from winning the 
Derby and Oaks, she also won the Janów 
Stakes, Europe Prize and was placed se
cond in the Critérium. For 10 starts she won 
for 8 times, once being placed second and 
once - third. Her coefficient of success re
ached 13,08, what set a record for 6 years.

Her progeny inherited racing abilities. 
Sawannah (by Monarch AH (US)) won the 
Oaks, Critérium and Europe Prize; her full 
brother Saracen, winning listed races; Sal
sa (by Wojsław), the Oaks winner and her 
full brother Sabat, who didn’t win classics 
only because his bad luck. The first son of 
Sarmacja - Sarmata by Pepton - was equ
ally good as a racer and as a show hor
se - he won the Championship of Brazil in 
2001. Salsa has already distinguished her
self in breeding, giving birth to a Derby win
ner Sabir (by Espadero). Her task now is 
to prolong the outstanding racing damline.
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POGROM - HISTORYCZNY SUKCES POLSKIEGO OGIERA W SCOTTSDALE

W lutym w Arizonie po raz 58. odbył się 
Annual Scottsdale Arabian Horse Show. 
Start w tej otwierającej sezon pokazowy 
w USA imprezie od kilkudziesięciu lat wią- 
że się z ogromnym prestiżem. Najpilniej 
obserwowane są klasy Scottsdale Arabian 
Classic dla koni czystej krwi. W tym roku 
wystąpił w nich janowski ogier Pogrom 
(QR Marc (US) - Pętla/Visbaden (RU)), 
który ponad rok wcześniej wyjechał do 
Stanów w dzierżawę. Znakomicie przy
gotowany przez Davida Boggsa (Midwest 
Training Centre) z łatwością pokonał ry
wali w klasie ogierów czteroletnich, wy
grywając jednogłośnie. W rozgrywanym 
ostatniego dnia imprezy czempionacie 
ogierów Pogrom ponownie nie miał so
bie równych - sędziowie jednomyślnie 

wytypowali go na czempiona. Kilkanaście 
minut później Pogrom sięgnął jeszcze po 
tytuł czempiona Supreme koni arabskich 
w Scottsdale, otrzymując 5 spośród 6 gło
sów jury. Jego występom zarówno w kla
sie, jak i czempionacie towarzyszyły owa
cje publiczności, która wyraźnie zgadzała 
się z wyborem sędziów.

Takiego tryumfu polska hodowla nie 
odniosła w Scottsdale już od dawna. W la
tach 1963-77 aż 11 razy czempionat wy
grywał ogier polskiej hodowli: Muzułma
nin (1963), Bask (1963), Czester (1965), 
Gwalior (1967-69), Orzeł (1970), Busz- 
men (1972, 1974-75) i El Paso (1976). 
W ten cykl zwycięstw wpisała się też klacz 
Dornaba, która wygrała w roku 1966. Jeśli 
doliczyć tytuły wiceczempionek (Arwilga

- 1962; Wizja - 1977; Dacja - 1980; Za
dymka - 1983), to można powiedzieć, że 
w ciągu 22 lat aż 20 razy koń polskiej ho
dowli wyjeżdżał z Arizony z prestiżowym 
tytułem. Dopiero po kolejnych 20 latach 
powodów do radości zaczęły dostarczać 
klacze - w 2007 roku czempionką została 
Elandra, a w latach 2003-2010 tytuły wi
ceczempionek zdobyły dzierżawione do 
USA Zagrobla, Egzonera, El Dorada i Pin- 
ga. Natomiast na zwycięstwo polskiego 
ogiera w Scottsdale musieliśmy czekać 
aż 37 lat. Sukcesowi Pogroma towarzy
szyły podobne emocje obserwatorów, 
jakie - sądząc po nielicznych przekazach 
sprzed pół wieku - wywołało pojawienie 
się na tamtejszych ringach Baska (Witraż
- Bałałajka/Amurath Sahib).

POGROM - THE HISTORY-MAKING SUCCESS OF A POLISH STALLION AT SCOTTSDALE

In February for the 58th time held was 
the Annual Scottsdale Arabian Horse 
Show at Scottsdale, Arizona. This event, 
opening the show season in the USA for 
several dozen years, has a very presti
gious rank. The most thoroughly obse
rved are the classes Scottsdale Arabian 
Classic for purebred Arabians. This year 
it was attended by Janow-bred stallion 
Pogrom (QR Marc (US) - Pptla/Visbaden 
(SU)), staying on lease to the Midwest 
Training Center, US already for a year. He 
was perfectly trained by David Boggs, so 
he easily defeated his rivals in the 4-y.o. 
stallions class, winning unanimously. In 
the finals, held in the last day of the event, 
he also was unanimously nominated for 

the champion, being completely unri
valled. Several minutes later he reached 
also for the Supreme Champion title, win
ning it with 5 from 6 votes of the judging 
board. His starts were enthusiastically ap
plauded by the public, which surely sup
ported the judges' decision.

For a long time Polish breeding didn't 
celebrate such a triumph at Scottsdale! In 
the years 1963-1977 Polish-bred stallions 
won for 11 times: Muzulmanin (1962), 
Bask (1963), Czester (1965), Gwalior 
(1967-69), Orzel (1970), Buszmen (1972, 
1974-75) and El Paso (1976). That win
ners' parade was interrupted by a mare 
only once, when Dornaba won the show 

in 1966. Including the Reserve Champion 
titles (Arwilga - 1962, Wizja - 1977, Da
cja - 1980, Zadymka - 1983), together it 
made 20 prestigious titles for Polish hor
ses within 22 years. 20 successive years 
passed, before Polish mares began to 
win at Scottsdale - in 2007 the Champio
n's title was granted to Elandra, whereas 
in 2003-2010 Zagrobla, Egzonera, El Do
rada and Pinga, leased to the US, were 
winning Reserve Championships. For 
the next win of a Polish stallion we had to 
wait for 37 years. So no wonder, that the 
success of Pogrom was accompanied by 
similar emotions, as appearing of Bask 
(Witraż - Bałałajka/Amurath Sahib) in the 
show arenas.
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I
 jak tu nie kochać Paryża! Od dawna 

nie rozbrzmiewał w stolicy świata Ma
zurek Dąbrowskiego i to dwukrotnie!

Polskie konie arabskie odniosły feno
menalny sukces - dwa złote medale, 

jeden srebrny i 11 tytułów Top Ten. Nie 
spełniło się na szczęście czarnowidztwo 
rodzimych „ekspertów”, którzy twierdzi
li, że Czempionat Europy w Moorsele był 
takim sobie zaściankowym pokazem, na 
którym konkurencja nie jest zbyt silna i ła
two jest wygrać, a dopiero w Paryżu to za- 
czną się „schody”! I były, ale na podium 
zwycięzców. Pamiętamy znany szlagier 
z filmu „Lata dwudzieste, lata trzydzieste”: 
„Schody, schody, schody, schody - jak 
w Casino de Paris...”. W słynnych pary
skich rewiach były one atrybutem piękna, 
blasku, luksusu i tego, co określa się czę
sto dziś używanym słowem „glamour”.

Niekwestionowaną „Królową Balu” zo
stała PINGA (GAZAL AL SHAQAB (QA) 
- PILAR/FAWOR), której sędziowie jedno
głośnie przyznali złoty medal i tytuł Czem- 
pionki Świata 2012. Pinga otrzymała rów
nież najwyższą ocenę pokazu - 565,0 pkt., 
za co Stadnina Koni w Janowie Podlaskim

H
ow can you not love Paris! It 
has been long since Poland’s 
national anthem was heard 
in the world's capital, twice 
at that. Polish Arabian horses 
scored incredible successes - two golds, 

one silver and eleven titles of Top Ten. Luc
kily the gloomy predictions of some of our 
"local” experts, who claimed that the Eu
ropean Championships in Moorsele were 
a mediocre show with poor competition 
and thus easier to win and that Paris might 
prove to be more uphill, did not come to 
pass. The only thing true was the “uphill” 
part-as in climbing up the podium. One of 
our Polish movies from the 80s had a cat
chy song about climbing up in that coun
try: “Stairs, stairs, stairs - like in Casino de 
Paris...”. In famous Parisian revues they re
presented beauty, glitz, luxury and all that 
is today described by the term "glamour".

The undisputed „Queen of the Prom" 
was Pinga (Gazal Al Shaqab (QA) - Pilar/ 
Fawor), who was unanimously awarded 

uhonorowana została specjalną nagrodą 
ufundowaną przez stadninę Al Shaqab 
Stud dla hodowcy-właściciela najwyżej 
ocenionego konia. Sukces w Paryżu był 
kolejną perłą w koronie imponującej licz
by tytułów w jej karierze i miejmy nadzie
ję - nie ostatnią. Mówi się, że wiara w to, 
że połączenie dwóch czempionów daje 
czempiona jest więcej jak złudna. Jednak 
w przypadku PINGI sprawdziło się. W ro
dowodzie tej klaczy aż roi się od czem
pionów; do trzeciego zaledwie pokole
nia znajdujemy aż czworo Czempionów 
Świata: GAZAL AL SHAOAB (QA), FAWOR 
(PL), KABORR (US) i w prostej linii jej pra
babka legendarna PILARKA (PL). Występ 
PINGI w Paryżu przypomniał mi jej zwy
cięstwo w Narodowym Pokazie w Janowie 
w 2010 roku. Jakby deja vu. Mogłabym 
dokładnie powtórzyć to samo co wtedy 
(Araby nr. 19): ” Występ PINGI pozostanie 
w mojej pamięci zatykającym dech w pier
si przeżyciem...". Pokazywał ją wówczas 
Janek Trela, którego nazwałam „czaro
dziejem z Janowa”. I dalej: „Od chwili, kie
dy ta para weszła na ring, czas jakby się 
zatrzymał. Czuło się między tym dwojgiem 

with the gold medal and title of World 
Champion 2012. Pinga also received the 
show’s highest score - 565,0 points, for 
which Janów Podlaski Stud was hon
ored with a special prize sponsored by Al 
Shaqab Stud for the breeder and owner 
of the highest scored horse. The suc
cess in Paris was yet another jewel in her 
collection of impressive titles and let’s 
hope that she hasn’t said her final word. 
They say that the belief in combining two 
champions to receive a champion is fool
ish, to say the least. However in the case 
of Pinga it turned out to be true. Her pedi
gree is jam packed with champions, with 
as many as four World Champions in the 
first three generations - Gazal Al Shaqab 
(QA), Fawor (PL), Kaborr (US) and in a di
rect line her great-grandam, the legend
ary Pilarka (PL). Pinga’s performance in 
Paris was reminiscent of her victory at 
the Polish Nationals in Janów Podlaski in 
2010. Like a “deja vu”. I could easily re
peat what I wrote back then (Araby no 19):

Araby / Pokazy
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jakąś niesamowitą więź i iście magiczny 
kontakt. Trudno wyrazić słowami tę elek
tryzującą atmosferę, jedno jest pewne, że 
klacz ta gotowa była dla człowieka zrobić 
wszystko...”. I tak samo było w Paryżu. 
Tym razem PINGĘ znakomicie, z wyczu
ciem i mądrze poprowadził do zwycięstwa 
utalentowany Paweł Kozikowski, godny 
następca swojego poprzednika.

Dwie jeszcze nagrody specjalne dopeł
niły kolekcji trofeów janowskiej „złotej” - 
za najlepszą głowę (w klasie) i najlepszy 
ruch (klacze).

Do PINGI dołączyli z tytułem Top Ten Czem- 
pionatu Świata inni janowscy wychowanko

wie: klacze młodsze - Czempionka Polski 
i Wiceczempionka Pucharu Narodów Kla
czy Młodszych w Aachen, 2012 - PRIMERA 
(EDEN C (US) - PRERIA/ARARAT), którą, 
jak myślę, stać było na więcej; klacze star
sze: ALTAMIRA (EKSTERN - ALTONA/EU- 
KALIPTUS) i panująca nam Czempionka 
Polski 2012 - PALMETA (ECAHO - PILICA/ 
FAWOR) i ogiery starsze: aktualny Czempion 
Polski 2012 - syn PALMETY - PALATINO po 
PESAL, który uhonorowany został nagrodą 
specjalną dla ogiera z najlepszym ruchem.

Z tytułem Top Ten wyjechała z Paryża 
prezentowana w barwach Halson Arabians, 
janowskiej hodowli ETNOLOGIA (GAZAL 

AL SHAOAB (QA) - ETALANTA/EURO- 
PEJCZYK), zakupiona przez Shirley Watts 
za najwyższą cenę aukcji Pride of Poland 
2012. Klacz wyglądała pięknie i doskonale 
się pokazała.

Swój wielki dzień I spektakularny „come 
back” miała Stadnina Koni w Michałowie. 
Mistrz nad mistrzami, Mariusz Liśkiewicz 
ze zwykłą u niego maestrią, spokojnie 
i z uśmiechem doprowadził na najwyższe 
podium Czempionatu Świata Klaczy Młod
szych, Czempionkę Europy 2012 - WIEŻĘ 
MOCY (QR MARC (US) - WIEŻA MARZEŃ/ 
EKSTERN). Z kolei, wschodząca gwiazda 
polskiej hodowli, utytułowany Młodzieżowy
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“Pinga’s performance will remain in 
my memory as a breathtaking experi
ence...” She was then shown by Janek 
Treia, whom I called “the magician from 
Janów". We read on: „From the moment 
when that pair entered the arena time 
seemed to stand still. You could feel an 
extraordinary bond between those two 
and some sort of magical contact. It is 
hard to put this electrifying atmosphere 
in words, but one thing is sure that the 
mare was willing to do anything for her 
liuman companion...’’. And the same 
happened in Pans. This time.. P'nga was 
expertly and with intuition led to victory 

by Paweł Kozikowski, a worthy heir to his 
predecessor.

Two more special awards further com
pleted the Janów star’s collection - for 
Best Head (in class) and Best Movement 
(among mares).

Pinga was joined in her success by 
other stablemates from Janów with the ti
tles of World Top Ten: in the junior mares
- 2012 Polish National Junior Champi
on and All Nations Cup Junior Reserve 
Champion Mare, Primera (Eden C (US)
- Preria/Ararat), who in my opinion was 
capable of more; in the senior mares - 
Altamira (Ekstern - Altona/Eukaliptus) and 

the reigning Polish National Champion, 
Palmeta (Ecaho - Pilica/Fawor)', and in 
the senior stallions - the current Pol
ish National Champion, Palmeta’s son, 
Palatino by Pesal, who was further hon
ored with the award for Best Movement 
among stallions.

Heading home with a Top Ten title for 
Halsdon Arabians was also the Janow- 
bred Etnologia (Gazal Al Shaqab (QA) 
- Etalanta/Europejczyk), purchased by 
Shirley Watts for the highest price at the 
2012 Pride of Poland Sale. The mare 
looked magnificent and gave an excellent 
show.
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Czempion Polski, Czempion Europy i brą
zowy medalista Pucharu Narodów 2012 - 
EQUATOR (QR MARC (US) - EKLIPTYKA/ 
EKSTERN) sięgnął po srebrny medal i ty
tuł Wiceczempiona Świata Ogierów Młod
szych 2012. Te dwa konie można by uznać 
za parę bliźniąt. Łączy je nie tylko podob
ne pochodzenie, piękna gniada maść, 
wspaniała uroda, fenomenalny ruch, ale 
przede wszystkim niezwykła harmonia, wy
raz i ogromna wewnętrzna siła świadczące 
o wysokim potencjale hodowlanym. Sukces 
tym większy, że konkurencja była bardzo 
silna. EQUATORA pokonał jedynie faworyt 
numer jeden pokazu w kategorii młodych 
ogierów - bardzo urodziwy i finezyjny, dwu
letni WADEE AL SHAQAB (QA) (MARWAN 
AL SHAQAB (QA) - OFW MISHAAL (US)/ 
MISHAAH (US)). Z pewnością warto o nim 
pamiętać i śledzić jego dalszą karierę.

Tuż za PINGĄ, na drugim miejscu w kla
sie z drugą notą pokazu (564 pkt.) uplaso
wała się EL DORADA (SANADIK EL SHA- 
KLAN (DE) - EMIGRANTKA/EUKALIPTUS) 
reprezentująca saudyjską stadninę Athbah 
Stud (w dzierżawie). W finale Czempio- 
natu Świata Klaczy Starszych sędziowie 
przyznali EL DORADZIE tytuł II Wiceczem- 
pionki i brązowy medal, chociaż absolut
nie zasłużyła ona na srebro. Wyprzedziła 
ją mocno promowana, brazylijskiej ho
dowli FT SHAELLA (BR) (SHAEL DREAM 
DESERT (IT) - SOUL PRETTY TGS (BR)/ 
SHAHLLENGER (US)), która, choć wygra
ła swoją klasę wiekową, otrzymała notę 
„zaledwie” 560,5 punktów. Klacz niewąt-

Michałów Stud also celebrated their 
grand day and a spectacular come 
back. The champion of champions, 
Mariusz Liśkiewicz, with his usual flair, 
calmness and smile, showed Wieża 
Mocy (QR Marc (US) - Wieża Marzeń! 
Ekstern) to the highest title of World Jun
ior Champion Mare, right on the foot
steps of her European Champion title. 
In turn the rising star of Polish breed
ing, the highly decorated 2012 Polish 
National Champion, European Cham
pion and All Nations Cup Bronze Medal
ist - Equator {QR Marc (US) - Ekliptyka/ 
Ekstern) - reached for the silver medal 
and title of World Reserve Champion 
Stallion. Those two horses could be 
considered to be twins. The things they 
have in common include: pedigrees, 
beautiful bay coat colors, wonderful 
beauty, phenomenal movement, but 
most of all splendid balance, expres
sion and a huge inner strength attesting 
to a large breeding potential. The suc
cess is the more greater as the competi
tion was very tough. Equator was bested 
only by the absolute favorite of the junior 
stallions’ category - the handsome and 
finessed two year old Wadee Al Shaqab 
(QA) (Marwan Al Shaqab (QA) - OFW 
Mishaal {US)/Mishaah (US)). He is defi
nitely one to remember and to follow his 
further career.

pliwie wielkiej urody (nagroda specjalna 
za Najpiękniejszą Głowę), niemniej nie- 
pozbawiona coraz wyraźniej widocznych 
usterek eksterieru.

Czworo wychowanków Michałowa uzy
skało tytuły Top Ten: klacze młodsze: 
EMANDILLA (OM EL SHAHMAAN (US) - 
ESPADRILLA/MONOGRAMM (US); klacze 
starsze: EL SAGHIRA (GALBA (DE) - EMI- 
RA/LAHEEB (IL)); ogiery starsze: ESPARTO

Right behind Pinga, second in class 
with the show’s second highest score 
(564 pts) placed El Dorada (Sanadik El 
Shaklan (DE) - Emigrantka/Eukaliptus), 
representing the Saudi Arabian Athbah 
Stud (in lease). During the finals the 
judges awarded El Dorada with the title of 
Second Reserve Champion and a Bronze 

(EKSTERN - EKSPOZYCJA/EUKALIPTUS) 
i KABSZTAD (POGANIN - KWESTURA/ 
MONOGRAMM (US)), najwyżej ocenio
ny z polskich ogierów, w klasie zajął trze
cie miejsce tuż za medalistami QR MARC 
i ABHA QATAR.

Najmłodsza polska stadnina państwo
wa Białka „wystawiła" tylko jedną swoją 
wychowankę - Młodzieżową Wiceczem- 
pionkę Polski 2012, roczną PERFINKĘ

Medal, though she very much deserved 
the Silver. She was outdone by the high
ly promoted Brazilian-bred FT Shaella 
(BR) {Shael Dream Desert (IT) - Soul 
Pretty TGS {BR)IShahllenger (US)), who 
although won her age class, received 
“only” 560,5 points. The mare definitely 
does not lack beauty (she took home
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FT SHAELLA - Wiceczempionka Świata Klaczy Starszych 
/ Reserve Senior Champion Marę.

(ESPARTO - PERFIRKA/GAZAL AL SHA- 
QAB (QA), ale jakże szczęśliwie. PERFIN
KA wyjechała z Paryża z tytułem Top Ten!

Prywatni polscy hodowcy tym razem 
wystąpili w skromniejszym składzie. Nie
mniej, należy wyrazić uznanie dla kon
sekwencji i przekonania, że mając dobre 
konie warto i trzeba je pokazywać na mię
dzynarodowym forum, a szczególnie tej 
rangi. Udział w Salonie Konia w Paryżu 
wzięli: Stadnina Chrcynno-Pałac p.p. Po- 

szepczyńskich z końmi: Wiceczempionem 
z Białki 2012, rocznym ogierkiem PSYCHE 
KERET (KHIDAR (BE) - PSYCHE VICTO- 
RIA/EKSTERN) i znaną już z międzynaro
dowej kariery klaczą PSYCHE KREUZA 
(EKSTERN - PALLAS-ATENA/ECAHO); 
Stadnina Falborek Arabians p.p. Goździal- 
skich, która zaprezentowała Młodzieżowe
go Wiceczempiona Polski ogiera EMARC 
(QR MARC (US) - EKSTERNA/EKSTERN) 
i Stadnina Słowianin Lecha Błaszczyka po

kazując trzyletnią PAEMĘ (EKSTERN - PA- 
SYMA/PIAFF). Do Czempionatu Ogierków 
Rocznych, rozgrywanego po raz pierw
szy w Paryżu, zakwalifikował się z piąte
go miejsca w klasie delikatny i urokliwy, 
z piękną główką PSYCHE KERET, który 
dzielnie walcząc z silną konkurencją, za
kończy) finał z tytułem Top Ten. Niestety, 
nie powiodło się pozostałym i mimo zaję
tych miejsc w szóstce nagrodzonych koni 
w klasach, do finału jednak nie weszły.

Niesłychane, że na 22 konie reprezen
tujące biało-czerwone barwy aż 14 zakwa
lifikowało się do finałów, a doliczyć prze
cież należy michałowską EL DORADĘ pod 
flagą Arabii Saudyjskiej i wyhodowaną 
w Janowie ETNOLOGIĘ - reprezentantkę 
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Bry
tanii. Niezapomniany i zapierający dech 
w piersiach był widok, kiedy na „scenie” 
finału klaczy starszych pojawiło się 10 naj
lepszych klaczy świata, a wśród nich aż 6 
pochodziło z Polski: ALTAMIRA, PINGA, 
ETNOLOGIA, PALMETA, EL DORADA I EL 
SAGHIRA!

Jak zwykle ogromne emocje wywołał fi
nał ogierów starszych. Było oczywiste, że 
walka o tytuł Czempiona Świata rozegra 
się pomiędzy QR MARC (US) (MARWAN 
AL SHAQAB (QA) - SWETE DREAMS 
(US)/MAGIC DREAM (CA)) i ABHA QATAR 
(ES) (MARWAN AL SHAQAB (QA) - ZT LU- 
DJKALBA (AR)/LUDJIN EL JAMAAL (BR)). 
Napięcie sięgnęło szczytu, niebywały tu
mult, krzyki wynajętych klakierów, cheer- 
leaderki, nawet ktoś próbował wuwuzele,

the award for Best Head), but isn't free of 
conformation flaws, which are becoming 
more and more visible.

Four of Michalow's graduates claimed 
the titles of Top Ten: in the junior mares 
- Emandilla (Om EL Shahmaan (US) - Es- 
padrilla/Monogramm (US)); in the senior 
mares - El Saghira (Ga/ba (DE) - Emira/La- 
heeb (IL)); in the senior stallions - Esparto 
(Ekstern - EkspozycjalEukaliptus) and Ka- 
bsztad (Poganin - Kwestura/Monogramm 
(US)). Kabsztad was the highest scored 
Polish stallion, placing third in class be
hind medalists QR Marc and Abha Qatar.

The youngest Polish state stud, Bialka, 
brought only one of their graduates - 2012 
Polish National Junior Reserve Champion, 
the yearling Perfinka (Esparto - Perfirkal 
Gazal Al Shaqab (QA)), but with good re
sult. Perfinka left Paris with the title of Top 
Ten!

The Polish private breeders this time 
stepped out in a smaller line-up. Nev
ertheless we must recognize their con
sistency and deep conviction that good 
horses have to be shown on an interna
tional forum of such rank. Those which 
participated in the Salon du Cheval in
cluded: Chrcynno-Palace Stud of the 
¿oszepczynski family with the 2012 
Bialka Junior Reserve Champion, the 
yearling Psyche Keret (Khidar (BE) 

Psyche Victoria/Ekstern) and the inter
nationally well-known Psyche Kreuza 
(Ekstern - Pallas-Atena/Ecaho)', Falborek 
Arabians of the Goździalski family, which 
presented Polish National Junior Reserve 
Champion Stallion Emarc (QR Marc (US) 
- Eksterna/Ekstern)', and Słowianin Stud 
of Lech Błaszczyk with the three year old 
Paema (Ekstern - Pasyma/Piaff). Psyche 
Keret qualified for the finals of the Year
ling Championships, which took place 
in Paris for the first time, from fifth place 
in class. This delicate, full of charm and 
with a beautiful head colt fought bravely 
against tough competition and ended up 
with the title of Top Ten. Unfortunately the 
others did not have as much success and 
despite placing among the six decorated 
horses in their classes they did not qualify 
for the finals.

It’s amazing that out of the 22 horses 
representing our national red and white 
colors, as many as 14 qualified for the fi
nals - and we must not forget Michalow's 
El Dorada for Saudi Arabia and Janow’s Et
nologia, shown for Great Britain. The mo
ment when 10 of the world’s best equine 
females set hoof onto the arena during the 
Senior Mare finals, among them as many 
as 6 from Poland (Altamira, Pinga, Etno
logia, Palmeta, El Dorada and El Saghira) 
waaunlpiytLUib.e and breathtaking.

As always huge emotions were stirred 
by the Senior Stallions final. It was obvious 
that the fight for the title of World Cham
pion would go down between QR Marc 
(US) (Marwan Al Shaqab (QA) - Swete 
Dreams (US)IMagic Dream (CA)) and 
Abha Qatar (ES) (Manvan Al Shaqab (QA) 
-ZTLudjkalba (AR)/Ludjin ElJamaal (BR)). 
The tension reached its peak, hired cla
queurs madly, clapped away, cheerleaders 
screamed names of their favorites, some
one even tried their go at a vuvuzela, but 
was effectively pacified by the organizers. 
Chosen unanimously by all 8 judges as 
2012 World Champion was QR Marc. This 
is a double joy for us, as for one: Polish 
breeders were one of the first to use QR 
Marc and as we can see we don’t need to 
wait long for the results.

Another information which we received 
just prior to printing this issue and which 
electrified the Polish Arabian horse world 
is that the Janów-bred son of QR Marc, Po
grom (out of Pętla/Visbaden (RU)), gained 
the title of Scottsdale Supreme Champion!

QR Marc himself looked marvelously 
in Paris and in the hands of Paolo Capec- 
ci presented himself superbly. It’s a fact 
that this stallion is like good wine, he gets 
better with age, is becoming balanced 
and more masculine and literally „awes” 
with his type, which he so strongly pass
es onto his get. As expected the title of 
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I

ale został skutecznie spacyfikowany przez 
organizatorów.

Jednomyślnym werdyktem wszystkich 
8 sędziów Czempionem Świata 2012 zo
stał QR MARC. Cieszy to w dwójnasób, 
po pierwsze: polscy hodowcy, jako jedni 
z pierwszych, użyli QR MARCA i na efekty, 
jak widać, nie trzeba było długo czekać.

Wiadomość, którą otrzymaliśmy tuż 
przed oddaniem tego numeru do druku, 
a która zelektryzowała polski świat arab
ski to ta, że syn QR MARCa - janowski 
POGROM (od PĘTLA po VISBADEN (RU)) 
zdobył tytuł Scottsdale Supreme Championi

Reserve Champion went to the 2012 
European Champion from Moorsele - 
Abha Qatar, bred by Marieta Salas, own
er of the well-known Ses Planes stud in 
Spain. Therefore the result was identical 
to that in Aachen. Abha Qatar is a very 
handsome stallion with an impressive 
golden chestnut coat, at the same time 
very real and very correctly conformed. 
The “biggest loser” was considered to 
be the hope of Al Khalediah Stud, winner 
of the 2007 World Championships, the 
stallion Dakharo (US) (Dakar El Jamaal 
(BR) - FOF Kharolina (US)/Padrons Psy
che (US)). Dakharo won the B series of 
the 4 year old and above stallions' class, 
receiving a high score of 562 points, 
just one point less than QR Marc (!), 
and yet he did not stand on the podium 
and had to settle for the title of Top Ten. 
And what’s most sad is that the bronze 
medal went to a stallion whom Dakharo 
bested in class by 6 points - Al Khatab 
Al Thani (SA) (Al Batran (SA) - Hanan Al

Sam QR MARC wyglądał w Paryżu fan
tastycznie i w ręku Paola Cappecciego 
prezentował się kapitalnie. Faktem jest, 
że ogier ten - jak dobre wino - z wiekiem 
jest coraz lepszy, harmonizuje się, staje 
się bardziej męski i „powala” typem, któ
ry tak silnie przekazuje swojemu potom
stwu. Wiceczempionem został, zgodnie 
z przewidywaniami, Czempion Europy 
2012 z Moorsele - ABHA QATAR, wyho
dowany przez Marietę Salas, właścicielkę 
znanej stadniny Ses Planes w Hiszpanii. 
A więc wynik identyczny jak w Aachen. 
ABHA QATAR jest bardzo urodziwym 
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ogierem, efektownej złoto-kasztanowatej 
maści, przy tym realny i bardzo poprawnej 
budowy. „Wielkim przegranym” nazwano 
nadzieję saudyjskiej stadniny Al Khalediah 
- zwycięzcę Czempionatu Świata w 2007 
roku, ogiera DAKHARO (US) (DAKAR EL 
JAMAAL (BR) - FOF KHAROLINA (US)/PA- 
DRON PSYCHE (US)). DAKHARO wygrał 
serię B klasy ogierów 4-letnich i starszych, 
uzyskując wysoką ocenę 562 pkt., tylko 
o 1 pkt niższą niż QR MARC (I), a jednak 
nie stanął na podium, zmuszony zadowo
lić się tytułem Top Ten. I co nadzwyczaj 
przykre, brązowym medalistą został ogier,
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którego DAKHARO pokonał w klasie róż
nicą 6 pkt. - AL KHATAB AL THANI (SA) 
(AL BATRAN (SA) - HAN AN AL THANIYA 
(GB)/CRUSADER (SE)). W rezultacie DA
KHARO w ogóle nie wyszedł do dekoracji. 
Za to nagrodzony został po raz pierwszy 
wprowadzoną nagrodą specjalną - platy
nowym medalem Platinum World Cham
pion of the Show dla najwyżej ocenionego 
konia pokazu, który w przeszłości zdobył 
tytuł Czempiona Świata. „Jak na miarę DA
KHARO szyte" (L.R). Nic dodać, nic ująć.

Thaniya (GB)/Crusader (SE)). As a result 
Dakharo did not come out to be deco
rated at all. But in turn he was honored 
with a special award, introduced for the 
first time, a platinum medal and title of 
Platinum World Champion of the Show, 
for the highest scored horse of the show, 
who gained the title of World Champion 
in the past. ‘‘As tailored for Dakharo” 
(L.P). Nothing more, nothing less to be 
said.

Natomiast bardzo ucieszyło polskich 
hodowców przyznanie Stadninie Al Sha- 
qab z Qataru nagrody dla Najlepszego 
Hodowcy (Best Breeder), a jej wycho
wankowi MARWANOWI AL SHAQAB (QA) 
trofeum dla Najlepszego Reproduktora 
(Best Sire). Warto przypomnieć, że ojciec 
MARWANA - GAZAL AL SHAQAB (QA) 
był wydzierżawiony przez stadninę Koni 
w Janowie Podlaskim i zostawił w Polsce 
znakomite potomstwo. Używa się obecnie 
w polskiej hodowli, również z powodze

Whereas Polish breeders were very hap
py to hear that Al Shaqab Stud from Qatar 
was honored with the title of Best Breeders 
and its graduate, Marwan Al Shaqab (QA) 
with the trophy of Best Sire. We should note 
that Marwan’s sire - Gazai Al Shaqab (QA)
- was leased by Janów Podlaski Stud and 
left excellent get in Poland. Currently used 
in Polish breeding, also with much suc
cess, are two sons of Marwan Al Shaqab
- OR Marc (US) and Kahil Al Shaqab (US). 

niem, dwóch synów MARWANA AL SHA- 
QAB: QR MARC (US) i KAHIL AL SHAQAB 
(QA).

Bez wątpienia Paryż 2012 zgromadził 
największe gwiazdy światowego firma
mentu i po kilkuletnim kryzysie na prze
łomie wieku Czempionat Świata Koni 
Arabskich odzyskuje znaczenie i wysoki 
poziom. Jak można sądzić przyczyniła się 
do tego zmiana organizatora i ogromne 
środki finansowe pochodzące od boga
tych sponsorów z rejonu Zatoki Perskiej, 
których konie odnoszą sukcesy w Paryżu. 
Nie myślę, aby miała tu znaczenie zmiana 
miejsca. Kompleks wystawowy Vallepin- 
te jest okazały i nowoczesny, ale daleko 
od centrum Paryża. Na Porte de Versaille 
było jakoś bardziej kameralnie i wszędzie 
blisko. I choć obecnie jest bardzo głośno, 
bogato i wspaniale, z wykorzystaniem 
najnowszych osiągnięć techniki elektro
nicznej, multimediów, światła i dźwięku, 
to tamtych lat jakoś żal... A może wszyscy 
się jakoś wtedy bardziej lubili, jeden na 
drugiego nie patrzył wilkiem i światem nie 
rządził, tak jak dziś, „złoty cielec”. Nikt nie 
słyszał o sektorze VIP-ów, nie było zapór, 
bramek i uzbrojonych po zęby ochronia
rzy, a stajnie nie wyglądały jak warowne 
twierdze. Sędziowie razem z hodowcami 
świetnie się bawili, korzystając z uroków 
Paryża i atrakcji „Paris by night”. I tylko 
jedno pozostało niezmiennie - Patronat 
Jego Wysokości Króla Maroka i główna 
nagroda - ozdobne marokańskie siodło. 
Aha, jeszcze Łuk Triumfalny i Wieża Eiffla!

Without a doubt Paris 2012 gathered 
the greatest stars of the world’s firmament 
and after a couple years’ of crisis at the 
turn of the century the World Champion
ships are reclaiming their significance and 
high standard. This is presumably caused 
by a change in the organizer and huge 
funds from wealthy sponsors from the 
Gulf, whose horses are successful in Paris. 
I don’t think that the change of place had 
anything to do with this. The Vallepinte ex
hibition complex is impressive and up-to- 
date, but far from Paris’ city center. Porte 
de Versaille was more cozy and closer to 
everything. And though now all is loud, 
rich and splendid, with the use of high- 
tech special effects, multimedia, lights and 
sound... there’s something that leaves me 
longing for those years past. Or maybe it 
was that back then everybody was more 
friendly, people didn’t look at each other 
sideways and the world was not ruled by 
the mythological ‘‘golden calf”. No one 
heard of a VIP sector, there were no gates, 
fences, armed guards and the stables did 
not look like fortifications. The judges had 
great fun together with the breeders, tour
ing “Paris by night”. And only one thing 
has remained unchanged - the patronage 
of His Majesty the King of Morocco and 
the main prize - an ornamental Moroccan 
saddle. Oh - and the I'Arc de Triomphe 
and the Eiffel Tower!
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Pesai (Partner-Perforacja/Ernal)

EXPECTATIONS
This state, which initially applied main

ly to the professional fields of men’s lives 
is inevitably creeping into their private 
domains, as well as into their hobbies.

That what for decades gave people joy, 
allowing them to have fun from a healthy 
competition, is now starting to resemble 
mountain climbing against the clock. 
And regardless of what field we touch, 
whether it is stamp collecting, synchro
nized swimming or horse breeding... 
success has to be achieved as quickly 
as possible.

Ciężko jest w dzisiejszych czasach 
nadążyć za rosnącymi oczekiwaniami. 
W każdej dziedzinie. Wszystkiego chce- 
my więcej, szybciej, lepiej... Stajemy się 
coraz bardziej wymagający w stosunku 
do innych, ale i do siebie samych. Z jed
nej strony, przynajmniej z założenia, po
winno się nam żyć dostatniej, a z drugiej 
- ciągłe ściganie się z mamiącym dąże
niem do doskonałości czyni z nas nie
wolników tego wyścigu, pełnych frustra
cji i w gruncie rzeczy nieszczęśliwych. 
Mniej przestrzeni pozostawiamy sobie

znaczków, pływanie synchroniczne czy 
hodowla koni - sukces ma przyjść tak 
szybko jak tylko się da.

Mikrokosmos skoncentrowany wokół 
koni czystej krwi arabskiej nie odbiega 
od ogólnego trendu. Wymagania wyśru
bowane do granic przyzwoitości. Żeby 
wygrać pokaz, już nie wystarczy mieć 
dobrego konia, dobrego trenera i trochę 
szczęścia. Nie wystarczy wygiąć do gra
nic możliwości malutką główkę, sprawić, 
by łabędzia szyja była jeszcze bardziej 
łabędzia i oślepić sędziów, żeby nie pa-

We give ourselves little room for mistakes, 
errors and a slow gaining of experience. 
Everything has to be immediate, here and 
now.

It is difficult today to keep up with the 
ever growing expectations. In every field. 
We want more of everything, faster, bet
ter... We demand more not only of oth
ers, but also of ourselves. On one hand, 
at least theoretically, we should be living 
more prosperous lives, but on the other 
this constant pursuit of perfection turns 
us into slaves, frustrated and unhappy.

na błędy, pomyłki, powolne zdobywanie 
doświadczenia. Musi być teraz, zaraz, 
natychmiast.

Stan ten, który początkowo dotykał 
przede wszystkim zawodowych sfer 
ludzkiego życia, wkrada się nieubłaga
nie w jego prywatność, a nawet hob
by. To, co ludziom przez dziesięciolecia 
sprawiało radość, pozwalając cieszyć 
się zdrowo pojętą rywalizacją, zaczyna 
przypominać wysokogórską wspinacz
kę na czas. I niezależnie jakiej dziedzi
ny dotkniemy, czy będzie to zbieranie

Autor: Anna Stojanowska
Zdjęcia: Lidia i Wiesław Pawłowscy 
Tłum./Transl: Joanna Krawczyk
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It is difficult today to keep up with the 
ever growing expectations. In every field. 
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at least theoretically, we should be living 
more prosperous lives, but on the other 
this constant pursuit of perfection turns 
us into slaves, frustrated and unhappy.
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doświadczenia. Musi być teraz, zaraz, 
natychmiast.

Stan ten, który początkowo dotykał 
przede wszystkim zawodowych sfer 
ludzkiego życia, wkrada się nieubłaga
nie w jego prywatność, a nawet hob
by. To, co ludziom przez dziesięciolecia 
sprawiało radość, pozwalając cieszyć 
się zdrowo pojętą rywalizacją, zaczyna 
przypominać wysokogórską wspinacz
kę na czas. I niezależnie jakiej dziedzi
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Zdjęcia: Lidia i Wiesław Pawłowscy 
Tłum./Transl: Joanna Krawczyk
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The microcosm gathered around Ara
bian horses does not stray far from the 
general trend. The expectations are now 
inflated beyond all decency. In order to 
win a show it is not enough to have a 
good horse, a good trainer and a bit of 
luck. It is not enough to have the horse 
flex the small head extremely high, so that 
the swan-like neck appears even more 
arched, blinding the judges so that they 
don’t look at the legs and movement. 
You have to prepare and carry out a gi

gantic promotional campaign, hire image 
experts and at least half a dozen cheer
leaders shouting the name of a given 
horse during the most important cham
pionships. It’s a crazy world. How can a 
person peacefully go on with his breed
ing and, as Director Krzysztalowicz used 
to say, “feel the matter at hand"? It’s no 
easy task.

With such high expectations recipes for 
a satisfactory result don’t exist. One can 

only remain a quiet observer, from time to 
time trying to make a proverbial ripple in 
the pond.

And the time for that has just come, be
cause in a couple of days’ time the breed
ing season will begin and we will have to 
choose the father of our alleged success. 
That's why one of the year’s most await
ed information is the list of Arabian chief 
sires available for the 2013 season. Those 
of Polish and foreign origin, those bred, 
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trzyli na nogi i ruch. Trzeba zbudować 
i przeprowadzić gigantyczną kampanię 
promocyjną, wynająć specjalistów od wi
zerunku i co najmniej tuzin cheerleade- 
rek skandujących imię wybranego konia 
podczas najważniejszych czempiona- 
tów. Jak w tym zwariowanym świecie 
spokojnie zająć się hodowlą i jak mawia) 
dyrektor Krzyształowicz: „czuć sprawę"? 
A no, nie łatwo.

Przy tak wyśrubowanych oczekiwa
niach ztote recepty na zadowalający 
wynik nie istnieją. Można pozostać tyl
ko cichym obserwatorem, od czasu do 
czasu wrzucając przysłowiowy kamień 

do ogródka. A czas właśnie przyszedł 
odpowiedni, bo za kilka dni rozpocznie 
się sezon stanówkowy i trzeba będzie wy
brać przynajmniej ojca domniemanego 
sukcesu. Dlatego też jedną z najbardziej 
oczekiwanych informacji jest lista repro
duktorów czystej krwi arabskiej dostęp
nych w sezonie 2013. Tych polskich i za
granicznych, wyhodowanych, kupionych, 
dzierżawionych, obecnych w naturze lub 
w probówce, świeżych, mrożonych, bę
dących w rękach państwowych stadnin 
i hodowców indywidualnych. A każdy nie
sie w sobie obietnicę sukcesu.

Stado Ogierów Białka zachęca do ko

rzystania z wydzierżawionych dwa lata 
temu FIRE FIGHTER (DK) (Fs Eternal 
Flame (DE) - Manila (DK)/Wardo (DK)) 
z Danii i HATHMAN ALBADEIA (EG) (Si- 
meon Sharav (AU) - Galagel Albade- 
ia (EG)/lmperial Madori (US)) z Egiptu. 
Podjęcie decyzji dotyczących użycia 
któregoś z tych ogierów mogą ułatwić 
właśnie przychodzące na świat w stadni
nie źrebięta. Wiernych polskim liniom za
pewnie ucieszy fakt, że w sierpniu 2012 
roku powrócił do domu, po wielu latach 
spędzonych za granicą, najlepszy ogier, 
jakiego Białka kiedykolwiek wyhodowa
ła - PESAL (Partner - Perforacja/Ernal).

those bought and those leased, those 
present in the flesh and blood or in test
tubes, fresh or frozen, those offered by the 
State Studs and those offered by private 
breeders. And each one carries a promise 
of success.

Bialka Stud encourages to use the 
leased two years ago: Fire Fighter (DK) 
(FS Eternal Flame (DE) - Manila (DK) I War- 
do (DK)) from Denmark and Haytham Al- 
badeia (EG) (Simeon Sharav (AU) - Galagel 
Albadeia (EG)llmperial Madori (US)) from 

Egypt. The decision to use one of them 
can be made easier by inspecting the 
foals that are currently born at the stud. 
Those that remain faithful to Polish lines 
will be pleased by the fact that in August 
of 2012, after many years spent abroad, 
the best stallion that Bialka has ever bred 
has returned home - Pesal (Partner - Per- 
foracja/Ernal). The 22 year old hero looks 
and feels great, apparently the homely at
mosphere suits him well, and he is far from 
retiring. His Dutch owners have sent him 
to Poland for a lifelong rest, but there is 

still a fire burning in the old oven. There
fore, since the opportunity lies on our very 
doorstep, one can think about returning 
to the old pedigrees, since as we can see 
with Pesal, they carry a correct conforma
tion, good movement, health, stamina and 
a wonderful personality.

It also appears that by the end of March 
Bialka will welcome an unusual guest. 
The bred by Ferdinand Huemer, at La 
Movida Arabians in Austria, grey son of 
Gaza/ Al Shaqab (QA) - Lawrence El Gazal 
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Dwudziestodwuletni bohater wygląda 
i czuje się znakomicie, widać swojskie 
klimaty mu służą i ani myśli o emerytu
rze. Jego holenderscy właściciele przy
słali go do Polski w prawdzie na doży
wotni odpoczynek, ale w przysłowiowym 
„starym piecu” diabeł jeszcze całkiem 
nieźle pali. W każdym razie, jeśli jest 
okazja, może warto zastanowić się nad 
powrotem do dawnych rodowodów, tym 
bardziej, że jak widać na przykładzie PE
SALA, niosą one poprawność budowy, 
dobry ruch, zdrowie, wytrzymałość i ka
pitalny charakter.

Wszystko wskazuje również na to, że 
już od końca marca Białka gościć bę
dzie u siebie niezwykłego przybysza. 
Wyhodowanego przez Ferdinanda Hu- 
emera w Austrii w stadninie La Movida 
Arabians siwego syna Gazala Al Shaqab 
(QA) - ogiera LAWRENCE EL GAZAL 
(AT). Syna jednej z najpiękniejszych kla
czy w La Movida - Lara El Ludjin (AT) po 
Ludjin El Jamal (BR). Pięcioletni obecnie 
LAWRENCE pędził dotychczas szczęśli
we życie bardziej pupila rodziny niż ko
nia pokazowego. Występował niewiele, 
pracował rzadko i tylko wówczas gdy go 
bardzo o to poproszono. Został wpraw
dzie Młodzieżowym Narodowym Czem- 
pionem Austrii w 2009 roku, a w 2011 

był łaskaw otrzymać złoty medal na Mię
dzynarodowym pokazie Kallb Brd. i na 
tym karierę zakończył. Jest natomiast 
koniem niezwykłej urody i charyzmy, 
atletycznym i dobrze się ruszającym, 
o ciekawym rodowodzie. Jego hodow
ca i właściciel bardziej cenił sobie obec
ność ulubieńca w domu, niż kolejne pu
charki zbierające kurz na półce. Dzięki 
sympatii i szacunkowi, jaką Ferdinand 
Huemer darzy polską hodowlę, najpraw
dopodobniej będziemy gościć LAWREN- 
CA w nadchodzącym sezonie w naszych 
stajniach.

W Stadninie Koni Janów Podlaski tro
chę nowego, trochę starego. Do grupy 
doskonale znanych i używanych w po
przednich sezonach ogierów dołączył 
młody AMANITO po Eden C (US) od 
Altamira po Probat (SE). Zwracający 
uwagę urodą i suchością laureat Top 
Five Czempionatu Wiosennego Pokazu 
Młodzieży Ogierów Młodszych w Białce, 
Czempion Pokazu Jesiennego Ogierów 
Młodszych w Janowie Podlaskim i Top 
Five Czempionatu Wiosennego Pokazu 
Młodzieży Ogierów Młodszych w Białce.

Powoli nieodkrytym lądem przestaje 
być izraelskiej hodowli ABYAD AA (IL) 
(Nader Al Jamal (US) - Al Amal AA (IL)/ 
Halim Shah I (HU)) z Ariela Arabians. 

Pierwsze źrebięta po tym ogierze wła
śnie przychodzą na świat i zapowiada
ją się bardzo obiecująco. ABYAD AA, 
o rok doroślejszy, sprawdza swoje siły 
w wyścigowej próbie dzielności. Jego 
rodowód jest dla polskich hodowców 
egzotyczny i bezpiecznie odległy, po
winien zatem zainteresować nawet tych 
ciągle poszukujących. ABYAD AA, zanim 
ukończył rok, wystartował w dwóch po
kazach, zdobywając tytuły Czempiona 
Egyptian Event Izraela oraz Wiceczem- 
piona Izraela w kategorii źrebiąt rocznika 
2009. Wiosną 2010 przyjechał do Jano
wa Podlaskiego i zadomowił się nad Bu
giem na dobre.

Zgodnie z umową na drugi sezon po
zostanie również w Janowie znakomi
ty KAHIL AL SHAQAB (QA) (Marwan Al 
Shaqab (QA) - OFW Mishaah (US) L/Mi- 
shaah (US)), którego potomstwo rozgro
miło w tym roku konkurencję na pokazie 
Al Khalediah w Arabii Saudyjskiej. Dobry 
to znak dla tych, którzy zaufali młodemu 
ogierowi.

Najwięcej nowości do repertuaru 
wprowadza w tym sezonie Stadnina 
Koni Michałów. I to jakich!!! Same ko
ronowane głowy. Nieubłaganie w doro
słość wkroczył siwy, delikatny EMPIRE 
(Enzo (US) - Emira/Laheeb (IL)). Przez
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długi czas dziecinny, trochę żeński miał 
czas zmężnieć, a pobyt na torze wyści
gowym na pewno mu w tym pomógł. 
Dzisiejszy EMPIRE to zupełnie inny koń, 
piękny, czteroletni ogier, mający na swo
im koncie liczne sukcesy pokazowe. Tyl
ko w 2010 roku zdobył Wiceczempionat 
Ogierów Młodszych Wiosennego Poka
zu w Białce, Czempionat Polski Ogie
rów Młodszych w Janowie Podlaskim, 
II Wiceczempionat Europy Ogierów 
Młodszych w Moorsele (BE) oraz Top 
Ten Czempionatu Świata Ogierów Młod
szych w Paryżu (FR). Rok 2011 przyniósł 
mu tytuł Międzynarodowego Czempiona 
Ogierów Młodszych w Weis, (AT). Naj
lepszy czas dla EMPIRE dopiero nad
chodzi.

Największe emocje budzi oczywiście 
wprowadzenie do oferty stanówkowej 
zeszłorocznego Młodzieżowego Wice- 
czempiona Świata - trzyletniego EQll- 
ATORA po QR Marc (US) od Ekliptyka 
po Ekstern. Ogier, mający już swój wier
ny fanklub, w tak młodym wieku będzie 
się musiał zmierzyć z wyprzedzającą go 
sławą i rosnącą legendą. Ale też ma ją na 
czym budować: w 2011 roku Wiceczem- 
pion Wiosennego Pokazu Młodzieży 
Ogierów Młodszych w Białce, Drugi Wi-
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ceczempion Polski Ogierów Młodszych 
w Janowie Podlaskim, w 2012 roku 
Czempion Wiosennego Pokazu Młodzie
ży Ogierów Młodszych w Białce, Czem
pion Polski Ogierów Młodszych w Ja
nowie Podlaskim, Drugi Wiceczempion 
Pucharu Narodów Ogierów Młodszych 
w Aachen (DE), Czempion Europy Ogie
rów Młodszych w Moorsele (BE) i wresz
cie Wiceczempion Świata Ogierów Młod
szych w Paryżu (FR).

Pomimo licznych ofert dzierżawy z za
granicy pozostaje w kraju, w domu.

Na szersze użycie czekają też wpro
wadzone w zeszłym roku do oferty: ska- 
rogniady, świetnie się ruszający CHI- 
MERYK (Eryks - Chimera/Emigrant) 
i kasztanowaty, doskonale sprawdzający 
się pod siodłem EL OMARI (Enzo (US) 
- Embra/Monogramm (US)). O wartości 
hodowlanej obydwu reproduktorów za 
chwilę świadczyć będą źrebięta, właśnie

(AT). The son of one of the most beautiful 
mares at La Movida - Lara El Ludjin (AT) by 
Ludjin El Jamal (BR). The 5 year old Law
rence has up to now been more of a fam
ily pet than a show horse. He was shown 
little, worked rarely and only when he was 
very kindly asked to do so. Though he did 
become Austrian National Junior Champi
on in 2009 and in 2011 was kind enough 
to claim a Gold Medal at the international 
Kauber Platte show, after which he end
ed his career. However he is a horse of 

ior Champion from the Autumn Show in 
Janów Podlaski.

Up to now considered to be unknown 
territory, Abyad AA (IL) (Nader Al Jamaal 
(US) - Al Amal AA (IL)/Halim Shah I (HU)) 
from Ariela Arabians will soon reveal his 
potential. The first foals by this stallion 
are just being born and appear to be 
very promising. Abyad AA, now a year 
older and more mature, is testing his 
athletic abilities at the track. His pedi
gree is very exotic for Polish breeders 

elties they are! All crowned royalty. The 
delicate grey Empire (Enzo (US) - Emira/ 
Laheeb (IL)) has inevitably entered matu
rity. For a long time a bit foal-like, slightly 
feminine, he had time to become more 
masculine, which can definitely be attrib
uted in part to his racing training. The Em
pire of today is a totally different horse, a 
beautiful, four year old stallion, with numer
ous show successes under his belt. Only 
in 2010 he gained the Reserve Champion 
title at the Junior Spring Show in Białka,

As initially agreed the supreme Kahil Al Shaqab (QA) (Marwan Al 
Shaqab (QA) - OFW Mishaahl (US)ZMishaah (US)) will remain at 

Janow for a second season. His progeny have crushed the com
petition this year at the Al Khalediah Show in Saudi Arabia, which 
is a good sign for those who put their trust in the young stallion.

extraordinary beauty and charisma, ath
letic and good moving, with an interesting 
pedigree. His breeder and owner cher
ished the presence of his favourite horse 
at home more than subsequent trophies 
gathering dust on shelves. Thanks to 
the fondness and respect that Ferdinand 
Huemer has for Polish breeding our studs 
will probably be home to Lawrence in the 
upcoming season.

At Janow Podlaski Stud there’s some
thing old and something new. The group 
of well known and used in previous sea
sons sires was enlarged by the young 
Amanito by Eden C (US) out of Altamira 
by Probat (SE). Catching the eye with 
his superb beauty and dryness, the stal
lion is a double Top Five finalist from the 
Junior Spring Show in Bialka and a Jun- 

and distant in a safe way, therefore he 
should interest even those which are still 
searching. Before Abyad AA turned one, 
he participated in two shows, gaining the 
titles of Israeli Egyptian Event Champion 
and Israeli Reserve Champion in the cat
egory of 2009 foals. In the spring of 2010 
he came to Janów Podlaski and settled 
down by the Bug River for good.

As initially agreed the supreme Kahil 
Al Shaqab (QA) (Marwan Al Shaqab (QA) 
- OFW Mishaahl (US)/Mishaah (US)) will re
main at Janów for a second season. His 
progeny have crushed the competition 
this year at the Al Khalediah Show in Saudi 
Arabia, which is a good sign for those who 
put their trust in the young stallion.

The most novelties this season are 
brought by Michałów Stud. And what nov- 

the Champion title at the Polish Nationals 
in Janow Podlaski, the Bronze Medal at 
the European Championships in Moorsele 
(BE) and the Top Ten at the World Cham
pionships in Paris (FR). The next year 
brought him the title of International Junior 
Champion from Weis (AT). And Empire’s 
best time is just around the corner.

The greatest emotions are stirred of 
course by the addition of last year’s World 
Reserve Junior Champion - the three year 
old Equator by QR Marc (BE) out of Eklip- 
tyka by Ekstern. This stallion already has his 
faithful fanclub. He will have to deal with the 
fame, which is already ahead of him and a 
growing legend. But then the legend has 
plenty to grow from: in 2011 the Reserve 
Champion from the Junior Spring Show 
in Bialka, the Junior Bronze Medalist at 
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rodzące się w Michałowie. CHIMERYK 
zadebiutował jako roczny, od razu wyso
kim „C”, zostając Czempionem Ogierów 
Młodszych Wiosennego Pokazu w Biał- 
ce oraz zdobywając tytuł Top Five na po
kazie narodowym w Janowie Podlaskim. 
Rok później wywalczył tytuły Top Five 
na pokazie w Białce oraz na Jesiennym 
Pokazie w Janowie Podlaskim. EL OMA- 
Rl - podobnie jak jego piękna matka, 

wyróżniający się zamaszystym, obszer
nym kłusem, został Wiceczempionem 
Ogierów Młodszych Jesiennego Pokazu 
w roku 2009 i Drugim Wiceczempionem 
Polski Ogierów Młodszych w roku 2010.

Hodowla państwowa stawia w tym 
sezonie do dyspozycji 41 ogierów. Jest 
więc w czym wybierać, w zależności od 
obranej ścieżki, kaprysu czy zasobności 
portfela. Ideałem byłoby, aby te wybo

ry same w sobie sprawiały hodowcom 
radość, miały w sobie magię tworzenia 
i smak niespodzianki. Jest to do zrobie
nia pod warunkiem, że damy sobie pra
wo do popełniania błędów, że jak mawia 
Jerzy Białobok: wypracujemy w sobie 
cierpliwość i pokorę, a oczekiwanie suk
cesu nie stanie się obsesją. Nie co dzień 
rodzi się czempion świata, ale próbować 
zawsze warto...

the Polish Nationals in Janów Podlaski, in 
2012 the Champion from the Junior Spring 
Show in Bialka, the Junior Champion from 
the Polish Nationals in Janów Podlaski, the 
Junior Bronze Medalist from the All Nations 
Cup in Aachen (DE), the Champion from 
the European Championships in Moorsele 
(BE) and finally the Junior Reserve Champi
on from the World Championships in Paris 
(FR). Despite numerous lease offers from 
abroad he remains in Poland, at home.

Awaiting a broader use are also stal
lions which joined the chief sire group last 
year: the brown, superbly moving Chi- 
meryk (Eryks - Chimera/Emigrant) and the 
chestnut, well-performing under saddle El 

Omari (Enzo (US) - Embra/Monogramm 
(US)). Attesting to the breeding value of 
both sires will soon be their foals, which 
are currently being born in Michałów. Chi- 
meryk made his debut on a high note as a 
yearling, at once becoming Champion at 
the Junior Spring Show in Białka and gain
ing a Top Five at the Polish Nationals in 
Janów Podlaski. A year later he claimed 
the titles of Top Five in Bialka and the Au
tumn Show in Janów Podlaski. El Omari, 
who similarly to his dam presents an ex
tensive, ground covering trot, became 
Junior Reserve Champion at the Autumn 
Show in 2009 and a Bronze Medalist at the 
Polish Nationals in 2010.

This season the State Studs are of
fering 41 sires. That’s plenty to choose 
from, depending on the direction of 
one’s breeding, one's fancy or wealth. 
It would be ideal if these choices would 
cause great joy for breeders, all on their 
own. That they would carry within them 
the magic of creation and the taste of 
surprise. It's possible under the condi
tion that we give ourselves the right to 
be wrong and that, as Director Jerzy 
Bialobok says, we accept patience and 
humility and that the wait for success will 
not become our obsession. Not every 
day is a world champion born, but it is 
always worth to try...
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JEGO EKSCELENCJA AMBASADOR

Opracowała: Izabella Pawelec-Zawadzka 
Zdjęcia: Halsdon Arabians i Weatherford Farms 
Ttum./Transl: Joanna Krawczyk

22 września 2012 roku w swojej ostat
niej przystani, stadninie Halsdon Arabians 
w Wielkiej Brytanii, w wieku 33 lat odszedł 
na wieczne pastwiska jeden z najwybit
niejszych przedstawicieli swojej rasy.

Jak mało który koń arabski zasługuje na 
tytuł Ambasadora Polski i jak mało który 
tak godnie reprezentował polską hodowlę 
w święcie. Piechur-przedstawiciel najstar
szego polskiego rodu ogiera Krzyżyk or.ar. 
importowanego w r. 1876 do Jarczowiec 

i najcenniejszej, słynnej janowskiej linii „P" 
wywodzącej się od urodzonej ok. 1810 
roku w stadzie hrabiów Branickich w Białej 
Cerkwi klaczy Szamrajówka, przyszedł na 
świat 17 stycznia 1979 roku w Państwo
wej Stadninie Koni w Janowie Podlaskim. 
Warto przyjrzeć się uważniej rodowodowi 
Piechura i wszystko staje się jasne. Znaj
dujemy w nim najsłynniejsze gwiazdy pol
skiej hodowli i rzadko spotykany inbred 
na „Królową Polski” nieśmiertelną Bando- 

lę. Występuje ona dwukrotnie w jego ro
dowodzie - raz jako matka ojca Piechura 
ogiera Banat, Czempiona Wielkiej Bryta
nii, dzierżawionego w latach 1975 - 1977 
przez znaną angielską hodowczynię Patri- 
cię Lindsay (Banat wywarł znaczący wpływ 
na brytyjską hodowlę); drugi raz Bandolę 
spotykamy po stronie matki Piechura, kla
czy Pierzeja po Bandos.

Piechur uosabiał to wszystko co jest 
kwintesencją tradycji polskiego programu 
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hodowlanego i pojęcia „piękny i dzielny”. 
Świadczą o tym jego dokonania. I tak:

• wybitna kariera wyścigowa - Wyści
gowy Koń Roku (1983), w ciągu 2 
sezonów biegał 13 razy, zwyciężył 10
- krotnie, wygrał 8 gonitw imiennych 
najwyższej rangi: Nagr. Amuratha, 
Sambora, Porównawcza, Kabareta, 
Janowa (Przychówku), Derby, Czorta 
i Witezia.

• spektakularne sukcesy na pokazach
- Top Ten Ogierów Starszych USA 
(1986), Wiceczempion Europy Ogie
rów Starszych (1992), Międzynaro
dowy Czempion Ogierów Starszych 
(1994 Towerlands), Czempion Ogie
rów Starszych Scandinavian Open 
(Blommerod 1995), Czempion Ogie
rów Starszych Pucharu Narodów 
(Aachen 1995),

Oferowany wraz z innymi ogierami 
z Toru Wyścigowego podczas Polskich 
Dni Arabskich w 1983 roku, zwrócił uwa
gę hodowców amerykańskich p.p. We
atherford z Teksasu, którzy w towarzystwie 
Xavier’a Moreau, francuskiego hodowcy 
i wielkiego przyjaciela polskiej hodowli 
koni arabskich, po-raz pierwszy odwiedzi
li Polskę. Okoliczności zakupu przez nich 
Piechura barwnie opisał dalej sam Xavier. 
W dniu 12 października 1983 roku Piechur 
wyjechał z Toru Wyścigowego w Warsza
wie do Stanów Zjednoczonych.

Wybitny hodowca, Dyrektor Stadniny 
Koni w Michałowie Ignacy Jaworowski 
znany był z tego, że wiedziony wyjątko

wą intuicją nie ustawał w poszukiwaniach 
ogiera „pasującego” do jego koncepcji ho
dowlanej i konsekwentnie dążył do jej re
alizacji. Na początku lat 80 - tych ubiegłe
go stulecia Dyrektor Jaworowski, w celu 
rozszerzenia bazy genetycznej michałow- 
skiego stada zamierzał użyć w Michałowie 
ogiera z rodu Krzyżyka or.ar., jednak w in
nym typie jak kryjący w Janowie Arbil. Miał 
to być ogier maści siwej, rosły, w dużych 
ramach, bardzo szlachetny i harmonijny, 
z doskonałym ruchem. Jeden tylko ogier 
spełniał te warunki. Był nim Piechur.

Z nie małym trudem udało się wydzier
żawić Piechura na jeden sezon. Przybył do 
Michałowa 11 grudnia 1987 roku, wyjechał 
28 czerwca 1988 r.

Piechur spełnił oczekiwania hodowcy, 
pozostawił w Michałowie stawkę znako
mitych klaczy, m.in. Premierę (od Premia 
po Palas (RU)) (Czempionka Polski Klaczy 
Młodszych (1990), Czempionka Holandii 
Klaczy Starszych (2004), Wiceczempion- 
ka Klaczy Starszych Elran Cup (2004), 
Czempionka Klaczy Staszych w Mooslar- 
gue (2004)), Zaletę (od Żula po Probat 
(SE)) (Wiceczempionka Polski Klaczy 
Młodszych (1991), Ewolutę (od Erudycja 
po Probat (SE)), zwyciężczynię licznych 
pokazów w Wielkiej Brytanii i wreszcie Er
nestynę (od Erwina po Palas (RU)), mat
kę najwybitniejszego aktualnie polskiego 
reproduktora ogiera Ekstern (po Mono- 
gramm (US)), trójkoronowanego zwycięz
cę Pucharu Narodów, Czempionatu Euro
py i Świata. I choć Piechur nie pozostawił 

w Polsce syna to przez swojego wnuka 
pozostawił w polskiej hodowli nie do za
tarcia ślad.

Ostatnim etapem życiowej drogi Pie
chura było miejsce wyjątkowe, prawdziwy 
koński raj - czyli Halsdon Arabians, Shirley 
i Charliego Wattsów. Shirley, zachwycona 
potomstwem Piechura w Michałowie, za
kupiła go w r. 1991 do swojej stadniny. 
Spędził tam 22 szczęśliwe lata otoczony 
miłością i szacunkiem.

Pozwólmy o Piechurze opowiedzieć 
tym, którym był szczególnie bliski.

Xavier Moreau
„Niewiele koni potrafi odcisnąć nieza

pomniane piętno na życiu prawdziwego 
“koniarza" i zmienić jego życie na zawsze. 
Dla mnie i mojej rodziny takim koniem był 
właśnie Piechur.

Zobaczyłem go po raz pierwszy pewne
go ranka w 1983 roku na torze w Warsza
wie. Stał tam wraz ze wspaniałym Wikin
giem (Etap - Wilma/Pietuszok (RU)), hod. 
SK Janów Podlaski, oraz cieszącym się 
dużą popularnością Deficytem (Algomej - 
Dewiza/Negatiw (RU)), hod. SK Michałów. 
Cała trójka była tego roku oferowana na 
aukcji Silent Sale. To, co ujęło mnie w Pie
churze, to niezwykłe połączenie typu, pra
widłowej budowy i atletyzmu, co zaowoco
wało wyjątkowo udaną karierą wyścigową.

Moi ówcześni teściowie, J.W. i Cathe
rine Weatherfordowie, przyjechali wtedy

HIS EXCELLENCY AMBASSADOR

PIECHUR
On September 22nd, 2012, at his final ha

ven, Halsdon Arabians in the UK, one of the 
most outstanding representatives of the Ara
bian breed passed away at the age of 33.

He deserves the title of Polish Ambas
sador like none other, as like none other 
he proudly represented Polish breeding 
around the world. Piechur - a representa
tive of the oldest Polish sire line of Krzyżyk 
d.b., imported in 1876 to Jarczowce and 
the most valuable and famous Janów “P- 
line”, descending from the mare Szamra- 
jówka, foaled ca. 1810 in the stud of the 
Branicki. counts in Biała Cerkiew - was 
born on January 17th, 1979 at the State 
Stud of Janów Podlaski. A closer look at 
Piechur’s pedigree explains it all. In it we 
find the most famous stars of Polish breed
ing and a rare linebreeding to the “Queen 
of Poland", the immortal Bandola. She ap

pears twice in his pedigree - once as the 
dam of Piechur’s sire (Banat: UK National 
Champion, leased in 1975-1977 by British 
breeder Patricia Lindsay, he made a huge 
impact on UK breeding) and again on the 
distaff side as the grandam od Piechur’s 
dam Pierzeja (through her sire Bandos).

Piechur embodied the very essence of 
the Polish breeding program and the well- 
known phrase “bold and beautiful”. Attest
ing to that are the following achievements:

• an outstanding racing career - 1983 
Racehorse of the Year. During 2 sea
sons he raced 13 times, winning 10. 
These wins included 8 of the most im
portant stakes in Poland: Amurath St., 
Sambor St., Criterium St., Kabaret St., 
Janow Podlaski (Arabian Produce) St., 
Derby, Czort St. and Witez St.

• spectacular successes in the show 

arena - 1986 US National Top Ten 
Senior Stallion, 1992 European Sen
ior Reserve Champion Stallion, 1994 
International Senior Champion Stal
lion (Towerlands), 1995 Scandina
vian Open Senior Champion Stallion 
(Blommerod), 1995 All Nations Cup 
Senior Champion Stallion (Aachen).

Offered among other stallions from the 
race track during the 1983 Polish Arabian 
Horse Days, he caught the attention of the 
Weatherfords, American breeders from 
Texas, who visited Poland for the first time. 
They were accompanied by Xavier Moreau, 
a French breeder and great friend of Polish 
Arabian horse breeding. The circumstanc
es of their purchase of Piechur are colour
fully told by Xavier himself later on. Piechur 
left the race track in Warsaw and headed 
for the United States on October 12th, 1983. 
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do Polski po raz pierwszy w celu odwie
dzenia stadnin oraz obejrzenia Pokazu 
Narodowego i aukcji. Ja sam miałem już 
do czynienia z polskimi końmi wiele lat 
wcześniej, gdy mieszkaliśmy we Francji. 
W naszej stadninie „Haras de Raynes” sta
ło wiele narodowych i międzynarodowych 
czempionów wywodzących się z Polski. 
W pewnym momencie byliśmy nawet wła
ścicielami klaczy Piewica (RU) (Priboj (RU) 
- Wlodarka/Ofir), założycielki słynnej linii 
„P” w Polsce. Te doświadczenia i sukcesy 
spowodowały, że udało mi się przekonać 
moich teściów do zakupu Piechura.

Teść uznał, że zabawnie będzie wysłać 
swojej córce Sharon teleks o treści „kupi
liśmy derbistę”.

W trakcie pierwszego roku Piechur po
krył ponad siedemdziesiąt klaczy i stano
wił główną siłę napędzającą rozwój stadni
ny. W 1986 roku zdobył tytuł Top Ten Ogie
rów na Narodowym Pokazie USA. Pokazy
wał go doskonały prezenter i barwna oso
bowość, Jerry Sindt, dzięki któremu klacz 
Penicylina (Palas (Ril) - Pentoda/Bandos), 
hod. SK Janów Podlaski, pochodząca tak

jzyr.tu krew irabska
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że z linii „P”, została tego samego roku 
Narodową Czempionką Klaczy USA.

W 1987 roku Ignacy Jaworowski, ów
czesny dyrektor Stadniny Koni Michałów, 
wydzierżawił Piechura i w następnym roku 
pokrył nim 64 najlepsze klacze. W zamian 
za dzierżawę staliśmy się właścicielami 
przepięknej klaczy Gildia (El Paso - Gilza/ 
Espartero).

Charliego i Shirley Wattsów spotkali
śmy w małej kawiarence na trasie do Ja
nowa Podlaskiego. Długo rozmawialiśmy. 
Powiedzieli nam, że źrebięta po Piechu
rze urodzone w SK Michałów wywarły na 
nich wielkie wrażenie. Shirley postanowiła 
przyjechać do mnie, do Teksasu, żeby zo
baczyć Piechura na żywo. Gdy go ujrzała, 
natychmiast zechciała go kupić.

Bardzo lubiłem Piechura i spędzałem 
z nim wiele czasu. Był niezwykle inteligent
nym i kochanym koniem. Towarzyszyłem 
mu podczas jego podróży do Polski i z po
wrotem, jak również w trakcie jego drogi 
do Anglii, do stadniny Wattsów. Bardzo 
miło wspominam czas spędzony z Char- 

liem i Shirley w ich domu w Devon, świet
nie się bawiliśmy.

Ponadto dzięki Piechurowi mieliśmy 
okazję obejrzeć koncert Rolling Stonesów 
z pierwszego rzędu, jak również spędzić 
trochę czasu z grupą za kulisami tuż przed 
ich występem, z czego ochoczo skorzy
stała nasza znajoma, Audrey Fisher. To 
było dla mnie spełnieniem marzeń, jako że 
byłem fanem tej grupy od młodości.

Piechur stanowił uosobienie wzorcowe
go konia arabskiego. Posiadał wszystkie 
cechy pożądane u tej rasy, co jest bardzo 
rzadkie. Termin, który określiłby go chyba 
najlepiej to „wszechstronność”.

Miałem niezwykłą okazję i przywilej ob
cować z czterema pokoleniami koni z li
nii “P”: jako właściciel Piewicy we Francji 
i Pierzei (matki Piechura) w Teksasie oraz 
mając pod swoją opieką Pierzgę po Nega- 
tiw (babkę Piechura), również w Teksasie. 
Nasze życie zmieniło się wraz z dołącze
niem do nas Piechura, a potem znowu, 
gdy odszedł do Wattsów. Należy podkre
ślić, że to dzięki ich wiedzy i właściwemu 
zarządzaniu osiągnął wielkie sukcesy na 
ringach Europy. Nie mógł trafić w lepsze 
miejsce niż u nich, gdzie spokojnie dożył 
swoich dni. Zwierzęta były i są dla Watt
sów prawdziwą pasją i są traktowane 
przez nich ze szczególną dobrocią.

Polska zawsze miała doskonałe konie 
dzięki wizji i oddaniu ludzi zajmującymi się 
tymi zwierzętami. Piechur został wyhodo
wany przez Andrzeja Krzyształowicza, dy
rektora SK Janów Podlaski.

Superb breeder, director of Michałów 
State Stud, Ignacy Jaworowski, was 
known for his never ending search for the 
right stallion, which would suit his breed
ing concept. Guided by his intuition, he 
spared no effort to realize this idea. In the 
early 80s of the previous century Direc
tor Jaworowski wanted to use a stallion 
from Krzyżyk d.b.’s sire line in Michałów, 
in order to broaden the stud’s genetic 
pool. However he wanted a different type 
of horse than the used at Janów Podlaski 
Arbil. It was to be a stallion of a grey coat 
colour, robust, in large frames, very refined 
and balanced, with excellent movement. 
Only one stallion fulfilled those require
ments. That stallion was Piechur.

Piechur, was successfully leased for one 
season. He arrived at Michałów on Decem
ber 11“’, 1987 and left on June 28th, 1988.

Piechur did not disappoint. He left 
a wonderful group of mares in Michałów, 
among them Premiera (out of Premia/ 
Palas (RU)), 1990 Polish National Jun
ior Champion Mare, 2004 Dutch National 
Senior Champion Mare, 2004 Elran Cup 
Reserve Senior Champion Mare, 2004 
Senior Champion Mare in Mooslargue; 
Zaleta (out of Zula/Probat (SE)), 1991 Pol
ish National Reserve Junior Champion 
Mare; Ewoluta (out of Erudycja/Probat 
(SE)), a multi UK show winner; and finally 
Ernestyna (out of Erwina/Palas (RU)), dam
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Mam świetne wspomnienia z moich 
trzydziestu kilku podróży do Polski, które 
odbyłem w ciągu tych wszystkich lat. Po
znałem fantastycznych ludzi i zyskałem 
cudownych przyjaciół. Piechur był uciele
śnieniem ich wizji i pracy, był wyjątkowym 
koniem wyścigowym i pokazowym”.

Urszula Białobok
Główny Specjalista ds. Hodowli Koni 
w SK Michałów od 1969 roku.

„Wielka hodowla” polega na wielkich 
pomysłach i ich szybkiej realizacji....

Dyrektor Ignacy Jaworowski wierzył 
w swoje klacze, natomiast rzadko używał 
ogierów własnej hodowli. Główną „Mekką” 
ogierów był Janów Podlaski i stamtąd przy
chodziły do Michałowa ogiery czołowe. Szef 
lubił podróżować, często wyjeżdżał sędzio
wać lub odwiedzać hodowle koni arabskich 
na świecie. Po każdym wyjeździe opowia
dał, co widział i co Go zainteresowało. Po
kłosiem tych wypraw były sprowadzane do 
Michałowa ogiery: z Tierska (ZSRR) - Na- 
miet i Magnit (1974), Tallin i Pesennik (1985), 
z Anglii - Burkan (1976r), z Szwecji - Pro- 
bat (1980), z Niemiec - Gadir (1989), z USA 
- Grandorr (1991) i Monogramm (1993). 
W 1996 roku sprowadzono do SK Michałów 
po raz pierwszy nasienie mrożone ogiera 
Sanadik El Shaklan z USA, które rozpoczęło 
nową erę w rozrodzie koni w Polsce.

Dyrektor Ignacy Jaworowski przyjaźnił 
się z Xavierem Moreau i Jego matką panią 

of Poland’s most outstanding chief sire of 
today, Ekstern (by Monogramm (US)), Tri
ple Crown winner of the All Nations Cup, 
European and World Championships. And 
although Piechur did not leave a son in Po
land, he has made a permanent mark on 
Polish breeding through his grandson.

The final part of Piechur’s life journey 
was a special place, a true equine para
dise - Halsdon Arabians of Shirley and 
Charlie Watts. Shirley, delighted by Pie- 
chur's get in Michałów, purchased him in 
1991. He spent 22 years under her care, 
surrounded by love and respect.

Here’s what those that were especially 
close to Piechur have to say about him:

Xavier Moreau
„There are very few horses for a horse

man, who will change his life forever. The stal
lion Piechur did that for my family and me.

I first saw Piechur one morning on the 
racetrack in Warsaw in 1983, with the great 
Wiking (Etap - Wilma by Pietuszok (RU)) 
bred by Janów Podlaski Stud, too and the 
very popular Deficyt (Algomej - Dewiza 
by Negatiw (RU)) bred by Michałów Stud. 
They were all in the Silent Sale that year. 
1 was taken by Piechur’s combination of 
type, confirmation, and athletics proven

Piewica, foundress of the famous "P line in Poland, established a 
legacy of Arabians which have for generations continued to dominate 
the race track as well as the show arena Direct descendants of Piewica 
have yielded some of the highest dollar values and are becoming 
increasingly more precious to breeders and showmen This is a family 
of exceptional individuals and superior producers.
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by his exceptional race record. He raced 
twelve times, won eleven times, once sec
ond, winning the most important stakes 
races in Poland, including the Derby and 
the Criterium.

My parents in law at the time, JW and 
Catherine Weatherford were in Poland for 
their first time to visit the stud farms, see 
the horse show, and the auction. Having 
been involved with Polish horses for many 
years before with my family in France, “Ha
ras De Raynes” we had multiple national 
and international champions there. We 
also owned at one time, Piewica (RU) (Pri- 
boj (RU) - Wlodarka by Ofir), the founda
tion mare for the famous “P” line in Poland. 
From these successes, I convinced my in 
laws to buy Piechur.

My father in law thought it was funny to 
send a telex to his daughter, Sharon just 
saying, “we bought a Derby winner”.

For his first year, Piechur bred over sev
enty mares, being the driving force for the 
growth of the farm. He became an US Na
tional Top Ten Stallion in 1986, shown by 
the great showman and individual, Jerry 
Sindt, who showed Penicylina (Palas (RU) 
- Pentoda by Bandos) bred by Janow 

Podlaski Stud, the US National Champion 
Mare that year from the “P” line too.

In 1987 Mr. Ignacy Jaworowski, the 
director of Michałów Stud at that time, 
leased Piechur who bred sixty four of his 
best mares in 1988. For the lease, we got 
to take ownership of the beautiful Gildia (El 
Paso - Gilza by Espartero).

We met Charlie and Shirley Watts in 
a little café restaurant on the way to Janow 
Podlaski. After much conversation, they 
were impressed by Piechur’s foals at Mi
chałow Stud. Shirley decided to come to 
Texas to see him. After seeing him she 
wanted to buy him.

I was very fond of Piechur, spending 
a lot of time with him. He was a very smart 
and sweet horse. I traveled with him, going 
to Poland and back. I also traveled to Eng
land with him to the Watt's Stud Farm. We 
had a wonderful time in Devon at Charlie 
and Shirley’s home.

Also, because of him I went to see The 
Rolling Stones in concert (front row seats). 
A few of us including, Audrey Fisher, spent 
quite a bit of time with the band before
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Moreau-Sipiere, jeszcze we Francji. Szefo
wi bardzo podobał się kryjący w tej stad
ninie Arbor (Doktryner - Arba po Cornet) 
hod. SK Janów Podlaski, prowadzone były 
nawet rozmowy na temat jego dzierżawy. 
Później Xavier przeniósł się do USA i szczę
śliwy traf zrządził, że związał się ze stadniną 
Weatherford Farms i został jej menadże

rem. Znając dobrze polską hodowlę dora
dził właścicielom kupno Piechura. Nie uży
ty w Polsce (w Janowie krył w tym czasie 
inny syn Banata - Gabaryt od Gambia po 
Bandos), Piechur został sprzedany. Dyrek
tor Jaworowski wpadł na pomysł dzierżawy 
Piechura. Negocjacje zostały zakończone 
sukcesem i Piechur przybył do Michałowa 

dn. 11.12.1987 r., gdzie przebywał do dnia 
28.06.1988 roku.

Pokrył 64 klacze, zaźrebił 62 - % źre- 
bości 96,6 (klacze były inseminowane 
świeżym nasieniem). Urodziło się 24 
ogiery i 26 klaczy.

Z ogierów: Kronos od Kabała po Pa
las (RU) został sprzedany do PSO Łąck, 
a gniady Ariet od Arteria po Probat (SE) 
został wyeksportowany do Maroka, ku
pił go dr A. Sedrati. Ariet odniósł w Ma
roku sukcesy zarówno na wyścigach jak 
i w hodowli. Ariet nieźle biegał, był w tre
ningu u Mieczysława Mełnickiego w la
tach 1992- 1993, biegał 16 x, wygrał 8 x, 
N. Janowa, Michałowa, Embargo, Come
ta i Skowronka.

Piechur był zdecydowanie ojcem kla
czy (w kolejności urodzenia): Egonda od 
Emfaza, Ekologia od Emigracja, Ernesty
na od Envina, Espinoza od Esperanca, 
Gwarancja od Gizela, Wybranka od ,Wi- 
lejka, Estetyka od Estancja, Fortalicja od 
Flota, Zaleta od Zula, Gawęda od Głow
nia, Generacja od Geneza, Frygia od Fu
rora, Freja od Frejlina, Premiera od Pre
mia, Epifora od Etylina, Dominika od Da- 
mieta, Morwa od Marża, Eltra od Elana, 
Werda od Wendeta, Erotyna od Erotyka, 

Dziwożona od Dębówka, Gencjana od Ge
tynga, Delbana od Dewiza, Plaża od Plisa, 
Pobudka od Pikieta i Ewoluta od Erudycja. 
20 z tych klaczy wyjechało w świat; zosta
ły sprzedane do Niemiec, Belgii, Holandii, 
Hiszpanii, Włoch, Szwecji Wlk. Brytanii, 
Maroka, Dubaju, USA i Brazylii; 4 zmieni-

they went on stage. It was a dream comes 
true for me, being a fan since my youth.

Piechur was the epitome of what an Ara
bian horse should be. He had the combi
nation of all qualities, which is very rare. 
Versatility could have been his second 
name.

I have had the incredible opportunity 
and privilege of being around four gen
erations of the “P" family. Owning Pie- 
wica in France and Pierzeja the dam of 
Piechur in Texas and boarded Pierzga 
by Negatiw his grandmother also in Tex
as. Our lives changed when we got Pie
chur and incredibly again when he went 
to the Watt’s, where he achieved in Eu
rope, great successes with their knowl
edge and guidance. He couldn’t have 
had a better place to live and spend the 
rest of his long life. The Watt’s having 
a passion and incredible kindness for 
animals.

Poland has always had great horses 
because of the vision and dedication of 
the horsemen there. Piechur was bred 
by Mr.Andrzej Krzysztalowicz, director of 
Janow Podlaski Stud.

I have great memories from my thirty 
something trips to Poland over the years, 
met great people and friends. Piechur was 

their vision, work, and an exceptional race 
and show horse.”

Urszula Białobok
Breeding manager at Michałów State 

Stud since 1969.
„Great breeding” is about great ideas 

and their fast realization...
Director Ignacy Jaworowski believed in 

his mares, but rarely used stallions of his 
own breeding. The main stallion ‘‘Mecca" 
was Janów Podlaski and it was from there 
that chief sires came to Michałów. The 
boss liked to travel. He made many jour
neys as a judge or to visit Arabian studs 
all over the world. Upon returning from his 
travels he told us what he saw and what 
stirred his interest. The aftermath of these 
journeys were the following stallions im
ported to Michałów: from Tersk (USSR) 
- Namiet and Magnit (1974), Tallin and 
Pesennik (1985), from the UK - Burkan 
(1976), from Sweden - Probat (1980), from 
Germany - Gadir (1989), from the US - 
Grandorr (1991) and Monogramm (1993). 
1996 marked the first time that frozen se
men was used in Michałów, of Sanadik El 
Shaklan, which began a new era in horse 
reproduction in Poland.

Director Ignacy Jaworowski was friends 
with Xavier Moreau and his mother, Mrs. 
Moreau-Sipiere, while the family still lived 

in France. The boss had a liking for one of 
their chief sires, Arbor (Doktryner - Arba/ 
Comet) bred by Janów Podlaski. There 
were even negotiations on the stallion’s 
possible lease. Later Xavier moved to 
the US and luck had it that he became 
involved with Weatherford Farms and be
came their manager. Knowing a lot about 
Polish breeding he advised the stud’s 
owners to purchase Piechur. He was sold 
without being used in Poland (at the time 
another Banat son was used in Janów - 
Gabaryt out of Gambia/Bandos). Direc
tor Jaworowski decided to lease Piechur. 
The negotiations ended successfully and 
Piechur arrived at Michałów on December 
11“', 1987 and stayed until June 28th, 1988.

He covered 64 mares, out of which 62 
were in foal, giving him an in-foal percent
age of 96,6. This resulted in 24 colts and 
26 fillies born.

When it comes to stallions, Kronos (out 
of Kabala/Palas (RU)) was sold to Łąck 
Stallion Depot, while the bay Ariet (out of 
ArterialProbat (SE)) was purchased by 
Dr. A. Sedrati and exported to Morocco, 
where he was very successful both at the 
racetrack and in breeding.

Ariet was quite a good racer. Trained by 
Mieczysław Mełnicki during 1992-1993 he 
raced 16 times, winning 8, including Janów 
Podlaski (Arabian Produce) St., Michałów St., 
Embargo St., Comet St. and Skowronek St.
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ty właściciela w Polsce; do dzisiaj w stad
ninie rezyduje Ernestyna, która zostanie 
z nami na zawsze.

Piechur - rosły, 155 cm wzrostu, urodzi
wy, z dobrą górą, prawidłowy na spodzie, 
szyja o ładnym rysunku, harmonijnie zwią
zana z głową, trochę krótka. Głowa sucha, 
z ładnymi ciemnymi oczami, wyraźnym 
ganaszem, trochę długa w części pysko
wej. Owłosienie bardzo delikatne, szcze
gólnie ogon. Dobrze się ruszający, chary
zmatyczny, robiący bardzo dobre wraże
nie na tzw. ’’pierwszy rzut." Łagodny, miły 
w obsłudze, przyjacielski. Cieszyliśmy się 
nim krótko, bo po pół roku wrócił do USA. 
Wiadomość, że trafił do Shirley Watts, bar
dzo nas ucieszyła, bo miejsce charyzma
tyczne, a i koniom jest tam bardzo dobrze. 
Piechura zawsze będziemy nosić w na
szych sercach.”

Shirley Watts
Rozmowa z Shirley Watts odbyła się 

podczas Czempionatu Świata w Paryżu, 
w grudniu 2012 roku.

IZ: Proszę przyjąć nasze najszczersze 
wyrazy współczucia z powodu śmierci 
Piechura, niezwykłego ogiera, który osią
gnął międzynarodową sławę. Wiem, że 
był dla Pani niezwykle ważny. Proszę nam 
opowiedzieć kim dla Pani był Piechur i co 
Panią z nim łączyło.

SW: Znaczył dla mnie bardzo wiele. 
Był niezwykle łagodny... Był moim przy-

Piechur was definitely a sire of mares, 
in chronological order: Egonda out of Em
faza, Ekologia out of Emigracja, Ernestyna 
out of Erwina, Espinoza out of Esperanca, 
Gwarancja out of Gizela, Wybranka out of 
Wilejka, Estetyka out of Estancja, Fortalicja 
out of Flota, Zaleta out of Zula, Gawęda 
out of Głownia, Generacja out of Geneza, 
Frygia out of Furora, Freja out of Frejlina, 
Premiera out of Premia, Epifora out of 
Etylina, Dominika out of Damieta, Morwa 
out of Marża, Eltra out of Elana, Werda 
out of Wendeta, Erotyna out of Erotyka, 
Dziwożona out of Dębówka, Gencjana out 
of Getynga, Delbana out of Dewiza, Plaża 
out of Plisa, Pobudka out of Pikieta and 
Ewoluta out of Erudycja. 20 of this mares 
have gone abroad, they have been sold 
to the following countries Germany, Bel
gium, Holland, Spain, Italy, Sweden, Great 
Britain, Marocco, Dubai, USA and Brazil, 4 
have been changed the owner in Poland; 
residing with us at the stud today is Er
nestyna, which will remain with us forever “

Piechur - robust, measuring 155 cm 
in the withers, handsome, with a good 
topline, with correct legs, a nicely shaped 
neck harmoniously connected with the 
head, albeit a bit short. A dry head with 
pretty dark eyes, a distinct throatlatch, 
slightly long. Very delicate hair, especial
ly the tail. A good mover, full of charisma, 
making a very good first impression. Kind, 

jacielem i jestem przekonana, że kochał 
mnie tak samo jak ja jego. Piechur był 
wyjątkowym koniem z wielu powodów. 
Bez dwóch zdań był przepięknym ogie
rem i doskonałym rozpłodnikiem. Ale dla 
mnie był gwiazdą również „prywatnie” - 
odwiedzałam go codziennie, a on witał 
mnie serdecznie. Pozwalał mi wejść do 
swojego boksu i fizycznie okazywał swo
ją radość na mój widok - opierał o mnie 
swoją głowę i delikatnie pocierał nosem. 
Zachowywał się w tych momentach bar
dziej jak klacz niż jak ogier. Ale Piechur 
był tak męski, że mógł sobie pozwolić 
na takie zachowanie, nie musiał niko
mu niczego udowadniać. Wyczuwało się 
w nim siłę, niesamowity szacunek do lu
dzi i do mnie, jak również czułość. Wła
śnie tego brakuje mi najbardziej, tego 
wzajemnego zaufania i miłości. Gdy go
ście zwiedzali stajnię, Piechur był wobec 
nich bardzo uprzejmy, choć niezbyt za
dowolony z ich obecności. Wycofywał 
się na tyły swojego boksu i czekał, cały 
czas oglądając się, czy już sobie poszli. 
Podchodził do mnie dopiero wtedy, gdy 
upewnił się, że odwiedzający opuścili już 
stajnię. Gdy był młodszy, regularnie go 
dosiadałam. Często drażnił się ze mną. 
Sprawiał wrażenie, że to ja tu rządzę, 
w związku z czym mnie wydawało się, 
że jestem świetnym jeźdżcem. Później 
dowiedziałam się, że on wcale nie wyko
nywał moich poleceń. Robił to co chciał, 
ale w taki sposób, bym miała wrażenie, 
że jest posłuszny. Pamiętam, że gdy do- 

pleasant to take care of, friendly. We had 
little time to enjoy him, as just six months 
later he returned to the US. We were ex
tremely happy to hear that he found his 
way to Shirley Watts, because she has 
a charismatic place and the horses are 
very happy there. Piechur will forever re
main in our hearts.”

Shirley Watts
ARABY Magazine spoke to Shirley Watts 

during the World Championships in Paris in 
December 2012.

IZ: Shirley, we all are very sorry, please 
accept our sorrow and regrets because of 
Piechur, the famous international horse 
who passed away. I know that he was 
a very important horse to you. Could you 
tell us what he meant to you, what your re
lationship with this horse was like.

SW: Well, of course he meant a great 
deal to me. He was very kind... he was 
a friend and I do feel that he loved me as 
much as I loved him. He was special in 
many ways. Of course, he was a wonderful 
stallion and a wonderful sire, that goes with
out saying. But on a personal side I saw him 
every day and he welcomed me. He wel
comed me into his stable and he showed 
his pleasure in seeing me in a physical way 
- he would hold his head against me and

ŁĄCZY NAS PASJA

Łączy nas pasja, którą jest miłość 
do koni. Możesz ją z nami dzielić za
silając szeregi naszej szkoły - Tech
nikum Hodowli Koni w Janowie Pod
laskim. Potrzebę kontaktu z tymi 
mądrymi i pięknymi zwierzętami za
spokoisz na zajęciach praktycznych 
w znanej w Polsce jak i na świecie 
Stadninie Koni Janów Podlaski. 
To tu poznasz tajniki hodowli i na
uczysz się jeździć konno. Zdobę
dziesz wiedzę i doświadczenie, któ
re pozwolą Ci znaleźć interesującą 
pracę. W naszej szkole od dwóch lat 
mamy 100% zdawalność egzaminu 
zawodowego, co świadczy o wyso
kim poziomie kształcenia. Możesz 
nas oglądać na licznych pokazach 
hodowlanych, na zawodach, w ka
drylu, - gdzie z ogromną przyjemno
ścią prezentujemy swoje umiejętno
ści jeździeckie.

Informacje o szkole: 
www.zsjp.janowpodlaski.net 
e-mail:
sekretariat@zsjp.janowpodlaski.net



siadałam go po raz pierwszy, byłam lek
ko zdenerwowana, ponieważ zazwyczaj 
nie jeździłam na ogierach. Jednak na
tychmiast poczułam między nami wyjąt
kową więź. Miałam wrażenie, że on pró
buje mnie wyczuć, wyczuć jakim jestem 
człowiekiem. Nagle poczułam, że ogar
nia mnie poczucie spokoju. Czułam, że 
zostałam przez niego zaakceptowana 

i że oddaje się pod moją opiekę. Później 
wielokrotnie wyczuwałam ten jego spo
sób komunikowania się ze mną. Gdy od
wiedzałam go na pastwisku, momental
nie do mnie przybiegał. Ale jeśli miałam 
towarzystwo to odwracał się, odchodził 
w odległy kąt i obserwował, zdając się 
mówić „mówiłem ci, żebyś nikogo nie 
przyprowadzała. Bądź sam na sam ze 

mną”. Muszę powiedzieć, że on również 
opiekował się mną. Jest tyle rzeczy, któ
re chciałabym o nim opowiedzieć, ale 
nie jestem w stanie, ponieważ jest to dla 
mnie bardzo delikatny temat wzbudzają
cy silne emocje.

Ostatni dzień jego życia spędziliśmy 
razem na jego małym wybiegu. Świe
ciło słońce, wokół nas krążyły jaskółki, 
przygotowując się do odlotu. Piechur 
stał i przyglądał się im, ja również. Stali
śmy tak parę godzin. Co jakiś czas opie
rał o mnie swoją głowę, dotykając no
sem mojej twarzy. Następnie wykonywał 
śmieszne ruchy wargami - skubał mnie 
tak jak klacz skubie swoje źrebię. Nigdy 
wcześniej tego nie robił. Po czym spoglą
dał na mnie,'wzdychał i ponownie odpły
wał w swój tajemniczy świat, swój własny 
sen. Łatwo jest powiedzieć, że przeczu
wał koniec, ponieważ mówię to teraz 
z perspektywy czasu. Ale może faktycz
nie go przeczuwał. Na pewno okazał mi, 
że jest szczęśliwy w moim towarzystwie. 
Byłam z nim do samego końca, gdy osu
nął się na ziemię. Nawet wtedy emanował 
spokojem i gracją. Położyłam się obok 
niego, kładąc głowę na jego szyi. Byłam 
przy nim, gdy odszedł na zawsze.

IZ: To bardzo piękne i wzruszające po
żegnanie. Dziękuję, że podzieliła się Pani 
z nami tym wspomnieniem.

SW: Dlatego tak trudno jest mi o nim 
pisać, ponieważ te wspomnienia są wciąż 
bardzo żywe.

he would nuzzle me, more like a mare re
ally than a stallion in that way, but I just felt 
that because he was so masculine he didn’t 
have to prove it, he didn’t have to show it. 
He had this contained strength, this incred
ible respect for people and respect for me, 
but also love. That’s what I miss most about 
him, this relationship of mutual trust and af
fection. When we had visitors he would wel
come me and he’d be very respectful and 
polite to visitors, but he didn’t want them 
there. He would retreat into the back of his 
stable and wait there, all the time looking 
around to see if they had gone. And then 
and only then would he come over to me. 
And as you know, when he was younger 
I used to ride him. He would tease me a lot, 
because he would pretend he was working 
for me and I thought I was beginning to be 
a good rider on him. And then I was told 
that he wasn’t working for me at all, he was 
just doing what he wanted, but he made 
me feel that he was being obedient. And 
the first time that I got on him I was a little 
bit nervous, because I hadn’t ridden many 
stallions before. And I felt that thing that 
you sometimes feel with a horse that you’re 
close to - a feeling came up from him to 
me, and it was as though he was trying to 
work out what I was like as a person. And 
then I got this incredible feeling of peace, 
because I could literally feel him telling 
me “yes, look after me” and he approved 

of me. And I had many such experiences 
with him like that. And even when I went 
out to see him in the field he would come 
to me, but if he saw somebody else with 
me he would turn, canter away and stand 
there watching as if saying ‘‘I told you not 
to bring visitors. Just be with me”. But he 
looked after me in every way and there are 
so many things I want to say about him, but 
I find myself unable to, because it's such an 
emotional subject for me.

On the last day of his life I spent the 
whole morning with him, standing with him 
in his little paddock. It was sunny, so we 
stood in the sun and swallows were get
ting ready to leave to go a warmer place. 
He stood watching them and I watched 
them and this went on for several hours. 
Every now and again he would lean 
against me, lean his head against me and 
keep it there, against my face. And then he 
would explore my face, my mouth with his 
muzzle and he would do these funny little 
movements, like grooming. It was so close 
and he’d never done that before and then 
he would look at me and sigh and go back 
into his reverie, his little dream or some
thing. It’s easy to say “oh, he knew the end 
was coming”, because it’s an easy thing to 
say, but maybe he did, I don’t know, may
be he did. But he showed me how happy 
he was to be with me. And I was with him 
right until the end and when he went down 

he was just so quiet and graceful even 
then. He lay there and I managed to lie 
next to him with my head on his neck, so 
I was with him when he left us.

IZ: I think there’s nothing more to say, 
thank you for sharing this with us.

SW: That’s why it’s hard for me to write 
about him, because it's so emotional.

IZ: How many years was he with you?
SW: 22 years.
IZ: Because I’d like to introduce the 

readers to his story, starting back from his 
birth place at Janów Podlaski Stud, could 
you please tell us something about your 
beginnings with Piechur?

SW: Yes, this is something interesting. 
I believe that it was the first time that we 
visited Michałów, that we went into one of 
the barns and there were two lines of foals, 
each one was a Piechur foal. So that was 
my first introduction to Piechur. Then of 
course, the following year and the year af
ter I watched his beautiful daughters at the 
shows. I’d never seen him before, but I was 
already fascinated by who this horse could 
be. So I went to the US to visit Weatherford 
Farms. Xavier Moreau was happy to show 
Piechur to me. We stood there and waited 
and all of a sudden from around the corner 
of the barn with this incredible shrieking and 
whinnying Piechur came out as if he was on 
a parade. He was trotting with his tail up and 
I said I have to have him (laughter).
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IZ: Ile lat Piechur spędził z Panią?
SW: Dwadzieścia dwa lata.
IZ: Chciałabym przedstawić naszym 

czytelnikom możliwie pełną historię Pie
chura. Czy może Pani opowiedzieć nam 
o początkach tej „znajomości”?

SW: Tak, to bardzo ciekawe. Podczas 
jednej z pierwszych wizyt w Michałowie 
weszliśmy do stajni, gdzie wzdłuż obu 
ścian stały źrebięta, każde z nich po 
Piechurze. To była moja pierwsza stycz
ność z tym ogierem. W następnych la
tach oglądałam jego piękne córki na 
pokazach. Nigdy wcześniej go nie wi
działam, a już byłam nim zafascynowa
na i musiałam się dowiedzieć, co to jest 
za koń. Wybrałam się więc do Stanów 
Zjednoczonych odwiedzić Weatherford 
Farms. Xavier Moreau z radością po
kazał mi Piechura. Czekaliśmy na pa- 
doku, a wtem zza rogu stajni usłysze
liśmy rżenie i nagle pojawił się główny 
bohater. Wypadł kłusem z wysoko odsą
dzonym ogonem, jakby był na pokazie. 
Powiedziałam wtedy, że muszę go mieć 
(śmiech).

Ciekawostką jest to, że w tym samym 
czasie otrzymałam propozycję zakupu 
ogiera Padrons Psyche. Odmówiłam argu
mentując, że dla mnie istnieje tylko jeden 
koń. I faktycznie istniał tylko on - był wład
cą stajni i panem mojego serca.

IZ: Chętnie dowiem się więcej o tej 
„amerykańskiej przygodzie” od Xaviera 
Moreau, którego znam jeszcze z Francji, 
by uzupełnić historię tego fenomenalnego 

ogiera. Wiem, że państwo Moreau bardzo 
go kochali.

SW: Tak, po śmierci Piechura otrzy
małam list od żony Xaviera. Napisała, że 
darzyła tego konia wielkim uczuciem, że 
nadal mają jego wielkie zdjęcie w swoim 
domu i że żadnego ogiera nie kochała 
bardziej niż jego. Wspominała Piechura 
jako bardzo inteligentnego, łagodnego 
i wrażliwego - zresztą ja sama odkryłam, 
że wrażliwość była jego silną cechą - i że 
na zawsze pozostanie jej ukochanym ko
niem. To był bardzo piękny list i bardzo 
prawdziwy. Kiedy Piechur przyjechał do 
nas, rozpoczął karierę ogiera czołowego. 
Gdy zaczął się starzeć, do naszej stajni 
zawitały nowe, młodsze ogiery i Piechur 
poczuł się pominięty. Obserwował inne 
ogiery zmierzające w kierunku maneżu, 
gdzie oddawały skoki. Pewnego dnia mi
nęłam jego boks i byłam zdziwiona, że 
stoi z głową wciśniętą w kąt. Wiedziałam, 
że coś jest nie tak. Choć nic nie zostało 
zmienione w jego codziennej obsłudze, 
wyraźnie nie czuł się dobrze. Dlatego też 
przeniosłam go do siebie, na swój mały 
wybieg, gdzie stoją starsze klacze i nie
które wałachy. W nowym miejscu natych
miast doszedł do siebie, jakby czuł że to 
jego miejsce, a wałachy i klacze należą 
do jego haremu. Był szczęśliwy.

IZ: Cała jego rodzina, tak jak i on sam, 
to osobniki z silną osobowością. Zarówno 
ród męski, przez Banata, jak i linia żeńska, 
znana jako linia P były i wciąż są znane 
jako „charakterne”. To bardzo wrażliwe ko

nie i trzeba posiadać nie lada wyczucie, by 
właściwie się nimi zajmować.

SW: Dokładnie. Właśnie tego nauczy
łam się przejmując kierownictwo nad staj
niami w Halsdon i prowadząc stadninę. 
Sprawiało mi to wielką przyjemność. Za
częłam opiekować się ogierami i odkry
łam, że wymagały więcej czułości i wrażli
wości niż otrzymywały. Bardzo często jest 
tak, że mężczyźni traktują zajmowanie się 
ogierem jak konfrontację, próbę sił. Z Pie
churem co prawda nie było tego proble
mu, ale był wyraźnie smutny i wyciszony. 
Jednak po zmianie miejsca humor mu po
wrócił i widać było, że znalazł swoje miej
sce. Było ono zaledwie jedną milę dalej, 
ale dla niego był to inny świat, któremu 
w pełni przewodził.

Uwielbiał pokazy i prezentacje przed 
szeroką publicznością. Na pokazie 
w Blómmerod, gdzie zdobył tytuł czem- 
piona, otrzymał gromkie brawa za swój 
kłus. W pewnym momencie dokonał ma
łej zmiany, mianowicie zaczął wyrzucać ku 
górze czubki kopyt. Tłum oszalał. Od tego 
momentu już zawsze poruszał się w ten 
sposób przed publicznością.

IZ: Tak jak wszystkie konie wywodzące 
się z tej linii, one po prostu uwielbiają się 
pokazywać i mają niesamowitą osobo
wość. Dlatego odnoszą tak wielkie sukce
sy. Przykładów nie trzeba daleko szukać, 
spójrzmy chociażby na Pianissimę czy 
P/ngę.

SW: Tak, są wspaniałe.
IZ: Dziękuję serdecznie”.

POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW
KONI ARABSKICH

POLISH ARABIAN HORSE BREEDERS SOCIETY
DORADZTWO, OCENA, KONSULTACJA

DOKUMENTACJA HODOWLANA

ORGANIZACJA POKAZÓW,
SEMINARIÓW I SZKOLEŃ

BREEDING, EVALUATION & CONSULTATION

DOCUMENTATION
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But the strange thing was, that I was 
also offered at the same time the stal
lion Padrons Psyche. And I said “no, no, 
there’s only one horse for me”. And then 
he always was, he was the king of the barn 
and the king of my heart.

IZ: I will gladly find out more about 
this „American adventure” from Xavier 
Moreau, whom I know still from France, to 
complete the story about this phenomenal 
stallion. I know that the Moreaus loved him 
very much.

SW: Yes, I had a letter from Xavier’s wife, 
Mrs. Moreau, after Piechur died and she 
said she had loved him so much that she 
still had a big picture of him in her house 
and she said she had never loved a stallion 
more. He was so intelligent, kind and very 
sensitive which is what I myself found about 
him, amazingly sensitive and that he would 
always be the horse she had loved most. It 
was a really nice letter and it was also truth
ful about him. Then of course he came to 
us and started the stud journeys and then 
as he began to grow old we had new stal

lions, younger stallions and Piechur felt 
overlooked. He would watch other stallions 
go to the cover room. One day I went past 
and I said “why is his head in the corner? 
” and I knew there was something wrong. 
And my staff said that there was nothing dif
ferent in his treatment, but I knew what was 
wrong, so I brought him down to my own 
yard, where I keep the old mares and some 
geldings. He came down and recovered 
and seemed to say “well, this is my yard”, 
because he had a couple of geldings and 
a couple of the old mares as his harem. He 
never looked back. He was happy.

IZ: All his line, as he himself, were very 
sensitive horses and one had to know how 
to take care of them.. Both his sire line 
through Banat and his dam family, the P 
line, they were and still are quite a character.

SW: Exactly, and that’s one of the things 
I really learned and liked to do, once I was 
in charge of the stables and ran and taught 
myself at Halsdon. I started to care for the 
stallions. And I found that they needed 
more careful handling than they’d been 

having, because I find that a lot of men 
treat it as a confrontation with the stallion. 
Piechur didn’t that of course, but he was 
upset and he was wasting away in fact. 
But after the change he came back and he 
knew that he was in a good place again. 
He was only a mile down the lane, but 
there he was, in charge of his o wn.

And he loved shows, he loved to show. 
One day we saw him in the ring when he 
was champion at Blommerod. He was trot
ting and the crowd were applauding. He 
then started to move differently and he 
started to flick his toes and the crowd went 
wild and he never stopped doing that af
terwards, he always flicked his toes for the 
crowd.

IZ: Like all the horses coming out of 
that line, they love to show up and have 
incredible personality. That's why they are 
so successful in the show ring. The exam
ples are not far away, enough to mention 
Pianissima or Pinga.

SW: Oh, they are wonderful.
IZ: Thank you very much, Shirley.
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Typy Beduinów i Arabów / the Bedouins and Arabs types

Saida - biała klacz ze źrebięciem 
/ white marę with a foal
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W poszukiwaniu 
ogierów dla r 3
_ 11 Austro-węgierska wyprawa
UZ. li do Libanu i Syrii z 1905 r. .. > 

. Autor: Małgorzata Śliż
Zdjęcia: Marian Jędrzejowicz „Listy z podróży” 

„ROLNIK” Lwów 1905 - 1906 
Tłum./Transl: Joanna Krawczyk

W Damaszku misja zatrzymała się na 
dłużej, spędzając tam Święta Wielkanoc
ne, z powodu załamania pogody w dal
szą drogę ekspedycja wyruszyła dopiero 
1 maja. Podobnie jak wcześniej, energicz
nie przystąpiono do pracy, chociaż wszy
scy musieli odczuwać już trudy dwumie
sięcznej włóczęgi po bezdrożach Libanu 
oraz Palestyny. Zwiedzono m.in. stadninę 
jednego z najzamożniejszych mieszkań
ców miasta - niejakiego Abdallah Bega. 
Jędrzejowicz nie miał litości dla tego liczą
cego ok. 30 sztuk stada. Oczom komisji 
ukazać się miała „(...) kolekcja wszela
kich błędów która „(...) przekracza
ła zaiste najwyrozumia/szej pobłażliwości 
granice”. Żaden z koni Bega nie zasłużył 
także w oczach galicyjskiego hodowcy 
nawet na parę słów indywidualnej charak
terystyki. Zawód był tym większy, że wła
ściciel kompletować miał je z materiału 
pustynnego, do którego miał łatwy dostęp 
jako organizator corocznych pielgrzymek 
do Mekki.

Ostatecznie pobyt w Damaszku zakoń
czył się nabyciem trzech klaczy: dziewię
cioletniej siwej „Nigme” („Saklawi Jedran” 
- „Managije Sbeljie”), 152 cm wzrostu „(...) 
doskonała rodowa kobyła o dużych par
tiach i wzorowych nogach” oraz jej dwulet
niej gniadej córki po „Bejjan Abu Geńos” 
za 2,6 tys. fr. Stawkę uzupełniła „Scharar- 
jie” - wyhodowana przez Beduinów „Beni 
Scharije”. Galicyjski hodowca opisywał ją 
w następujący sposób: „(...) gniada 8-let- 
nia, 159 cm, pochodzenia niewiadomego, 
gruba, dobra, ale podług mnie o typie wy
bitnie angielskim (...)”. Natomiast wysoka 
cena sięgająca 6 tys. fr. spowodowała, że 
zrezygnowano z zakupu „białego kucyka”, 
którego eksterier idealnie miał odpowia
dać potrzebom bośniackiej hodowli. Po
dobnie jak miało to miejsce w Bejrucie, 
właściciel żądał tak niebotycznej kwoty, 
gdyż zwierzę z powodzeniem startowało 
w kairskich wyścigach. Wszystkie zaku
pione przez ekspedycję zwierzęta przed 
wyruszeniem w dalszą drogę wysłano ko

leją do Bejrutu, gdzie miały oczekiwać po
wrotu misji ze stanowiącej jej kolejny cel 
Urfy.

Komisja w czasie pełnienia swych obo
wiązków musiała zmagać się z wieloma 
trudnościami i niebezpieczeństwami, nie
kiedy o włos tylko unikając śmierci; np. 
na stromym szlaku prowadzącym do Ke- 
rak wierzchowiec rotm. Gaudernaka „(...) 
spiął się pod nim i w tył przewrócił. Było 
to tak blisko nad brzegiem urwiska, iż skó
ra na mnie ścierpła, gdy się na ten upadek 
patrzyłem; cal dalej śmierć niechybna. 
Skończyło się na lekkim potłuczeniu krzy
żów”. Jej członkom we znaki dawała się 
uciążliwa podróż i niesprzyjające warunki 
atmosferyczne. Trudno się więc dziwić, 
że zmęczony i zniechęcony Jędrzejowicz 
pracę komisji w niewielkim „Nabeck” (An 
Nabk), jednej z miejscowości odwiedzo
nych krótko po opuszczeniu Damaszku, 
podsumował „(...) oglądanie kilku szkap, 
których największą zaletą była do takiej 
doskonałości doprowadzona umiejętność

In search of stallions for

■ i —* ->t ate
The Austro-Hungarian excursion 
of 1905 to Lebanon and Syria

Part II

The travellers stayed a little longer in 
Damascus, spending the Easter holi
days there. Due to a break in the weath
er the expedition set off on their journey 
not before May 1st. Like earlier, everyone 
energetically took to their duties, though 
they must've felt the hardships of the 
two month wanderings across the road
less tracts of Lebanon and Palestine. 
They visited, among others, the stud of 
one of the wealthiest inhabitants of the 
city, Abdallah Beg. Jpdrzejowicz had no 
mercy for this 30 animal herd. The com
mittee was to see "... a collection of all 
possible flaws...”, which "... exceeded 
the most forgiving limits of tolerance. . In 
the eyes of the Galician breeder none of 
Beg’s horses deserved even the slight
est amount of individual description. 
The disappointment was all the greater 
due to the fact that the owner was to 
have construed these horses from de
sert material, to which he had easy ac
cess as the organizer of annual pilgrim-

ages to Mecca.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■MM
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wierzgania, iż prosto w twarz oglądającego 
błotem rzucały", ułatwiała im to wyjątkowo 
deszczowa, jak na syryjskie warunki, po
goda panująca wiosną 1905 r.

W innej z odwiedzonych osad „Mehin” 
sytuacja wyglądała nieco lepiej. Mieszka
jący tam Arabowie, gdy dowiedzieli się, iż 
przybysze skupują konie „(...) przyprowa
dzili trzy klacze, z których jedna dziesięcio
letnia, biała jak mleko, o cienkiej, szlachet
nej skórze, dobrych nogach, z nieładną 

głową, nadawała się zupełnie na matkę do 
stada. Jej pan jednakże wiedział, co ma, 
bo żądał aż 150 napoleonów; może był
by coś spuścił, ale i tak byłaby cena, któ
rą trudno było wyłożyć wobec tego, że to 
początek naszej długiej wycieczki 
Później na szlaku prowadzącym przez Pu
stynię Syryjską nie znaleźli interesujących 
egzemplarzy. Co prawda, jak wspominał 
Jędrzejowicz w Palmirze, zgłosił się do 
nich Beduin „(...) na kasztanowatej szka

pie. Mianował się on szeikiem szczepu 
Anaze El Zba, [Sbaa] który, jak mówił, leży 
obozem stąd o dzień drogi i ma mieć dużo 
dobrych koni. Nie bardzo mi się chciało 
temu wierzyć, bo jego wierzchowa była 
chuda i licha. Tłumaczył się, że przyjechał 
odebrać pieniądze za sprzedane barany, 
że nie chcial brać w daleką drogę dobre
go konia etc. Ponieważ jazda na niepewne 
nam się nie uśmiechała, szczególnie, że 
sam wódz na »kiepskiego« cygana wyglą
dał, obiecaliśmy mu ładny prezent, jeżeli 
pojedzie zaraz i na drugi dzień co lepsze 
konie sprowadzi”. Skończyło się na obiet
nicach, ponieważ podróżnicy ani ponow
nie rzekomego szejka, ani tym bardziej za
powiadanych rumaków nie zobaczyli.

Po niezwykle uciążliwej przeprawie 
przez pustynię (wysoka temperatura mo
mentami nawet zmuszała ich do jazdy 
nocą) ekspedycja zatrzymała się na krót
ki postój w Deir (Dajr az Zaur), ważnym 
ośrodku położonym na szlakach handlo
wych łączących Mezopotamię z wybrze
żem Morza Śródziemnego. Podobnie jak 
wcześniej przystąpiono do poszukiwań 
koni. W partii zwierząt prowadzonych 
z Bagdadu do Damaszku wypatrzono „(...) 
małego siwka, o doskonalej budowie, wiel
ce szlachetna głowa, widocznie wysokiej 
krwi". Negocjacje w sprawie jego zakupu 
zakończyły się fiaskiem, ponieważ „(...) 
miał wypadek w drodze; zakulal w łopatce 
tak silnie, że prawie nie mógł postąpić", 
a właściciel nie chciał zobowiązać się do 
dostarczenia go do Bejrutu po wylecze-

Ultimately the stay in Damascus ended 
with the purchase of three mares: the nine 
year old grey “Nigme” (“Saklawi Jedran” 
- “Managije Sbeljie”), measuring 152 cm, 
“... a superb pedigree mare of large size 
and model legs." and her two year old bay 
daughter by “Bejjan Abu Gerios” for 2.6 
thousand francs. This lot was completed 
with “Schararjie", bred by the Beni Scharije 
Bedouins. The Galician breeder described 

her as „... a bay 8 year old, measuring 159 
cm, of unknown origins, stout, good, but in 
myopinion of highly English type...". Where
as the high price of 6 thousand francs 
caused the committee to resign from pur
chasing a “white pony”, whose conforma
tion was to ideally suit the needs of Bos
nian breeding. Similarly to the situation in 
Beirut, the owner demanded such a high 
price because the animal had successes at 

the track in Cairo. All the animals bought 
by the expedition were sent by train to Bei
rut, where they were to await the mission's 
return from Urfa, the committee’s next des
tination.

During the performing of their duties the 
committee had to often face many hard
ships and dangers, sometimes escaping 
death by a hair’s breadth (i.e. on a steep 
trail leading to Karak cavalry master Gaud- 
ernak’s steed "... reared under him and fell 
backwards. It was so close to the cliff edge 
that it made my flesh creep when I observed 
the accident; an inch further would’ve been 
death for sure. In the end it came down to a 
slight bruising of the back."). The tiresome 
journey and unfavourable weather condi
tions were beginning to take their toll on the 
travellers. So it’s not surprising that the tired 
and discouraged Jpdrzejowicz summed up 
the committee’s work in the small village 
of An Nabk, visited shortly after leaving 
Damascus, as....an inspection of sever
al nags, whose biggest asset was such a 
perfection in bucking that they threw mud 
straight in your face”. The mud throwing 
was made all the easier due to the unusu
ally rainy (for Syrian conditions) weather in 
the spring of 1905.

In another visited village (“Mehin”) the 
situation looked a bit better. When the Ar
abs heard that the newcomers are buying 
horses, they "... brought three mares, out of 
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niu kontuzji. Drugi wyróżniający się ogier 
gniadej maści, odznaczający się ponoć 
„znakomitym” pochodzeniem, wyceniony 
został aż na 3 tys. fr., przy czym, jak nieco 
złośliwie zauważył Jędrzejowicz: „(...) w tej 
cenie trzeba było wziąć cienki piszczel, 
sztywne pędny, małą hasenhaczkę1. To też 
został i będzie nadal uszczęśliwiał miejsco
wych hodowców".

[1] Hasenhack - niem. zaj^czak.

[2] Amfitron - dawn, organizator 

zabawy, czlowiek goscinny.

which one ten year old, white as milk, with 
thin, refined skin, good legs, ugly head, was 
very suitable for a broodmare. However her 
owner knew what he had, because he de
manded as much as 150 napoleons; maybe 
he would’ve lowered the price somewhat, 
but it would still be a lot to pay considering 
that it was the beginning of our long trip...". 
Later on the route leading through the Syr
ian Desert they did not find any interesting 
specimen. Although, as Jpdzrzejowicz re
called, a Bedouin approached them in Pal
myra "... on a chestnut nag. He called him
self the sheikh of the Anaze El Zba [Sbaa] 
tribe, which he said had camped a day’s 
travel from here and has many good hors
es. We didn’t really believe him, because 
his steed was thin and miserable. He ex
plained that he came to collect money for 
rams that they'd sold, that he didn’t want to 
take a good horse on such a long journey 
etc. Because we weren't willing to head 
for something uncertain, especially since 
the chief himself looked like a lousy gypsy, 
we promised him a nice gift if he would go 
and bring the better horses to us.". Despite 
promises the travellers did not see the 
so-called sheikh again nor the portended 
steeds.

After an especially arduous crossing of 
the desert (at times the high temperature 
forced them to ride at night) the expedition 
made a short stop in Dajr az Zaur, an impor-

\N czasie dalszej wędrówki 23 maja na
potkali na duże obozowisko Beduinów 
Anaze el Fedan - „Namiot przy namiocie, 
ustawione w dwóch, gdzieniegdzie trzech 
rzędach, które się ciągną co najmniej trzy 
kilometry". Przybyszów z odległej Europy 
podejmował poczęstunkiem siostrzeniec 
nieobecnego szejka. Miejscowe obyczaje 
okazały się nie lada wyzwaniem dla nie
przywykłego do nich przybysza z Galicji. 
Jak wspominał: „Raz, dwa, trzy już siedzimy 
na własnych nogach, w pozycji której bar
dzo nie lubię, bo zawsze kurczów dostaję 
(...). Kawę robią w naszych oczach, przy
nieśli już upaloną, atoli możemy się przy
patrzeć mieleniu i gotowaniu. Papierosy 
kręcone i lizane przez amfitriona2; jestem 
przeto niepalący. W pół godziny po naszym 
przyjeździe rozpoczyna się uczta. Najsam- 
przód wjeżdża w ogromnym kotle na tacz
kach cały baran ze skórą; za tym, w równie 
wielkim garnku żelaznym, ryż kipiący. Naj- 

stąrszy ze zgromadzenia przystępuje do 
rozdzielania darów Bożych, kraje na kawały 
dymiące mięsiwo, nabiera chochlą ryż, na
stępnie obu rękami ulepia gałkę, wielkości 
cytryny, i po kolei wrzuca gościom do ust. 
Aż mną wstrząsnęło. Krzyknąłem co mam sił 
Hawadje no mapsout (pan chory). Zrywam 
się na równe nogi i hajda w stronę nieda
leko powiązanych koni”. Pomysłowy dra
goman niespodziewaną dezercję jednego 
z honorowych gości wyjaśnił gospodarzom 
dyplomatycznie nagłym „kurczem żołąd
ka". Po poczęstunku, członkowie komisji 
mieli okazję rozejrzeć się po obozie „(...) 
chodziliśmy, oglądając powiązane poza na
miotami konie. Przeważnie klacze, niektóre 
wcale dobre, ale nie odznaczały się praw
dziwie szlachetnym wyglądem, były dobrze 
utrzymane. Ogierków było tylko kilka rocz
niaków, i to nic szczególnego". Młodzieży 
męskiej szybko się wyzbywano, ponieważ 
„Z klaczami mają hodowcy mniej kłopotu 
a więcej dochodu. Zadowalają się zaś re
produktorami znajdującymi się w najbliż
szych miastach". Swe obserwacje Jędrze

tant centre located on the trade routes con
necting Mesopotamia with the coast of the 
Mediterranean Sea. As previously, they be
gan to search for horses. Among a group 
of animals being led from Baghdad to Da
mascus the travellers sought out"... a small 
grey, of excellent conformation, very refined 
head, obviously of highly pure breeding.”. 
The negotiations on his purchase ended in 
failure, because"... he suffered an accident 
on the way; he became lame in the shoul
der so badly that he almost couldn't walk." 
and the owner did not want to deliver him to 
Beirut after having healed the horse’s injury. 
The second distinctive stallion, a bay, which 
supposedly had a “superb” pedigree, was 
valued at as much as 3 thousand francs, 
but as Jqdrzejowicz caustically noticed 
“... this price would've included a thin tib

jowicz podsumował w następujących sło
wach „Nie znalazłem nie tylko takich dzieci 
Proroka, jakie mi moja fantazja rysuje, ale 
w ogóle materiał bardzo mierny. Mam prze
konanie, iż u wędrujących szczepów chów 
upada. I tu także łakomstwo na pieniądze 
i brak fachowej znajomości zrobiły swoje”.

Niemniej w miarę posuwania się w głąb 
kraju znajdowano coraz lepsze okazy. 
W położonej na drodze prowadzącej do 
Urfy niewielkiej osadzie „Barhaba” zastano 
„(...) kilka dobrych kobył, jedna gniada łą
czy zalety nadzwyczajnie wymodelowanych 
nóg z przedziwną pięknością”. Właściciel 
gotów ją był odstąpić za 3,5 tys. franków, 
niemniej z oferty nie skorzystano. Wcze
śniej nabyte klacze całkowicie zaspokajały 
potrzeby stadniny Gorazada i komisję in
teresowały wyłącznie ogiery, których na
dal brakowało. Na dodatek, podobnie jak 
większość koni oglądanych w tej miejsco
wości, klacz cierpiała na zapalenie oczu - 
„zdaje się z gorąca i prochu".

Do Urfy, stanowiącej cel tego etapu wy
prawy, ekspedycja dotarła z końcem maja 

ia bone, stiff pasterns, a small curb on the 
hock. Therefore he stayed and will continue 
to make local breeders happy."■

During their further journey, on May 23,d, 
they met a large camp of the Anaze el 
Fedan Bedouins - “Tent by tent, set in two, 
sometimes three rows, which stretch for at 
least three kilometres.". The travellers from 
Europe were received by a nephew of the 
absent sheikh. The local customs turned 
out to be quite a challenge for the unac
customed newcomer from Galicia. As he 
recalled “One, two, three and we're sitting 
on our own legs, in a position which I do not 
like as I always get cramps. [..-1 They make 
the coffee in front of us. They have brought 
it already roasted, therefore we can take a 
look at the grinding and brewing. The cig
arettes are rolled and licked by an amphit-
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po ponad trzech tygodniach uciążliwej wę
drówki. Wszelako trudy podróży na Wyżnę 
Armeńską opłaciły się sowicie, gdyż oko
lica ta okazała się prawdziwym „arabskim 
zagłębiem”. Sama ekspedycja zaś rozbiła 
obozowisko na obrzeżach miasta, w ogro
dzie ze stawem pozwalającym przyby
szom z Europy na chwilę wytchnienia od 
panującego upału. Wyszukiwanie odpo
wiedniego materiału zlecono, opierając 
się na wcześniejszych doświadczeniach, 
specjalnym pośrednikom.

Aby zaoszczędzić sobie zbędnego wy

siłku, członkowie komisji podzielili się 
obowiązkami. Gdy przyprowadzono ja
kieś zwierzę, a w ciągu zaledwie kilku dni 
pobytu samych ogierów zaoferowano ok. 
150, jeden z nich przeprowadzał wstępne 
oględziny. Dopiero gdy wypadły one po
myślnie, wzywał pozostałych towarzyszy 
celem przeprowadzenia dokładanej oce
ny. Procedura wyglądała następująco „Po 
komendzie ><dur« (stój) oglądanie szczegó
łowe, przegląd w ruchu (nie mają pojęcia 
o przeprowadzaniu), a potem dopiero, jeśli 
odpowiedni koń, pytanie o cenę. Prawie ni

gdy nie dobijano targu tego samego dnia, 
zwykle dopiero nazajutrz kupno za połowę 
żądanej ceny przychodziło do skutku". Do 
zakupu koni przystąpiono niezwłocznie, 
listę otwierał nabyty już pierwszego dnia 
kasztanowaty og. „Schech Tellal” po „Ar- 
muschan” od klaczy „Menegije”, 152 cm 
wzrostu „(...) na silnym spodzie normal
nie postawiony. Zamknięcie pozostawiało 
do życzenia, mógłby być suchszy i mieć 
więcej typu (...)”. W celu zachęcenia kolej
nych dostawców lekką ręką komisja wyło
żyła za niego 1,2 tys. fr. Najdroższym oka
zem w stawce był, przeznaczony na ogiera 
czołowego dla stadniny Gorazda, kosztu
jący 2,2 tys. fr. „Meschhur" - kasztanowa
tej maści czterolatek po ogierze „Hamdani 
Semri” od klaczy „Kehila”: „Piękny, bardzo 
rodowy koń o małej główce, wyniosłej szyi, 
dobrze odstawionej łopatce, normalnym 
spuszczeniu przednich nóg, może trochę 
francuz, w pędnie i zadnich kolanach 
ściągnięty Galicyjskiemu hodow
cy bardziej spodobał się „Gazal”, gniady 
dwulatek po „Hamdani Semri" od „Sagla- 
ni Gedranije” - „Przepiękny, główka jak ją 
Kossak maluje, szyja cienka, długa, wynio
sła, w lekki luk zagięta, łopatka wybornie 
odstawiona, może trochę mało wybitny wi- 
derrist3 (ale to 2-latek), dobrze zamknięty, 
z długim silnym krzyżem, na prawidłowych 
4 łapach o ślicznej swobodnej akcyi". Uro
dziwy ogierek kosztował tysiąc franków.

[3] Widerrist - niem. kłąb.

ryon (an entertaining host); for that reason I 
am not a smoker. Half an hour after our arriv
al the feast begins. First comes a whole ram 
with skin in a large cauldron on wheelbar
rows; this is followed by steaming rice, also 
in a large iron pot. The eldest of the gath
ering begins to divide and distribute God’s 
gifts: slicing the smoking meat into pieces, 
scooping the rice with a ladle. Forming a 

sphere the size of a lemon with both hands 
out of these he one by one throws them into 
the guests’ mouths. I was shocked. I shout
ed with all my might “Hawadje no mapsout” 
(the master is ill). I jumped to my feet and 
rushed towards the horses tied nearby". 
The creative dragoman diplomatically ex
plained the unexpected desertion of one of 
the honour guests with a sudden “stomach 

cramp". After the meal the members of the 
committee had a chance to look around the 
camp: “...we walked around, looking at the 
horses tied outside the tents. Usually mares, 
some quite good though they did not have 
a truly refined conformation, kept in good 
condition. Among the stallions were only 
several yearlings, nothing special.". Male 
youngsters were quickly gotten rid of, be
cause “With mares the breeders have less 
problems and more income. They make 
do with sires located in the closest cities”. 
Jpdrzejowicz summed up his observations 
in the following words “Not only did I not 
find such of the Prophet's children as my 
fantasy brings up, but the material overall 
is very poor. I am of the opinion that breed
ing among the wandering tribes is declin
ing. Greed for money and a lack of expert 
knowledge have done their evil here.".

Nevertheless as they moved further in
land they found better and better speci
men. In the small village of “Barhaba”, lo
cated on the road to Urfa, they found "... 
several good mares, one bay combines the 
virtues of superbly sculpted legs and as
tounding beauty.”. The owner was willing to 
let her go for 3.5 thousand francs, but the 
committee did not take the offer. The mares 
that had been purchased earlier completely 
satisfied the needs of the Gorazde stud and 
the quest's members were only interested 
in stallions, which there still was a lack of. 
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Natomiast dla Galicyjskiego Towarzystwa 
Gospodarczego Jędrzejowicz upatrzył 
„żelaznego szpaka"- rosłego, mierzącego 
157 cm wzrostu czteroletniego „Nadira” 
(„Seglani Jedran" - „Menegije”) - „Pięk
na głowa i szyja, ale można wytrzymać, 
wzorowe łopatka i nogi przednie, widerrist 
markowany, szerokie, silne zadnie kolana, 
jednak gorzej związany i krótki krzyż", za 
którego zapłacono 800 fr.

Poza wymienionym wybrano jeszcze 
w Urfie na potrzeby Bośni i Hercegowiny 
osiem egzemplarzy, znajdowało się wśród 
nich kolejnych czterech potomków og. 
„Hamdani Semri": pełnego brata Meschu- 
ra - kaszt, og. „Tajar”, według słów galicyj
skiego hodowcy koń „Śliczny, rodowy, lekki, 
cienki, wąski (...)”, 149 cm wzrostu, w cenie 
1,4 tys. fr., s. „El Hafi” (od „Manegije”), 149 
cm, „Sympatyczny, muskularny, dobrze zwią
zany konik” w cenie 600 fr., 4 I. og. gn. Riat 
(od Hamda Essmar), 150 cm, „całkiem dobry 
koń z dobrą akcją" za 1 tys. fr., wreszcie 2 I. 
gn. Urfali (od Djilfe), 147 cm, nabyty za 540 
fr., jak trzeźwo podsumował Jędrzejowicz: 
„jeden wielki pytajnik co będzie ze źrebca 
w przyszłości". Stawkę uzupełniały: zaku
piony za 1 tys. fr. 5 I. gn. „Djerid" („Seglani 
Hrdji” - „Djilfe”), 151 cm, silny, suchy, druto
wy, cokolwiek za długa zadnia pędna"; 5 I. s. 
Helal („Khelan” - „E Bejja”), 151 cm, „bardzo 
ładnie chodził pod siodłem, silny, praktyczny 
koń" w cenie 900 fr., dalej kosztujący komisję 
800 fr. 31. kaszt. „Ben Dor” („E Bejjan” - „Ma
negije”), 151 cm, „bardzo dobry, piękny, dużo 
typu" oraz nabyty za 700 fr. 3 I. s. „Khelan 

Saadan" („E Bejan esch Scheraki" - „Khe- 
ila Saada”), 152 cm, „(...) mniej sympatyczny, 
miękka pędna, gorzej związany”.

Uczestnicy ekspedycji nie ograniczali się 
do kupna ogierów, w miarę możliwości sta
rali się również poznać miejscową hodow
lę. Ze zwierząt, które mieli okazję zobaczyć 
w mieście, zachwyt Jędrzejowicza wzbu
dziły dwie starsze klacze - kara licząca so
bie lat czternaście oraz o dwa lata od niej 
starsza siwa. Nie szczędził wyrazów uzna
nia: „(...) właściciel śmiało mógł twierdzić, iż 

w prostej linii pochodzą od sławnych kobył 
Mahometa (...). w zupełności odpowiada- 
ły obrazowi, jaki sobie człowiek, opierając 
się na tradycji przekazanej mu przez daw- 
niejszą generację hodowców, o pięknym 
i dobrym koniu arabskim wyrobił". Gościom 
z Austro-Węgier pokazano także jednego 
z wykorzystywanych przez lokalnych ho
dowców rozpłodników. Siwy „Hamdani" 
okazał się zwierzęciem mało efektownym 
„(...) bardzo gruby, ale też bardzo spasio
ny, limfatyczy. Odznaczał się wyniosłą szy-

Additionally, like most horses inspected in 
this village, the mare was suffering from an 
eye inflammation “from the heat and dust, 
it seems".

The expedition reached their final desti
nation of this part of the journey, Urfa, by 
the end of May, after more than three weeks 
of arduous travelling. Yet the hardships of 
the trip to the Armenian Highland paid off, 
as the region turned out to be a true “Arabi
an basin”. The expedition itself set up camp 
on the outskirts of the city in a garden with 
a pond, which provided the European new
comers with some respite from the heat. 
The search for the proper material, basing 
on earlier experiences, was commissioned 
to special agents.

In order to save themselves some unnec
essary effort, the duties were split. When an 
animal was brought, and during their cou
ple day stay they were offered about 150 
stallions alone, one of them made a pre
liminary inspection. When this was satisfac
tory, he called the rest of his companions 
to conduct a thorough evaluation. The pro
cedure was as follows: “After commanding 
“dur” (halt) there was a detailed inspection, 
then in movement (they have no idea how 
to lead a horse) and then, if the horse was 
right, a question about the price. Almost 
never was the transaction finalized on that 
same day, usually the next for half the de
manded price.". They began buying horses 

immediately, starting with the purchased 
on the first day chestnut stallion “Schech 
Tellal” by “Armuschan” out of “Menegije”, 
measuring 152 cm “set on a strong bottom. 
The hindquarters left a lot to be desired, 
he could've been more dry and have more 
type...’’. In order to encourage subsequent 
deliverers the committee open-handedly 
paid 1.2 thousand francs for the horse. The 
most expensive specimen among the pur
chased group was the destined as chief 
sire for Gorazde “Meschhur”, a chestnut 
four year old by “Hamdani Semri” out of 
“Kehila”, bought for 2.2 thousand francs. “A 
beautiful, pedigree horse with a small head, 
proud neck, well positioned shoulder, nor
mal structure of the forelegs, perhaps with 
a bit of toe out, a bit tight in the pastern and 
hock...’’. The Galician breeder was most 
enamoured by “Gazal”, a bay two year old 
by “Hamdani Semri" out of “Saglani Ge- 
dranije” - “Beautiful, with a head as drawn 
by Kossak, the neck thin, long, proud, 
slightly arched, the shoulder marvellously 
positioned, perhaps not very prominent 
withers (but he is a two year old), a good 
hind with long loins on 4 correct legs and 
lovely unconstrained movement.". The 
handsome colt cost one thousand francs. 
Whereas for the Galician Economic Society 
Jpdrzejowicz sought out a robust, meas
uring 157 cm four year old, a “iron dark” 
“Nadir” (“Seglani Jedran" - “Menegije”). “A 

beautiful head and neck, model shoulders 
and forelegs, visible enough withers, broad, 
strong hocks, but less compact and poorer 
loins.”, for which 800 francs were paid.

Apart from the stallion mentioned 
above eight more specimen were chosen 
for the needs of Bosnia and Herzegovina. 
The group consisted of four more prog
eny by “Hamdani Semri”: a full brother 
to Mechhur - the chestnut stallion “Tajar”, 
according to the words of our Galician 
breeder “Lovely, full of pedigree, light, 
thin, narrow...”, measuring 149 cm, for 1.4 
thousand francs; the grey “El Hafi” (out of 
“Manegije"), “a pleasant, muscular, com
pact horse", measuring 149 cm for 600 
francs; the four year old bay Riat (out of 
Hamda Essmar) “quite a good horse with 
good movement”, measuring 150 cm for 
1 thousand francs and finally the two 
year old Urfali (out of Djilfe), measuring 
147 cm for 540 francs - as Jpdrzejowicz 
consciously summed it up ...what the 
foal will grow into in the future is one big 
question.". This lot was completed with: 
the purchased for 1 thousand francs bay 
“Djerid” (“Seglani Hrdji” - “Djilfe”), 151 
cm,"... strong, dry, with a slightly too long 
hind pastern..."; the 5 year old grey Helal 
(“Khelan” - “E Bejja”), 151 cm, ”... a good 
mover under saddle, a strong, useful 
horse" for 900 francs; an 800 franc pur
chase, the 3 year old chestnut “Ben Dor
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ją (...)”. Negatywne wrażenie potęgowała 
brzydka, garbonosa (barania) głowa.

Członków komisji zaintrygował og. „Ham- 
dani Semri”, którego potomstwo wyróżniało 
się na tle innych oferowanych zwierząt. Ko
niecznie chcieli go obejrzeć, ponieważ kilku 
jego synów miało trafić do Bośni. Po dłuż
szych zabiegach udało się im dopiąć swe
go. Jędrzejowicz moment, w którym ujrzał 
tego reproduktora, opisywał następująco 
„Wyprowadzono nam z ciemnej nory strasz
nie spinające się i kwiczące bydle. Oto on. 

Otworzyłem usta i długo nie mogłem ich za
mknąć. Kasztanowaty wypasęk 14-tej mia
ry, mocno przebudowany, bez widerństu, 
na czterech szpilkach bez kolan, francuz 
do tego; prawda, głowa i szyja cudowna. 
Tak wyglądał najsławniejszy i najulubień- 
szy ogier na całą okolicę. I jeszcze trzeba 
było dziękować i chwalić, bo to była wielka 
grzeczność, iż go nam raczono pokazać".

Pełni hipologicznych wrażeń ostatniego 
dnia maja członkowie ekspedycji opuścili 
Urfę, pierwszy nocleg po opuszczeniu mia

sta wypadł w miejscowości „Eskisrutsch". 
W miasteczku listę austro-węgierskich na
bytków wzbogacił nabyty za pół tysiąca 
franków szpakowaty dwulatek „Dahaman 
el Amer” („Dahaman” - „Managije Sbeli”). 
Liczebność prowadzonej stawki dzięki temu 
wzrosła do trzynastu sztuk, niemniej cyfra 
ta wzbudziła niejakie zaniepokojenie u co 
bardziej przesądnych uczestników wypra
wy. Intensywne poszukiwania czternastego 
egzemplarza nie przyniosły skutku. Wpraw
dzie w tym samym miasteczku na rynku stał 
ojciec dopiero co kupionego ogierka „przy
kuty łańcuchem za tylną nogę, bardzo pięk
ny i gruby, hreczkowaty ogier”, niestety miał 
on „(...) około lat ośmnastu, a usług jego 
nadużywali od szeregu lat wszyscy okoliczni 
i wędrowni Beduinowie, wskutek czego miał 
humor podupadły i wygląd zniszczony. Ma- 
rasmus senilis4 w wysokim stopniu".

[4] Marasmus senilis - tac. uwiąd starczy.

Trzynastka faktycznie przyniosła pecha, 
gdyż jeszcze tej samej nocy, pomimo wy
stawienia straży, skradziono og. Djerid, 
prócz niego ekspedycja utraciła jeszcze 
jednego konia. Ofiarą złodziei padł bo
wiem jeden z wierzchowców. Nieszczęsne 
zwierzę, celem odwrócenia uwagi war
towników, zaciągnięto do przepływającej 
nieopodal rzeczki. Spętane, szamoczące 
się w wodzie przewróciło się i na płyciźnie 
utonęło. Rozsądek wykluczał podjęcie po
ścigu za złodziejami, ograniczono się do 
złożenia skargi na ręce lokalnego przed-

(“E Bejjan” - “Manegije”), 151 cm, “Very 
good, beautiful, plenty of type." and the 
purchased for 700 francs 3 year old grey 
“Khelan Saadan” (,,E Bejan esch Sche- 
raki” - „Kheila Saada”), 152 cm, "... /ess 
pleasant, soft pasterns, not so compact".

The participants of the expedition did 
not limit themselves to buying stallions - 

they also tried to get acquainted with local 
breeding. Among the animals that they got 
to see in the city Jpdzejowicz was enchant
ed with two older mares - a black one aged 
14 and a grey one, two years her senior. He 
lavished praise upon them "... the owner 
could outright claim that they descended 
from the mares of Mahomet in a direct line 

[...] They totally reflected the image that 
one could’ve formed in his head about the 
beauty of the Arabian, basing on the tradi
tion passed down from the older generation 
of breeders". The Austro-Hungarian guests 
were also shown one of the sires used by 
local breeders. The grey “Hamdani” turned 
out to be a very unimpressive animal "... 
very stout and overfed, lymphatic. He had a 
distinctive proud neck...". The negative im
pression was further amplified with an ugly, 
Roman nose head.

The members of the committee were in
trigued by the stallion “Hamdani Semri”, 
whose progeny stood out among other of
fered animals. They very much wanted to 
see him, because several of his sons were 
to go to Bosnia. After some effort they 
managed to get their way. Jqdrzejowicz 
recalled the moment they saw the sire 
in the following words: “From a dark den 
they led out a terribly bucking and squeal
ing beast. It was him. I opened my mouth 
and couldn’t close it for a long time. A 
chestnut measuring 14 hands high, very 
overgrown, without withers, on four pins 
lacking knees and hocks, with toes out; 
but truth be told the head and neck were 
wonderful. That's the appearance of the 
most famous and favourite stallion in the 
region. Furthermore we had to thank and 
give praise, as it was an extreme courtesy 
that he was shown to us.”. 
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stawiciela władz osmańskich oraz tele
graficznego poinformowania o zdarzeniu 
konsula w Aleppo. Poza tym, oddano do 
dyspozycji tureckich urzędników jednego 
ze świeżo przyjętych do opieki nad koń
mi ludzi zamieszanego, jak podejrzewano, 
w kradzież. By zapobiec podobnym wy
padkom w przyszłości, członkowie komi
sji postanowili sami pełnić w nocy straż. 
Pominąwszy ten przykry incydent dalsza 
droga do Aleppo minęła spokojnie - pro
blemów udało się uniknąć nawet w trak
cie nieco karkołomnej przeprawy przez 
Eufrat, w czasie której ludzi wraz z całym 
dobytkiem transportowano przez rzekę 
z pomocą łodzi.

Niemniej rabunek rzucił cień na ostatnie 
dnie pobytu misji na terenie Syrii, opóźnia
jąc jej wyjazd z Aleppo. Lokalne władze 
do działania zmusiły dopiero interwencje 
konsula, śledztwo wykazało, że pokusie 
uległ oficer żandarmerii. Wolny czas po
dróżnikom wypełniło podziwianie miejsco
wych atrakcji m.in. tańczących derwiszy, 
garnizonu: „Kasarnia odznacza się ogro
mem, dobrem rozkładem, dostatecznym 
porządkiem, podłymi końmi. Świeżo na
deszły remonty ze stad rządowych (między

tymi niektóre klacze ze źrebiętami) w kon
dycji najgorzej utrzymanych woziwodów. 
Poobijane boki, poodgniatane, poranione 
grzbiety - aż litość brała patrzeć". Brali 
też udział w różnorodnych towarzyskich 
wydarzeniach - rautach, obiadach itp.

Jędrzejowicz, na prywatne zlecenie jed
nego ze swych znajomych, bez rezultatu 
szukał arabskich matek stadnych. Roz
mowy w sprawie zakupu upatrzonej przez 
niego kasztanki zakończyły się fiaskiem. 
Z nabycia następnych dwóch maści siwej

Niestety jeden więcej dowód, na poparcie mego zdania, że skut
kiem ciągłej wysprzedaży i nieumiejętnej hodowli coraz trudniej 
o wyborowe egzemplarze. Rozumiem iż typ, suchość, musku
latura, wszystkie te przymioty występują, gdy koń jest dorosły, 

w rozkwicie sił i zdrowia, ale aby na to początek zgrzybiałości był 
potrzebny, w głowie mi się pomieścić nie chce.

Full of equine sensations they left Urfa 
on the last day of May. They spent the 
first night out of the city in the village of 
“Eskisrutsch”, where they added to their 
purchases a two year old dark “Daha- 
man el Amer" (“Dahaman” - "Managije 
Sbeli”) for 500 francs. Therefore the 
number of the equine group that they 
were leading achieved 13, which caused 
some unease in the more superstitious 
members of the expedition. An intensive 
search for a fourteenth specimen did 
not bring any results. Although stand
ing in the square of the same village 
was the sire of the just purchased colt 
"... chained by his hind leg, very beauti
ful and stout, flea-bitten...”, but unfortu
nately he "... was about 18 years old and 
his services were overused for years by 
all the local and nomadic Bedouins, as 
a result of which he had a deteriorated 
mood and worn-out appearance. A high 
degree of marasmus senilis [progressive 
atrophy of the aged].”.

The number thirteen brought bad luck 
indeed, as that same night, despite set

ting watch, the stallion Djerid was stolen. 
Apart from him the expedition lost one 
more horse. The poor animal was led to 
a nearby river and placed in its waters in 
order to avoid the guards. The tied horse 
began to struggle and fell, drowning in 
the shallow waters. Common sense ruled 
out a pursuit after the thieves. The com
mittee limited itself to filing a complaint 
on the hands of a local representative 
of the Ottoman authorities and inform
ing the consul in Aleppo about the in
cident by telegraph. Additionally one of 
the freshly employed grooms that was to 
look after the horses, suspected of being 
involved in the robbery, was handed over 
to Turkish officials. In order to prevent 
such situations in the future the partici
pants of the quest decided to personally 
stand watch in the night. Beside that un
pleasant incident the rest of the route to 
Aleppo passed without problems, even 
the dangerous crossing of the Euphra
tes, where both people and belongings 
had to be transported from bank to bank 
by boat.

Nevertheless the theft cast a shadow 
on the mission’s last days in Syria, delay
ing their departure from Aleppo. The local 
authorities began an investigation only af
ter the intervention from the consul. It was 
discovered that the offender was an officer 
of the military police. The travellers spent 
their free time admiring the local attractions, 
among them dancing dervishes, the garri
son ("The barracks are huge, have a good 
layout, sufficient tidiness, poor horses. The 
replacements that have just come from 
the government herds (among them some 
mares with foals) are in a condition compa
rable to the worst nags. Bruised sides, in
jured backs - it was a sad sight to see.") and 
participating in various social outings - re
ceptions, dinners and so on. Jedrzejowicz, 
privately commissioned by one of his 
friends, was also searching for Arabian 
broodmares, but to no avail. Negotiations 
on purchasing a chestnut mare that he had 
set his sights on ended in failure. Whereas 
he resigned from buying the next two him
self due to their age (their teeth were so 
worn out that even an experienced breeder
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zrezygnował zaś sam ze względu na wiek 
(zęby miały tak starte, że nawet doświad
czony hodowca, jakim był miał problem 
z jego określeniem) oraz bardzo wysokie 
ceny - domagano się po 3 tys. fr. za sztu
kę. Towarzyszący mu w trakcie oględzin 
jednej z nich perski konsul zwrócił uwa
gę na fakt, że „(...) konie tutaj im starsze, 
tym piękniejsze". Uwaga ta dała asumpt 
do smutnej konstatacji: „Niestety jeden 
więcej dowód na poparcie mego zdania, 

like him had problems with determining it) 
and high prices - the owners demanded 3 
thousand francs each. The accompanying 
Persian consul drew his attention to the fact 
that "... here the older the horses get, the 
more beautiful they become". This remark 
gave rise to a sad observation “Unfortunate
ly one more reason supporting my opinion 
that due to a constant selling out and in
competent breeding it is harder and hard
er to find superb specimen. I understand 
that type, dryness and musculature surface 
when the horse is mature, in the prime of his 
strength and life, but I can’t believe that this 
requires the horse to turn senile first.”

Waiting to no avail for the return of the 
stolen animal, the Austro-Hungarian mis
sion left Aleppo on June 12th, setting off 
for Beirut. Two days later the stallion Dj- 
erid, sent by the consul, joined the group 
on their way to Hama and Homs. Sadly the 
unlucky thirteen made itself known again 
- in the night "... the most perky of the 
young colts let himself loose, ran into other 
horses, bit and bucked. People came run
ning and one of the grooms was accidently 
kicked in the head so hard that he died on 
the spot.” After this incident cavalry master 
Gaudernak absolutely refused to continue 
the journey until purchasing a fourteenth 
stallion. Fortunately the opportunity to re
verse their luck came quickly in the shape 
of the five year old chestnut “Schechun’’ 

że skutkiem ciągłej wysprzedaży i nieumie
jętnej hodowli coraz trudniej o wyborowe 
egzemplarze. Rozumiem, iż typ, suchość, 
muskulatura, wszystkie te przymioty wystę
pują, gdy koń jest dorosły, w rozkwicie sil 
i zdrowia, ale aby na to początek zgrzybia
łości był potrzebny, w głowie mi się pomie
ścić nie chce".

Nie mogąc się doczekać zwrotu skra
dziono zwierzęcia austro-węgierska misja 
opuściła Aleppo 12 czerwca, kierując się 

by “Kehlan Krudi” out of “Seglavi Gedrani- 
je”, measuring 156 cm, “... very strong, 
stout, with good hindquarters, only the 
neck too short, connected with the head in 
an ugly way”. He was purchased without 
hesitation for 2 thousand francs, but due 
to his difficult nature they had to employ 
his recent caregiver to lead the horse at 
least to Hama. Despite these problems the 
expedition managed to arrive in Hama af
ter a three day march on June 15th. This 
time, when the city’s inhabitants became 
aware that the Europeans are buying 
horses, they brought their own without 
additional encouragement. However the 
offered material lacked quality in com
parison to what was seen inland, while the 
prices remained disproportionately high. 
And so in such an unattractive manner 
Marian Jqdrzejowicz ended his work in the 
committee. The next day he bid farewell 
to his companions and set off by train to 
Beirut, from where by sea through Egypt 
he returned home. As he recalled years 
later, he got off at the station in Cracow on 
July 1st at six in the morning. The remain
ing members of the expedition, together 
with the horses, continued the journey to 
Homs. From that final city, also using train 
transport, they followed jQdrzejowicz's 
footsteps to Lebanon’s capital.

During the more than four month journey 
the members of the Austro-Hungarian mis

na Bejrut. Dwa dni później do kawalkady 
zmierzającej do Hamy i Homs dołączył 
przesłany przez konsula Djerid. Feralna 
trzynastka niestety ponownie dała o sobie 
znać na postoju nocą „(...) najzuchwalszy 
z młodych ogierów, wyrwawszy się, wpadł 
między wierzchowe konie, gryzł i wierzgał 
na wszystkie strony, ludzie się zbiegli, a je
den z łapiących go saisów dostał przypad
kowo tak silne uderzenie kopytem w skroń, 
iż jakby gromem rażony na miejscu ducha 
wyzionął". Po tym zdarzeniu rotm. Gau- 
denrak kategorycznie odmówił kontynu
owania podróży do momentu dokupienia 
czternastego ogiera. Na szczęście, szyb
ko nadarzyła się okazja odwrócenia fatum, 
w postaci pięcioletniego kasztanowate
go og. „Schechun” po „Kehlan Krudi” od 
klaczy „Seglavi Gedranije”, 156 cm wzro
stu, „(...) bardzo silny, gruby, doskonale 
zamknięty, szyja tylko za krótka, nieładne 
z głową połączenie”. Kupiono go bez wa
hania za 2 tys. fr., niemniej ze względu na 
trudny charakter niezbędne okazało się 
zatrudnienie jego dotychczasowego opie
kuna, aby doprowadził go przynajmniej 
do Hamy. Mimo tych kłopotów, ekspedy
cji udało się po trzech dniach marszu 15 
czerwca dotrzeć do Hamy. Tym razem, 
gdy tylko mieszkańcy miasta zorientowali 
się, że europejczycy skupują konie - bez 
dodatkowych zachęt zaczęli przyprowa
dzać własne. Niemniej oferowany materiał 
ustępowała znacznie jakością oglądane
mu w głębi kraju, zaś ceny pozostawały 
niewspółmiernie wysokie. W taki oto mało

sion traversed on horseback vast regions 
of Lebanon and Syria, thanks to which they 
got to acquaint themselves with the condi
tion of horse breeding in that region very 
well. Jędrzejowicz’s conclusions were not 
optimistic, Middle Eastern breeding was 
losing its significance, being ousted by the 
more profitable breeding of camels. Addi
tionally its gradual decline was also very 
visible. The Galician breeder remarked out
right that ”... / have the feeling that the Arab 
knows little about the flaws of the horse. He 
has sold the better ones, breeds without se
lection and is discouraged that he is getting 
a low price for the currently produced ma
terial...”.

Despite such critical opinions the expe
dition managed to acquire valuable ma
terial. The imported lot (17 stallions and 
6 mares), to the satisfaction of those that 
performed the selection, was positively 
evaluated by Austro-Hungarian breeders. 
According to those inspecting the horses 
after their arrival in Bosnia, the lot was re
fined and full of type, additionally of strong 
built. At that everyone emphasized the 
low price in comparison to their breeding 
value, which oscillated between 500 and 2 
thousand francs.

The main beneficiary of the expedition 
was its organizer - Bosnia and Herzegovi
na, where the majority of the animals pur
chased in 1905 would be stationed. The 
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atrakcyjny sposób zakończył swą pracę 
w komisji Marian Jędrzejowicz. Nazajutrz 
rozstał się on ze swymi towarzyszami 
udając się koleją do Bejrutu, skąd drogą 
morską przez Egipt powrócił do kraju. Jak 
wspominał po latach, z pociągu wysiadł 
na dworcu w Krakowie dnia 1 lipca o go
dzinie szóstej rano. Pozostali uczestnicy 
ekspedycji wraz z końmi kontynuowali wę
drówkę do Homs. Dopiero z tego ostatnie
go miasta korzystając również z transpor
tu kolejowego ruszyli śladem Jędrzejowi- 
cza do libańskiej stolicy.

W trakcie trwającej ponad cztery miesię
cy podróży członkowie austro-węgierskiej 
misji przemierzyli konno rozległe obszary 
Libanu i Syrii, dzięki czemu mogli dość do
brze zapoznać się ze stanem hodowli koni 
w tym regionie. Wnioski Jędrzejowicza nie 
były optymistyczne, traciła ona na znacze
niu wypierana przez bardziej zyskowną 
hodowlę wielbłądów, w dodatku widoczny 
był także jej stopniowy upadek. Galicyjski 
hodowca stwierdzał wręcz: „(...) nabieram 
przekonania, iż Arab nie zna się na błędach 
konia. Wysprzedał co lepsze jednostki, 
chowa bez selekcji, i zraża się tym, iż za 
ten materiał, który teraz produkuje osiąga 
tylko niską cenę (...)”.

Pomimo formułowania tak krytycznych 
opinii, ekspedycji udało się zdobyć warto
ściowy materiał. Importowana stawka (17 
ogierów i 6 klaczy), ku niewątpliwej satys
fakcji osób dokonujących wyboru, została 
przez austro-wegierskich hodowców oce

niona pozytywnie. Zdaniem oglądających 
ją wkrótce po przybyciu do Bośni wcho
dzące w jej skład konie były szlachetne 
i typowe, odznaczały się w dodatku moc
ną budową. Podkreślano przy tym wyjąt
kowo niską w stosunku do wartości ho
dowlanej cenę przywiezionych z Bliskiego 
Wschodu okazów, mieszczącą się w gra
nicach od 500 do 2 tys. franków.

Głównym beneficjentem wyprawy pozo
stawał jej organizator - Bośnia i Hercego
wina, gdzie trafiła większość zakupionych 
w 1905 r. zwierząt. Klacze, młodzież oraz 
cztery najbardziej wartościowe rozpłodni
ki skierowano do stadniny Gorazde, nato
miast pozostałe ogiery przeznaczono dla 
stada ogierów w Sarajewie. Bośniacka 
grupa, choć nie zyskała szerszego rozgło
su odegrała istotną rolę w rozwoju hodowli 
koni arabskich w tym regionie.

Druga z komisji, prowadząca zakupy 
dla stadniny w Radowcach oraz Galicji, nie 
mogła pochwalić się podobnymi wynika
mi. Przedstawiciel galicyjskich hodowców 
w komisji prowadzącej zakupy na Bliskim 
Wschodzie, krępowany instrukcją zezwa
lającą wyłącznie na zakup ogierów „pierw
szej klasy”, rosłych, a przy tym w miarę 
możliwości ciemnej maści, nie wybrała dla 
Drohowyża żadnego. Na odwiedzanych 
terenach brak było bowiem egzemplarzy, 
które spełniałby tak wygórowane, wręcz 
nierealistyczne wymagania. Jędrzejowicz 
był natomiast przekonany, że materiał 
sprowadzony dla Bośni, choć niewielkie

go wzrostu i często siwej maści, również 
odpowiadałby potrzebom galicyjskiej ho
dowli. Postulował zorganizowanie kolejnej 
ekspedycji, która mogłaby zakupić więk
szą ilość tego typu zwierząt - zarówno 
ogierów, jak i klaczy. Sprawa zasługiwała 
na uwagę tym bardziej, że koszty całego 
przedsięwzięcie nie wydawały się zbyt wy
sokie, szczególnie w przypadku importu 
większej partii zwierząt.

Nie udało się także zdobyć ogiera czoło
wego dla Radowiec. Bukowińska stadnina 
wzbogaciła się w 1905 tylko o jedną matkę 
kasztanowatą „Fatme”, niestety w tekście 
zamieszczonym na łamach „Rolnika” brak 
informacji na jej temat.

Mimo to austrowęgierska wyprawa 
z 1905 r. nie pozostała bez znaczenia dla 
polskiej hodowli koni czystej krwi. Krew 
arabów ze stawki sprowadzonej do Bośni 
i Hercegowiny trafiła do Polski w okresie 
międzywojennym z Jugosławii, jakkolwiek 
importowane wówczas zwierzęta niczym 
specjalnym się nie wyróżniły. Chyba je
dynym szerzej znanym urodzonym w Pol
sce arabem, posiadającym w swym rodo
wodzie przodków ze stawki bośniackiej, 
zdaje się pozostawać wyeksportowana 
w 1938 r. do USA kl. Azja IV, 1935. Nie
porównanie większa rola przypadła nato
miast kupionej do Radowiec Fatme or. ar. 
- matce ojca Amurath Sahiba, 1932 - og. 
Amuratha II 1907, bez którego nie sposób 
sobie wyobrazić polskiej hodowli koni czy
stej krwi arabskiej po II wojnie światowej.

mares, youngsters and four of the most 
valuable sires were directed to the stud 
in Gorazde, whereas the remaining stal
lions were delegated to the stallion depot 
in Sarajevo. The Bosnian group, though 
it didn’t become very renowned, played a 
significant role in the development of Ara
bian horse breeding in that region.

The second committee, which made 
purchases for the stud in Radautz and 
Galicia, could not boast similar results. 

Jqdrzejowicz was positive that the material 
imported for Bosnia, though of small size 
and often grey coat colour, would also suit 
the needs of Galician breeding. He postu
lated another expedition which could buy 
a greater number of animals of this type, 
both mares and stallions. The matter was 
attention worthy, especially since the costs 
of the entire endeavour did not seem very 
high, especially when importing a larger 
group of animals.

Nevertheless the Austro-Hungarian ex
pedition of 1905 was of some significance 
also for Polish Arabian horse breeding. 
The blood of the Arabians imported to 
Bosnia and Herzegovina found its way 
to Poland in the interwar period from Yu
goslavia, but the animals imported at that 
time did not make headlines. Perhaps the 
only wider known Arabian born in Poland 
with ancestors from the Bosnian group in 
its pedigree was the mare Azja IV 1935,

Unfortunately one more reason supporting my opinion that due to 
a constant selling out and incompetent breeding it is harder and 
harder to find superb specimen. I understand that type, dryness 
and musculature surface when the horse is mature, in the prime 
of his strength and life, but I can’t believe that this requires the 

horse to turn senile first.

The representative of Galician breeders, 
restricted by an instruction allowing him to 
buy only “first class” stallions, robust and 
of dark coat colour, did not choose a sin
gle one for Drohowyzh. The visited regions 
lacked specimen that would fulfil such ex
orbitant, unrealistic requirements. Whereas

The stud in Radautz ultimately did 
not acquire a new chief sire. They en
larged their herd with only one brood
mare, the chestnut “Fatme”, unfortu
nately there is no information about her 
in the article published in the “Rolnik” 
paper. 

exported in 1938 to the US. However a 
much greater role was played out by the 
Radautz purchase, Fatme d.b. - dam o 
Amurath Sahib’s 1932 sire - the stallion 
Amurath II 1907, without whom Polish 
Arabian horse breeding after World War II 
would be unimaginable.
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Zdjęcia z archiwum stadnin

Kuhailan Afas or.ar.
f I
( J

Założyciel rodu, og. KUHAILAN AFAS 
or.ar. 1930, został wypatrzony na wyspie 
Bahrajn i sprowadzony do Gumnisk przez 
Bogdana Ziętarskiego jako roczniak. W la
tach 1938 i 1939 pokrył jednak tylko jedną 
klacz hodowli sanguszkowskiej (OLGA), 3 
klacze z Breniowa (DONIA, MUFTASZA- 
RA i SINIORA) oraz jedną importowaną 
(również jako roczniaczkę) z Francji przez 
Romana Kraińskiego do majątku Zabawa 
- kl. BAD gn. 1929 (Diab or.ar. - Guenina). 
Nawiasem mówiąc, na jej matce uczyła się 
jeździć jako mała dziewczynka dr Elżbieta 
Piasecka, córka prof. Jana Grabowskiego, 
a matka WKKW-isty Piotra Piaseckiego!

Kuhailan Afas nie zdążył być szerzej 
użyty (pozostawił tylko 7 szt. potomstwa, 
w tym 6 ogierków), gdyż jak się teraz mówi, 
zaginął w czasie działań wojennych 1939 r. 
Z tej stawki w polskiej hodowli zostały uży

te dwa ogiery: na niewielką skalę DROP 
s. 1939 (od Donia), hod. T. Raciborskiej 
w Breniowie, ojciec kl. KAJA s. 1942, hod. 
W. Kołaczkowskiego w Dobużku, po wojnie 
wcielona do SK Nowy Dwór; a na większą 
skalę - BAD AFAS gn. 1940 (od Bad).

Ogier ten posiadał więc krew francuską, 
ale konie wówczas importowane z Fran
cji w porównaniu z tymi, które dzisiaj wy
grywają na naszych torach, wydawałyby 
się ideałami typu i urody arabskiej! Krył 
w państwowych stadninach Nowy Dwór 
(lata 1946, 1947 i 1951) oraz Albigowa 
(1956). Roman Pankiewicz, który przepro
wadzał go do PSO Klikowa, wspomina, że 
od jego rżenia trzęsły się mury, a „charak- 
terny” ogier sam sobie wybierał, przez któ
rą bramę chce przejść. Spłodził 27 sztuk 
potomstwa, z czego 23 (85,19%), czyli 
znaczna większość, zostało objęte pró

bami dzielności. Wysoki był także średni 
współczynnik powodzenia na sztukę jego 
potomstwa, gdyż wynosił 1,48. W stawce 
tej znalazł się derbista i zwycięzca Porów
nawczej, og. ALABASTER kaszt. 1947 (od 
Rozeta), o Wp 3,29; derbistka i oaksist- 
ka, użyta później w hodowli BADIARA gn. 
1948 (od Mokdiara), o Wp 3,16. W tam
tych latach roczniki były bardziej wyrów
nane pod względem dzielności użytkowej, 
więc nawet najlepsze konie w swoich rocz
nikach, nie osiągały rekordowych wartości 
Wp. Padały natomiast inne rekordy.

Og. ARCUS gn. 1947 (od Tęcza), uro
dzony w SK Nowy Dwór, nawet na owe 
czasy, kiedy trzymano araby na torze do
póki mogły ruszać nogami, pobił rekord 
wytrwałości i późnego dojrzewania, przy
pisywanego umownemu typowi kuhailan, 
do którego pasował także jego rodowód 
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(Kuhailan Afas or. ar. ze strony ojca, Ga- 
zella or. ar. ze strony matki). Jego kariera 
wyścigowa trwała 9 sezonów (przy 51 star
tach i 24 zwycięstwach), z roczną przerwą 
w 1957, kiedy krył klacze w SK Nowy Dwór. 
Po tym sezonie (co w omawianych latach 
raczej się nie zdarzało) wrócił jeszcze na 
tor. Mało tego, startował nie tylko w wyści
gach płaskich, lecz także płotowych i prze
szkodowych, choć zazwyczaj uważa się, 
że araby nie mają predyspozycji do tych 
konkurencji. I kolejna osobliwość tego 
ogiera - maksymalny współczynnik powo
dzenia 2,75 osiągnął w szóstym sezonie 
użytkowania, czyli miał najwyższe w dzie
jach polskich wyścigów kryterium wcze- 
sności dojrzewania, Kwd = VI.

Mimo iż w tym okresie bardziej ceniono 
u arabów dzielność niż urodę, w hodowli 
ARCUS nie cieszył się zbytnim powodze
niem. Użytkowany był tylko przez jeden 
sezon i urodziło się po nim 5 źrebiąt (po 
dwoje w Albigowej i Nowym Dworze, a jed
na klaczka w Michałowie). Biegało z tego 
3 (1 ogierek i 2 klaczki), z czego ogie- 
rek znacznie zawyżył wartość średniego 
Wp na szt., gdyż był nim derbista, kary 
BRANIBOR 1958 (od Bajdara). Derby wy
grał łeb w łeb z kl. PROWARDA gn. (Korej 
- Prowierka), importowaną w łonie matki 
z Tierska, zwyciężczynią Oaks i Porównaw
czej, toteż w roczniku zajęły: ona pierwsze, 

on drugie miejsce, a ich 
współczynniki powodze
nia wynosiły odpowied
nio: 3,40 i 3,21. Oprócz 
BRANIBORA w hodowli 
(lecz amerykańskiej, nie 
naszej) zasłużyły się dwie 
córki ARCUSA z tego sa
mego rocznika: BIGOTKA 
gn. (od Bint Muñirá) i CA
ROCHA S. (od Carmen). 
BIGOTKA wyjechała do 
USA z ogierkiem BIHAR 
po NEGATIW u boku, 
powtórnie pokryta og. 
NEGATIW, po którym już 
w nowej ojczyźnie urodziła kl. NEGOTKA. 
Ta zaś skojarzona z BASKIEM dała og. NE- 
GATRAZ, ojca niewymagającego komen
tarzy - og. MONOGRAMM.

BRANIBOR był ogierem rosłym, rzadko 
spotykanej u arabów maści karej, która 
jeszcze wtedy nie była tak „modna” jak te
raz. Został wcielony do hodowli i przez 3 
sezony starał się przedłużyć idące przez 
jego ojca odgałęzienie rodu Kuhailan Afas 
or.ar. Stacjonował w Michałowie, ale i Zyg
munt Braur przyprowadził pod niego swo
ją ukochaną MURCJĘ gn. 1959 (Comet 
- Muszkatela). Uzyskał z tego połączenia 
kontynuatorkę linii, kl. MEGARA gn. 1966, 
lekko zinbredowaną na og. BAD AFAS.

Bad Afas 1940 (Kuhailan Afas or.ar./d.b -
Bad (FR)/Diab or.ar./d.b.) Zabawa

Z 20 szt. potomstwa BRANIBORA biega
ło 18 (90%), o średnim Wp/szt. 1,38. W tej 
stawce znalazły się dwa bardzo dzielne 
ogiery. Jeden z nich, DUNAJEC c.gn. 1964 
(Dyska), pierwszy w roczniku urodzenia, 
Wp 4,46, zwycięzca Nagrody Janowa 
Podlaskiego i dwukrotnie Porównawczej, 
który z janowskim derbistą SABBAT (Czort 
- Sabellina) zamieniał się pierwszymi 
miejscami w gonitwach najwyższej rangi. 
W Polsce został użyty - niestety - tylko 
w hodowli półkrwi, toteż na nim zakończy-

The Ups
/jzT and Downs A 

of Kuhailan Afas DB Sireline
/

in Poland!
The foundation sire, Kuhailan Afas DB, 

born 1930 in Bahrain Island, as a yearling 
was picked up and imported to Gumni- 
ska by Bogdan Ziętarski. In the seasons 
1938 and 1939 he served visiting mares, 
only one (Olga) of Sanguszko breeding, 
three from Breniów (Donia, Muftaszara 
and Siniora) and one owned by Roman 
Kraiński from Zabawa estate, imported 
as a yearling from France - Bad b. 1929 
(Diab DB - Guenina). By the way, Elżbieta 

Piasecka MD, the daughter of Profes
sor Jan Grabowski and mother of our re
nowned eventer Piotr Piasecki, as a little 
girl learned to ride on her dam Guenina.

Because of the war, Kuhailan Afas didn' t 
manage to be used more widely. He was 
lost during the war activities, so he left be
hind only 7 heads of progeny, including 
6 colts. Two of them were subsequently 
used in Polish breeding. Drop gr. 1939 (out 
of Donia), bred at Breniow, was mated with 

a small number of mares, but he managed 
to sire Kaija gr. 1942, bred at Dobużek, af
ter the war put to Nowy Dwór State Stud. 
On a larger scale used was Bad Afas b. 
1940 (out of Bad).

In fact, half of his genotype was French, 
but at that time imports from France, com
pared with contemporary winners at our 
racecourse, would look very typey. Bad 
Afas served mares at State Studs Nowy 
Dwór (in the years 1946, 1947 and 1951) 
and Albigowa (1956). Roman Pankiewicz 
recalled, as he rode him to Klikowa Stallion 
Depot, that walls shuddered from his whin
nying and the stallion was so spirited, that 
he wanted to choose a gate to go through. 
Bad Afas sired 27 heads of progeny, from 
which 23 ones (85,19%) were raced. They 
obtained quite high average Coefficient of 
success per head, 1,48. Among that lot were 
many good racers, as the Derby and Critéri
um winner Alabaster, ch. 1947 (out of Roze
ta) with Cs 3,29; as well as the Derby and 
Oaks winner Badiara, b. 1948 (out of Mok- 
diara), Cs 3,16, later used in Polish breed
ing. At that time the age groups were more 
equalized and even the best horses didn t 
achieve record-setting values of Cs. There 
were set, however, some other records.

Arcus, b. 1947 (out of Tęcza), born at 
Nowy Dwór, set a peculiar record of stam
ina and late maturing - traits assigned to 
his symbolic Kuhailan type and pedigree. 
His race career lasted 9 seasons, with 
a year-long break in 1957, when he served 
mares at Nowy Dwór and came back to 
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ło się odgałęzienie rodu biegnące poprzez 
og. ARCUS. Drugi - GRABIEC gn. (od Ga
stronomia), dziesiąty w tym samym rocz
niku, eksportowany do Francji, został tam 
ojcem ki. MANDORE gn. 1976, matki og. 
DORMANE 1984, popularnego w hodowli 
wyścigowych arabów. W polskiej hodow
li z największym powodzeniem użyte zo
stały pełne siostry, karę FERENIKE 1964 
i FENICJA 1965 (od Ferezja), ciemnognia- 
da FORTUNATA 1964 (od Forta) i gniada 
GWARDIA 1965 (od Gwara). Oprócz ciem
nych maści przekazywały one dalej rów
nież dzielność wyścigową. Dziś być może 
sięgnęłyby po nie hodowle typu Silvática 
Black Arabians, ale dla zwolenników „eg

zotycznych" arabów nie przedstawiałyby 
wartości.

W okresie coraz bardziej dynamicznie 
rozwijającego się eksportu, co wiązało 
się z większym naciskiem na urodę i typ, 
większe szanse miało potomstwo drugie
go syna BAD AFAS, og. ABU AFAS gn. 
1947 (od Gahdar), hod. SK Nowy Dwór. 
Wykazał on większą plastyczność, gdyż 
potrafił dać konie zarówno urodziwe, jak 
i dzielne. Co ciekawe, poziom tych cech 
kształtował się w zależności od rocznika 
urodzenia. ABU AFAS spłodził w macie
rzystej stadninie tylko dwie szczupłe staw
ki potomstwa, łącznie 7 szt., z roczników 
1953 i 1954. Tyle tylko, że najbardziej re

prezentatywną próbkę rocznika 1953 sta
nowił wybitnie urodziwy i typowy, można 
rzec „epokowy”, lecz biegający słabo og. 
COMET s. (od Carmen), podczas gdy dla 
stawki przychówka z roku 1954 najbar
dziej charakterystycznym przykładem była 
derbistka i oaksistka SABELLINA s. (od 
Sabda), założycielka sześciopokoleniowej 
dynastii dzielnych klaczy.

COMET był nieduży, bardzo suchy, 
o horyzontalnej linii górnej, krótkiej głowie, 
ale nade wszystko - fantastycznym ruchu. 
Jego unoszący się w powietrzu kłus z fazą 
zawieszenia bywał nieraz przekazywany 
przez kilka pokoleń. Pod względem ma
ści siwej był heterozygotą - w stawce 76

the turf for one season more. He took part 
in 51 races, winning for 24 times, whereas 
his coefficient of success, amounting 2,75, 
was gained in the VI season of his career, 
what indicated a very late maturing.

In that period performance was higher 
esteemed in Polish Arabian horse breed
ing than good looks. Nevertheless, Arcus 

wasn't very popular as a producer. He 
stood at stud only for one season, siring 
5 foals (2 at Albigowa, 2 at Nowy Dwór 
and one filly at Michałów). 3 of them (one 
colt and two fillies) were raced and the colt 
proved the best, because he won the Der
by in a dead heat with the filly Prowarda, 
b. (Korej - Prowierka), imported in utero 

from Tiersk. He was Branibor, black, out 
of Bajdara, being placed second in his age 
group. Prowarda was the first and their co
efficients of success amounted 3,40 and 3, 
21, respectively.

Apart from Branibor, two other Arcus 
daughters from the same age group ren
dered considerable services for American 
breeding: Bigotka b. (out of Bint Munira) 
and Carocha gr. (out of Carmen). Big
otka left for the US with the colt Bihar (by 
Negatiw) at side, in foal to Negatiw again. 
In her new country she gave birth to Ne- 
gotka, who, bred to Bask, got Negatraz, 
Monogramm s sire.

Branibor was a sizeable stallion, in a rare, 
black color, at that time not so fashionable 
as now. Put to stud, he did his best for three 
seasons to prolong a branch of Kuhailan 
Afas DB sireline going through Arcus. When 
he stood at Michałów, Zygmunt Braur bred 
his beloved Murcja b. 1959 (Comet - Musz- 
katela) to him, getting Megara b. 1966, 
slightly inbred to Bad Afas.

From 20 heads of Branibor progeny 
raced were 18 (90%0, with an average 
Cs fl/38 per head. In that foal crop found 
weré two especially efficient colts. Duna
jec d.b. 1964 (out of Dyska), placed first 
in his age group with a Cs 4,46, the win
ner of Janów Stakes and twice the Critéri
um. He exchanged the first places in ma
jor stakes with Janów bred Derby winner
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szt. jego potomstwa występowały zarówno osobniki siwe, jak 
maściste, przy czym stosunek liczbowy frekwencji maści siwej 
do gniadej (z odmastkami) i kasztanowatej wynosił odpowied
nio 9:4:1. Po matce CARMEN 1942 odziedziczył model siwienia 
z wcześnie pojawiająca się, gęstą hreczką, co przekazał swoje
mu siwemu potomstwu - w Michałowie grupa siwych w hrecz- 
ce „Cometek” bywała atrakcją pokazów urządzanych dla spe
cjalnych gości równie często jak mlecznosiwych „tancerek” po 
NABÓR.

W hodowli zostało użytych 26 synów i 35 córek COMETA, 
z tego w polskiej hodowli odpowiednio - 5 i 25. Stawki córek 
COMETA - EUNICE gn. 1959, GOMORA s. 1959, BAJKA s. 
1960, ENGRACJA s. 1960, ARBA gn. 1962, BOKATA gn. 1962 
i CERKWICA gn. 1962 w Janowie, FELLUKA s. 1963, WARMIA 
gn. 1963, ESTONIA S. 1964, DOLIWA gn. 1965, DRUŻYNA 
kaszt. 1965, ELEGIA S. 1965, ELEKCJA kaszt. 1965, DYSPU-

Córki Cometa/Comet’s daughters - od lewej/from the left: Felluka, 
Podwika, Maskota, Dysputa, Floryda - Michałów 1975

Sabbat (Czort - Sabellina). In Poland Dunajec was used only in 
part-breds-breeding and later exported to the US, so the Arcus 
branch ended on him. Grabiec b. (out of Gastronomía), placed 
10lh in the same age group, exported to France, sired the mare 
Mandora, dam to Dormane 1984, a popular sire in the French 
breeding of racing Arabians.

Several Branibor daughters were quite successfully used 
in Polish breeding. They were: full sisters Ferenike 1964 and 
Fenicja 1965 (out of Ferezja), both black; dark bay Fortunata 
1964 (out of Forta) and bay Gwardia 1965 (out of Gwara). They 
often passed on dark colors and racing efficiency. Nowadays 
they wóuld be probably picked up by Silvática Black Arabians 
or other similar studs, but for the fans of Arabians with “exotic” 
heads they wouldn't be attractive.

Together with more and more dynamic export, the great
er emphasis was laid upon type and beauty. In that period in 
a larger demand was the progeny of Abu Afas b. 1947 (out of 
Gahdar). He proved more versatile, because he was able to sire 
both bold and beautiful horses. The frequency of those traits, 
however, differed according to the year of birth. Abu Afas sired 
7 foals, together from the age groups 1953 and 1954. The most 
typical example for the foal year 1953 was “epoch-making” 
Comet gr. (out of Carmen), strikingly beautiful, but rather a poor 
racer, whereas in 1954 born was Sabellina gr. (out of Sabda), 
the Derby and Oaks winner, a foundress of six-generations-long 
female racing dynasty.

Comet was small, compact and dry, with a horizontal topline, 
short head and - above all - fantastic action. His flying trot 
was passed on for several generations ahead. With regard to 
his color he was heterozygous - among 76 heads of his prog
eny greys, bays and chestnuts occurred in a ratio of 9:4:1. Af
ter his dam, Carmen 1942, he inherited a “fleabitten" model of 
grey color and passed it on to his grey offspring. At Michalów



Warmia 1963 (Comet - Wadera/Doktryner) Michałów

TA s. 1965 i MASKOTA s. 1965 w Micha
łowie oraz MURCJA gn. 1959 u Zygmunta 
Braura niewątpliwie tworzyły superelitę. 
Pięć z tych klaczy (EUNICE, ENGRACJA, 
ARBA, WARMIA i DOLIWA) dało ogiery 
użyte w polskiej hodowli, a konie sprze
dane za granicę uzyskiwały czempionaty 
tamtejszych pokazów.

Nieco gorzej było z dzielnością wyścigo
wą potomków COMETA. Ich średni Wp na 
sztukę był niższy od średniej rocznika, ale 
trafiały się pojedyncze sztuki, które wpraw
dzie nie wygrywały klasyków, ale wykazy
wały dużą wytrwałość i czasem plasowały 
się w czołówce swoich grup wiekowych. 
Najlepsze wyniki osiągnęły: og. WIRAŻ s. 

1959 (od Wielka Zo
rza), hod. SK Nowy 
Dwór - 4/41/10, Wp 
2,03; og. MECZET 
s. 1961 (od Mimika) 
Janów Pódl.-3/31/4, 
Wp 1,78; og. ADMI
RAŁ kaszt. 1963 (od 
oaksistki Adis Abeba) 
Michałów - 3/23/6, 
Wp 1,76; i kl. PODWI- 
KA s. 1965 (od der- 
bistki Potencja) Mi
chałów - 2/10/4, Wp 
3,42. Spośród nich 
tylko kl. PODWIKA 
była przez krótki czas 
użyta w polskiej ho
dowli, a og. MECZET 
eksportowany do

USA, zdobył tam tytuły Narodowego Czem- 
piona USA w klasach Park Horse i Formal 
Combination (1972) Wiceczempiona USA 
Formal Driving (1972), Czempiona USA 
Formal Driving (1973) oraz Czempiona Ka
nady Park Horse (1975).

Innymi potomkami COMETA, które zdo
były za granicą tytuły czempionów i wice- 
czempionów, były:

• kl. GDYNIA s. 1963 (od Gwozdawa po 
Nabór) Michałów - Czempionka USA 
English Pleasure 1966, Wiceczem- 
pionka USA Western Pleasure 1967;

• og. ZBRUCZ gn. 1963 (od Znachorka 
po Rozmaryn) Michałów - Wiceczem- 
pion USA Park Horse;

• og. POHANIEC s. 1965 (od Planeta po 
Nabór) Michałów - Czempion Szwecji 
1972, Wiceczempion Europy 1973;

• og. DERWISZ s. 1965 (od Daszawa po 
Nabór) Michałów - Czempion Kanady 
Park Horse.

Zauważmy, że z wyjątkiem og. POHA
NIEC, który wygrywał pokazy w ręku, po
zostałe uzyskały tytuły czempionów w kla
sach użytkowych. Na coś się im przydał 
ruch odziedziczony po ojcu!

Ciekawe, że aż 21 synów COMETA eks
portowano bez sprawdzenia w polskiej 
hodowli. Można dziś w nieskończoność 
dywagować, co by było, gdyby boksy 
czołowych w naszych stadninach przypa
dły innym przedstawicielom rodu Kuha- 
ilan Afas or.ar., ale to, że inne ogiery po
zostawiły wybitne potomstwo w krajach, 
do których trafiły, nie świadczy, że równie 
wysoką wartość posiadałby przychówek 
urodzony od matek z polskiego stada. Nie 
można przecież zapominać o zjawisku do
boru osobniczego!

W kolejności roczników urodzenia 
w polskich stadninach państwowych uży
wano ogierów: EGO c.gn. 1959 (od Ege- 
ńa po Witraż), BADR BEDUR gn. 1960 (od 
Bint Munira po Wielki Szlem), CARRADOR 
S. 1960 (od Czaruta po El Haifi), CARYCYN 
s. 1961 (od Cerekiew po Wielki Szlem) 
i BAJDAK gn. 1962 (od Bajdara po Gabor).

EGO - o efektownej, jakby „przypró
szonej czernią” maści, stanowił przez 9

a group of fleabitten Comet daughters was 
demonstrated to special guests as often, 
as milky-white “Dancers” by Nabor.

In general, for breeding purposes used 
were 26 sons and 35 daughters of Comet, 
whereas in Polish breeding - only 5 and 25, 
respectively. Lots of his daughters - Eunice 
b. 1959, Gomora gr. 1959, Bajka gr. 1960, 
Engracja gr. 1960, Arba b. 1962, Bokata b. 
1962 and Cerkwica b. 1962 at Janow, Felluka 

Warmia z córkami po El Paso/and her daughters by El Paso - od lewej I from the left: 
Wistula, Wersja, Wizja i / and Warmia z Wilejką / with Wilejka in utero

gr. 1953, Warmia b. 1963, Estonia gr. 1964, 
Doliwa b. 1965, Drużyna ch. 1965, Elegia gr. 
1965, Elekcja ch. 1965, Dysputa gr. 1965 and 
Maskota gr. 1965 at Michałów, Murcja 1959 
at Zygmunt Braur's - made a superelite of 
that period's broodmares’ band. Five of 
those mares gave birth to leading sires in 
Polish breeding, whereas their half-siblings 
exported abroad were winning show cham
pionships in the buyers' countries.

On the other hand, the majority of Comet 
progeny didn't obtain good race results. 
There appeared, however, some colts and 
fillies, who didn't win classics, but showed 
enough stamina to be placed on the lead 
of their age groups. The best results were 
obtained by: c. Wiraż gr. 1959 (Wielka Zor
za) Nowy Dwór - 4/41/10, Cs 2,03; c. Mec
zet gr. 1961 (Mimika) Janów - 3/31/4, Cs 
1,78; c. Admiral ch. 1963 (Adis Abeba, the 
Oaks winner) Michałów - 3/23/6, Cs 1,76; 
f. Podwika gr. 1965 (Potencja, the Derby 
winner) Michałów - 2/10/4, Cs 3,42. From 
them only Podwika was for a short time 
used in Polish breeding, whereas Mec
zet, exported to the US, won the titles of 
US National Champion Park Horse, US 
Nat. Ch. Formal Combination (1972), US 
National Reserve Champion Formal Driv
ing (1972), US National Champion Formal 
Driving and Canadian National Champion 
Park Horse (1975).

The other Comet descendants, who 
won Championships or Reserve Champi
onships abroad:

• Gdynia gr. 1963 (Comet - Gwozdawa 
by Nabor) Michałów - US National 
Champion English Pleasure 1966, 
US Nat. Reserve Champion Western 
Pleasure 1967;

• Zbrucz b. 1963 (out of Znachorka by 
Rozmaryn) Michałów - US National 
Reserve Champion Park Horse 1970;

54 Araby / Hodowla



sezonów, wyłącznie w Janowie Podlaskim, ale w każdym rocz
niku otrzymywał zaledwie po kilka klaczy. Łącznie spłodził 32 
szt. potomstwa, ale w polskiej hodowli zaznaczyły się głów
nie klacze HARSZA gn. 1967 (od Harfa) i CESJA s. 1971 (od 
Cerrita). CESJA zajęła II miejsce w Oaks (za prawie niepobitą 
ORGIĄ), a jej Wp wyniósł 2,06. Derbista z 2010 r. - og. CEL- 
TIS ma ją w IV. wstecznym pokoleniu swego rodowodu. Na 
amerykańskich arenach pokazowych zabłysnęła jego córka 
PROWIZJA gn. 1964 (od Prowarda) - Czempionka USA 1968 
r. w klasie Park Horse i og. BAHAR c.gn. 1968 (od Banda) 
- Wiceczempion Kanady 1979 w klasie Stock Horse. W Pol
sce próbowano przedłużyć ród Kuhailan Afas or.ar. przez jego 
syna, og. RELAX gn. 1972 (od Rokada), który osiągnął naj
wyższy Wp spośród potomstwa EGO (2,57), ale innych za
let nie posiadał, a dyrektor Krzyształowicz zwracał uwagę na 
jego złośliwy charakter. Nie pozostawił też nic wartościowego 
dla naszej hodowli.

BADR BEDUR krył w Polsce w SK Michałów tylko przez je
den sezon. Sam biegał słabo, ale najdzielniejsza w stawce jego 
potomstwa, a przy tym urodziwa, kl. DRATWA s. 1966 (od Dar
da), osiągnęła Wp 2,06. Wcielona do polskiej hodowli zostawiła 
tylko jedną córkę - kl. DRAPERIA s. 1974 (po Gedymin), uro
dziwą (wybitnie horyzontalna linia górna) i dzielną (Wp 2,22), 
która założyła czynną do dziś sublinię, gdzie trafiają się osob-

Druid 1993 (Wojsław - Dalida/Probat (SE)) Michałów - niepobity 
na torze wyścigowym prawnuk Warmii i Rohańca / all-time race 

winner, great-grandson of Warmia and Pohaniec
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• Pphaniec gr. 1965 (out of Planeta by Nabór) Michałów - Na
tional Champion Stallion of Sweden 1972, Reserve Cham
pion Stallion of Europe 1973;

• Derwisz gr. 1965 (out of Daszawa by Nabór) Michałów - Ca
nadian National Champion Park Horse.

Let's point out, that except the stallion Pohaniec, who was 
winning halter classes, the remaining ones got the Champion 
titles in performance classes. They surely made a good use of 
the movement inherited after their sire!

As much as 21 sons of Comet were exported without trying 
them in Polish breeding. Sometimes they sired an outstanding 
progeny in their countries of destination, but nobody could fore
see, if they left behind an equally valuable offspring out of Polish 
mares. After all, one can't ignore the effect of individual matching.

In Polish State Studs used were 5 sons of Comet (in order 
of years of birth): Ego, d.b. 1959 (out of Egeria by Witraż), Badr 
Bedur, b., 1960 (out of Bint Munira by Wielki Szlem), Carrador, 
gr., 1960 (out of Czaruta by El Haiti), Carycyn, gr., 1961 (out of 
Cerekiew by Wielki Szlem) and Bajdak, b., 1962 (out of Bajdara 
by Gabor).

Ego, with a rare shade of his dark bay coat, stood at Janów 
Podlaski Stud for 9 seasons, but every year only limited num-

Information: P01TURF
AL Wyścigowa 4-0/84 
02-681 Warsaw, Poland 
phone (48) 22 857 76 44 
fax (48) 22 857 76 47 
biuro@polturf.pl 
www.prideofpoland.pl



niki przejawiające obie te cechy w stopniu 
wysokim. Derbistka DALIDA gn. 1981 (po 
Probat), Wp 3,83, potrafiła dać zarów
no Wiceczempionkę Polski Klaczy Młod
szych DZIĘCIELINA kaszt. 1991 (po Arbil), 
jak i niepokonanego og. DRUID gn. 1993 
(po Wojsław), którego współczynnik po
wodzenia osiągnął rekordową dla Polski 
wartość 20,60. Konie z tej sublinii cechują 
się także wysokim, jak na araby, wzrostem
- np. DAGA c.gn. 2004 (Gazal Al Shaqab
- Dajana po Wojsław od Dalida) ma w kłę
bie 162 cm.

DRATWA została w 1974 sprzedana do 
USA za najwyższą cenę tej aukcji. BADR 

bers of mares were bred to him. Together 
he sired 32 heads of progeny, but only the 
mares Harsza b. 1967 (out of Harfa) and 
Cesja gr. 1971 (out of Cerrita) distinguished 
themselves in Polish breeding. Cesja was 
placed second in the Oaks (after almost un
beaten Orgia), her Cs reached 2,06 and the 
Polish Derby winner in 2010, Celtis, was her 
great great grandson. In American show 
arenas doing well were two descendants 
of Ego: Prowizja b. 1964 (out of Prowarda 
- US Nat. Champion Park Horse 1968 - 
and Bahar d.b. 1968 (out of Banda) - Ca
nadian Reserve National Champion Stock 
Horse 1979. There were some attempts to 
prolong the sireline of Kuhailan Afas DB in 
Poland through another Ego son - Relax b. 
1972 (out of Rokada), a holder of the high
est Cs among his offspring (2,57). Relax 
didn't, however, show any other advantag
es; moreover - the Director Krzysztalowicz 

BEDUR dał także dwa dzielne i wytrwa
łe ogiery, z których ZŁOTNIK kaszt (od 
Złota Iwa), po trwającej 4 sezony karierze 
podsumowanej Wp 1,92, został wyeks
portowany do Bułgarii i pełnił tam funkcję 
reproduktora w państwowej stadninie Ka- 
bijuk. Ród przedłużył tam jego syn ZLA- 
TAR s. 1981 (od Astoria (SU) po Aswan 
(SU)). Natomiast DAMBOR s. (od Dasza- 
wa), syn jednej z „tancerek” po Naborze, 
sprawdzany był w polskiej hodowli, w SK 
Michałów. Cechował się bardzo dobrym 
charakterem, dzięki czemu oferowano go 
do jazdy nawet słabo jeżdżącym gościom 
stadniny, ale innych zalet nie posiadał, 

pointed out his nasty disposition. Relax 
didn't leave behind anything valuable to 
our breeding, either.

Badr Bedur was standing at stud in 
Poland for only one season, 1965, at 
Michałów. He was a poor racer himself, 
but his most efficient daughter, at the same 
time a very handsome one, the filly Dratwa 
gr. 1966 (out of Darda), achieved the val
ue of Cs 2,06. Put to stud, she left behind 
in Poland only one daughter, Draperia gr. 
1974 (by Gedymin), who combined to
gether Arabian type (especially horizon
tal topline) and racing performance (Cs 
2,22). She established a sub-line active 
until now. Its descendants showed a high 
level of both those traits. The Derby win
ner Dalida b. 1981 (by Probat), Cs 3,83, 
got as well the Junior Reserve Champion 
Mare of Poland, Dzięcielina ch. 1991 (by 
Arbil), as the unbeaten colt Druid b. 1993 

więc nie przedłużył rodu. Dał wprawdzie 
Czempionkę Polski, kl. WENA gn. 1973 
(od Watra), obdarzoną wybitnie długą szy
ją, ale nie pozostawiła ona niczego war
tościowego. Natomiast urodzona po nim 
w hodowli prywatnej, u Anny Dębskiej, kl. 
MARANTA gn. 1983 (od Miszka), założy
ła cenioną przez amatorów kuhailanów 
sublinię, w której skład weszły tak cenne 
i dzielne użytkowo matki jak MARGILLA 
gn. 1987 (po Gil) i trzy pełne siostry po 
WERMUT: MAŁMAZJA gn. 1990, MAJOR
KA gn. 1991 i MINORKA gn. 1992.

CARRADOR zaznaczył się w polskiej 
hodowli właściwie „w przelocie". Stacjo
nował w SK Janów Podlaski w sezonach 
1966 i 1967, ale pozostawił zaledwie 3 szt. 
potomstwa (same klacze) tylko z rocznika 
1967. Z nich CERISOLA s. (od Cecora), 
reprezentująca mało liczną rodzinę BENT- 
-EL-ARAB or.ar., dała kilka wartościowych 
córek przedłużających jej sublinię w Jano
wie, a potem w Białce (poprzez klacze CY- 
NADRA 1975 i CEWKA 1976). CARRADOR 
syna w Polsce nie zostawił, więc nie mógł 
być kontynuatorem rodu.

CARYCYN - bardzo podobny do ojca 
(odziedziczył zwłaszcza jego siwą w hrecz- 
ce maść i ruch) przez dłuższy czas był typo
wany na następcę COM ETA. Na małą skalę

(by Wojsław), setting a new record value 
of Cs, reaching 20,60. Within that sub-line 
born were also quite big horses - the mare 
Daga d.b. 2004 (Gazal Al Shaqab - Dajana 
by Wojsław out of Dalida) got 162 cm in 
withers, relatively much for an Arabian.

Dratwa was sold to the US in 1974, be
ing the top-seller of that auction. Badr Be- 
dur sired also two efficient and persistent 
stallions. Złotnik ch. (out of Złota Iwa), after 
4 racing seasons with a Cs 1,92, was sold 
to Bulgaria, where he was used as a pro
ducer in the State Stud Kabijuk. He left 
behind a continuator of the sireline there, 
through his son Zlatar gr. 1981. The oth
er son of Badr Bedur, Dambor gr. (out of 
Daszawa), was checked in Polish breed
ing, put to stud at Michałów. He distin
guished himself with a very gentle temper, 
so he could be offered for riding even to 
those guests, who were poor riders. Un
fortunately it was probably his only ad
vantage, so he didn't prolong the sireline. 
Only in mares he was able to produce the 
Champion Mare of Poland, Wena b. 1973 
(out of Wafra), endowed with an extremely 
long neck, but she didn't produce any
thing valuable, either. In private breeding 
(at Mrs. A. Dębska s) he sired Maranta 
b. 1983 (out of Miszka), who established 
a sub-line highly esteemed by Kuhailan 
fans, including such valuable mares, as 
Margilia b. 1987 (by Gil) and three full sis
ters by Wermut - Małmazja b. 1990, Ma
jorka b. 1991 and Minorka b. 1992.

Carrador left a hardly noticeable track on 
our breeding. Standing at Janów Stud in the 
seasons 1966 and 1967, he left behind only 
three fillies from the foal year 1967. From
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w hodowli prywatnej rolę tę spełnił jego syn 
CYKL s. 1972 (od Cykuta), który oprócz ww. 
cech charakteryzował się jeszcze małym 
wzrostem, lecz także zwięzłością budowy 
i długowiecznością. Ten jednak spłodził tylko 
dwie klacze. CARYCYN krył w Janowie i Mi
chałowie przez 7 sezonów, ale od 53 prze
znaczonych pod niego klaczy odsądzono tyl
ko 31 źrebiąt, w tym 16 ogierków i 15 klaczek. 
Większość jego synów szybko została wała
chami, a z córek najbardziej zasłużyły się:

• janowska OSTRAWa gn. 1968 (od 
Orla), matka średnio dzielnej kl. OST
KA 1975 (po Krezus), tak malutkiej, 
że przy zamkniętych drzwiach boksu, 
kiedy stała z opuszczona głową, nie 
było jej widać. Weszła jednak w skład 
stada matek w SK Białka, gdzie dała 
wartościowe potomstwo: klacze 
OSTRÓŻKA gn. 1983 (po Woroblin) - 
Wiceczempionka Polski Klaczy Młod
szych 1984 i OSEŁKA k. 1987 (po Pa- 
las), matka ogierów czołowych OSET 
sk.gn. 1993 (po Alegro) i derbisty og. 
OSTRAGON s. 1994 (po Pers). Nawia
sem mówiąc, og. OSET został konty
nuatorem rodu Kuhailan Afas or.ar., ale 
nie przez CARYCYNA;

• michałowska EMISJA s. 1974 (od 
Espada), która wcześnie padła, pozo
stawiając troje potomstwa, ale wśród 
nich znalazła się założycielka „linii pro
dukcyjnej czempionów” EMIGRACJA 
s. 1980 (po Palas) i ogier czołowy EN- 
RILO kaszt. 1981 (po Probat).

Z perspektywy lat trudno spekulować, co 
ewentualnie mógłby dać CARYCYN z in
nymi klaczami, gdyby był z nimi skoja
rzony. Faktem jest jednak, że ze swoimi 
partnerkami w Polsce nie spłodził zbyt 
wielu wartościowych potomków. Więk
szość z nich widziałam, gdyż biegały na 
torze w okresie, kiedy tam jeździłam na 
treningach jako studentka i pamiętam, że 
nie bardzo było na czym oka zawiesić. Na 
jednej z jego córek (FATINA gn. 1972 od 
Fantina) jeździłam i owszem, przyjemnie 
chodziła pod siodłem, ale innych zalet nie 
zauważyłam. Od jej pełnej siostry, kl. FLA- 
MA gn. 1973, eksportowanej do Szwecji, 
Polska dzierżawiła og. ALCAZAR gn. 1979 
(po Aladdin), ale rewelacji po nim nie było. 
CARYCYN został w 1975 eksportowany 
do USA (Locust Farm) i cieszył się tam po
pularnością, ale mógł lepiej pasować do 
amerykańskich klaczy.

Ostatnim synem COMETA użytym 
w Polsce był BAJDAK, który po ojcu odzie
dziczył głównie ruch i przekazywał go da
lej. Boks czołowego zajmował przez 4 se
zony w Michałowie, gdzie spłodził 18 szt. 
potomstwa (8 ogierków i 10 klaczek). Tak 
on jak i jego przychówki biegały poniżej 
średniej, a wiele z nich nie poszło w ogóle 
na tor. Najlepszymi jego córkami okazały 
się DEFILADA gn. 1969 (od Dessa) i FU
RIA k. 1969 (od Ferenike), obydwie z linii 
FORTY. Obie założyły czynne do dziś sub- 
linie - DEFILADA w Michałowie, a FURIA 
w Kurozwękach, reprezentowane także 

w Białce. Natomiast żaden z jego synów 
nie nadawał się do hodowli, a niektóre, 
jak MARGIEL kaszt. 1969 (od Massina) 
i EUNUCH kaszt. 1970 (od Elokwencja), 
w ogóle mało przypominały araby, a i cha
rakter miały trudny. BAJDAK w 1970 zo
stał eksportowany „za wielką wodę”, gdzie 
zdobył tytuły Top Ten Kanady i USA (ten 
ostatni w klasie Park Horse).

Po tym, jak wszyscy synowie COMETA 
opuścili kraj, jedne po sprawdzeniu w pol
skiej hodowli, drugie nie - pod koniec lat 
70. okazało się, że ród Kuhailan Afas or.ar. 
jest zagrożony wygaśnięciem. Polskie wła
dze hodowlane przypomniały sobie wtedy, 
że w stadninie Blommerod w Szwecji prze
bywa kolejny syn COMETA, z ostatniego 
rocznika jego przychówka - POHANIEC 
s. 1965, sprzedany tam w 1970 r. Niestety, 
jego stan zdrowia nie pozwalał na dzierża
wę, ale naczelnik Adam Sosnowski pod
czas wizyty w Blommerod w 1979 r. wypa
trzył urodzonego w Szwecji syna POHAŃ- 
CA, og. PROBAT gn. 1975 od Borexia. 
Klacz ta, o stuprocentowo polskim pocho
dzeniu (Exelsjor- Bogoria), cechowała się 
nie tylko piękną, ciemnogniadą maścią, 
ale przede wszystkim linią górną zbliżoną 
do idealnej, geometrycznej linii prostej, 
co widziałam, kiedy tam przebywałam 
rok później. Tak wzorcowo ukształtowaną 
górę PROBAT nie tylko odziedziczył, ale 
przekazał spłodzonemu w Polsce potom
stwu, co wpłynęło na znaczną poprawę 
poziomu tej cechy w naszym pogłowiu.

them Cerisola gr. (out of Cecora), represent
ing a sparse damline of Bent-EI-Arab DB, 
got several valuable daughters, prolong
ing her sub-line first at Janów, next at Białka 
(through the mares Cynadra 1975 and Ce
wka 1976). Leaving no son in Poland, Car- 
rador couldn't prolong the sireline.

Carycyn closely resembled his sire, es
pecially with regard to his fleabitten grey 
color and movement. For a long time he 
was marked out for his successor. On 
a small scale that task was fulfilled by his 
son Cykl gr. 1972 (out of Cykuta). He, in 
turn, apart from the above mentioned 
traits distinguished himself also with 
a small size, compact built and longevity. 
Nevertheless, he sired only two fillies in 
private breeding, so he couldn't prolong 
the sireline. Carycyn was used at Janów 
and Michałów for 7 seasons, but out of 53 
mares bred to him, weaned were only 31 
foals (16 colts and 15 fillies). The major
ity of colts were gelded, whereas from the 
fillies the following ones proved the best:

Janów-bred Ostrawa b. 1968 (out of 
Orta), dam to a moderate racer Ostka b. 
1975 (by Krezus), so tiny, that one could 
hardly notice her in a closed stall. She was 
put to stud at Białka, where she produced 
quite a valuable progeny - the mares 
Ostróżka b. 1983 (by Woroblin), the Junior 
Reserve Champion Mare of Poland 1984; 
and Osełka, black, 1987 (by Palas), dam 
to two leading sires: Oset, brown, 1993 (by 

Alegro) and the Derby winner Ostragon gr. 
1994 (by Pers). By the way, Oset also pro
longed the Kuhailan Afas sireline, but not 
through Carycyn;

Michalow-bred Emisja gr. 1974 (out of 
Espada), who prematurely died, leaving 
behind 3 heads of progeny, including the 
“dam of champions” Emigracja gr. 1980 
(by Palas) and a leading sire Enrilo ch. 
1981 (by Probat).

One could hardly guess, what could 
Carycyn give, if he was mated to other 
mares. Anyway, with his partners in Po
land he didn't produce marvels. I saw 
many of his get, because they were raced 
in the years I was riding in a racing sta
ble as a student, so I remember they were 
hardly eyecatching. I rode one of Carycyn 
daughters, Fatina b. 1972 (out of Fantina) 
- she was really sweet-tempered and easy 
to handle, but as far, as her advantages 
were concerned - that was all. Her full sis
ter, Flama b. 1973, was exported to Swe
den and her son by Aladdinn, Alcazar b. 
1979, was leased to Poland, but he didn't 
leave behind anything special, either. In 
1975 Carycyn was exported to the US (Lo
cust Farm) and gained a great popularity 
there. He probably made a better match 
with American mares.

The last son of Comet used in Polish 
breeding was Bajdak, who inherited mainly 
his sire's movement and passed it on. He 
was standing at Michalow Stud for four sea

sons, siring 18 heads of progeny (8 colts and 
10 filies). He wasn't a good racer himself, 
neither was his offspring. His best daugh
ters proved Defilada b. 1969 (out of Dessa) 
and Furia, black, 1969 (out of Ferenike), both 
from Forta damline. Both founded sub-lines 
active until now - Defilada at Michałow, Furia 
at Kurozwęki, both later moved to Białka. On 
the other hand, none of his sons was suita
ble for breeding. Some of them, like Margiel, 
ch., 1969 (out of Massina) and Eunuch ch. 
1970 (out of Elokwencja), lacked the Arabian 
type, being also ill-tempered. Bajdak was ex
ported to the US in 1970, gaining the titles 
of Canadian and US National Top Ten (the 
latter in Park Horse class).

When all Comet sons left Poland, either 
after a breeding career or not - the sire
line of Kuhailan Afas DB got threatened 
with extinction. Then Polish breeding au
thorities recalled another Comet son, ex
ported to Blommerod, Sweden - Pohaniec 
gr. 1965. Unfortunately, he couldn't be 
leased at that time because of his health 
problems, but Mr. Adam Sosnowski, visit
ing Blommerod in 1979, picked up a son 
of Pohaniec, Probat b. 1975, born in Swe
den, out of Borexia (Exelsjor - Bogoria), 
with a 100% Polish pedigree. I saw Bo
rexia a year later and noticed her perfect 
topline. Probat, when leased to Poland, 
passed this trait on, what significantly im
proved its level in Polish population of Ara
bian horses.
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S
ezon 2013 roku może być pełen niespodzianek oraz niekonwencjonal
nych rozwiązań. Po ostatnich wyborach w Polskim Związku Jeździec
kim nastąpiły istotne zmiany osobowe. Zamierzenia nowego zarządu 
są bardzo ambitne i jeżeli nawet tylko część z nich uda się zrealizować, 
to można oczekiwać między innymi więcej spraw końskich w popu
larnych mediach. Miejmy nadzieję, że pomoże to w promocji dyscypliny rajdów, 

gdyż w Polsce ciągle zbyt mało ludzi wie o jej istnieniu i o tym, że już od 2000 roku 
zajmuje w FEI drugie miejsce w popularności dyscyplin jeździeckich na świecie.

The Endurance
Kaleidoscope
2012

T
he Season 2013 might bring many surprises or unconventional so
lutions. The recent election in Polish Equestrian Federation caused 
many personal changes. The new board has many ambitious goals, 
so if they were at least partly realized - we'd find much more horse 
topics in mass-media. Let's hope it helps in promotion of endurance, 
because it is still too little known in Poland, although, according to the FEI stati

stics, endurance is the second best equestrian sport throughout the world with 
regard to its popularity.

i
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Od 1 stycznia obowiązuje najnowsza 
wersja przepisów rajdowych FEI. Syste
matycznie coraz wyżej podnoszona jest 
poprzeczka dotycząca nie tylko kwalifika
cji do imprez najwyższej rangi, ale także 
kwalifikacji do pierwszego startu w zawo
dach CEI*. W tej chwili już niewiele osób 
pamięta, że kilka lat temu ukończenie dy
stansu 120 km z minimalnym tempem 12 
km/h dawało prawo startu na 160 km w Mi
strzostwach Europy, co było oczywistym

nonsensem i prowadziło do nadmiernej 
eksploatacji koni nieprzygotowanych do 
tak dużych obciążeń.

W ciągu ostatnich lat okres europej
skiej zimy był szczytem sezonu rajdowe
go w krajach Zatoki Perskiej. Podobnie jak 
w roku 2011 tak też i w roku 2012 główną 
polską gwiazdą tej części sezonu była Ka
mila Kart, która pracuje w stajni rajdowej 
w Dubaju i tam startuje. W styczniu zwy
ciężyła w konkursie dla kobiet uzyskując 
prędkość 27,77 km/h na dystansie 90 km. 
W lutym startowała w President Cup zaj- 
mując VII miejsce na dystansie 160 km

i uzyskując prędkość 24,35 km/h. Zwy
cięzca konkursu - szejk Hazza Bin Sul
tan Al Nahyan miał prędkość 25,16 km/h. 
W rajdzie tym startowali także inni polscy 
zawodnicy: Beata Dzikowska na ERSTED 
(GAZAL AL SHAQAB (QA) - EMPIRYKA/ 
MONOGRAMM (US)), hod. SK Michałów, 
była 36. (16,71 km/h), a Ola Ciesielska na 
wałachu włoskiej hodowli - GARDU PIN- 
TU (ULUMU (IT) - AQUILA REALE (IT)/RU- 
BIS DE CARRRE (FR)) - 40. (16,19 km/h). 
W marcu Kamila wygrała kolejny rajd; 
był to 3-dniowy rajd na dystansie 240 km 
(3x80).

Sezon startów polskich zawodników 
na trasach europejskich rozpoczął z suk
cesem Artur Landau, który na włoskiej 
klaczy półkrwi JUMEIRAH w Niemczech 
(Paaren im Glien) na zawodach CEI* - 
80 km, nie tylko zajął III miejsce (17,38 
km/h), ale także zdobył nagrodę Best 
Condition. W kwietniu także w Niem
czech (Gartow) startowała duża grupa 
polskich zawodników. Na 160 km Anna 
Tarnowska na BADER (ARARAT - BAR-
KAROLA/ALEGRO), hod. SK Janów Pod-

Since Jan.1st mandatory is the newest 
version of FEI rules concerning endur
ance. Standards are raised systematically, 
not only those applying qualification to the 
highest rank events, but also qualification 
to the first start in CEI* events. I wonder, 
who still remembers, that some years ago 
covering a distance of 120 km with a mini
mum speed 12 km/h qualified to entering 
the Championships of Europe, on a dis
tance of 160 km. Such a rule was an obvi
ous nonsense, causing only an excessive 
exploitation of unprepared horses.

During recent years the winter in Europe 
was a peak of endurance season in Per
sian Gulf countries. In 2012, as in 2011, 
the brightest Polish star of the winter sea
son was Kamila Kart. She works at an en
durance training stable in Dubai and she 
is competing there. In January she won a 
competition for ladies, on the distance 90 
km, with a speed of 27,77 km/h. In Febru
ary she took part in the President Cup, be
ing placed 7th, obtaining a speed of 24,35 
km/h. The winner, Sheikh Hazza Bin Sul
tan Al Nahyan, achieved the speed 25,16 
km/h. In that race started also other Polish 
riders - Beata Dzikowska on Ersted (Gazal 
Al Shaqab (QA) - Empiryka I Monogramm 
(US)), bred at Michałów, was placed 36th 
(16,71 km/h), whereas Ola Ciesielska, rid
ing an Italian-bred gelding Gardu Pintu 
(Ulumu (IT) - Aquila Reale (IT) I Rubis de 

Carrere (FR)), was 40th (16,19 km/h). In 
March Kamila won another race - it was 
a three-days-long event on the distance of 
240 km (3x80).

The first Polish rider, who initiated the 
European endurance season, was Artur 
Landau, mounting the italian part-bred 
mare Jumeirah. At Paaren Im Glin (Germa
ny), where a CEI* competition (80 km) was 
held, he was placed 3rd, but was also grant
ed the Best Condition award. In April, also 
in Germany (Gartow), started a numer
ous Polish riders. Anna Tarnowska, riding 
Bader (Ararat - Barkarola I Alegro), bred 
at Janów Podlaski, was placed S” (speed 
12,94 km/h) on 160 km, but the majority 
of Polish riders competed on the distance 
of 90 km. Klaudia Jakubowicz - Wojtecka, 
mounting Maja (DE) (Camerton - Marietta 
(DE) I Cenzor), bred by L.& W. Thoerner, 
was placed 4lh (16,48 km/h), Katarzyna 
Kłosek, on Dryling, was 5th (16,22 km/h), 
whereas Beata Szlezyngier-Jagielska, rid
ing Eminem (Fawor - Eleuzyna I Wermut), 
bred at Kurozwęki, with an identical speed 
was placed 6th. Unfortunately, Artur Lan
dau was eliminated with Arwim (Fryderyk - 
Arwima I Wachlarz), bred by Zbigniew Gór
ski, nevertheless, in the next event, held in 
the end of April, at Babolna, riding Jumei
rah, he was placed second, with a speed 
of 15,89 km/h. On the same distance, but 
in the Juniors and Young Riders category, 

Magdalena Jabłońska on Harfa obtained 
the 6th place, with a speed 12,30 km/h.

Another successful start of a Polish rid
er took place at Montechiarugolo (Italy), 
during the May CEI** competition, on the 
distance 120 km. Ola Ciesielska was then 
placed second, mounting an Italian-bred 
mare Cherra, out of the Polish-bred dam 
Ewa (Probat (SE) - Etażerka I Bandos), 
born at Janów Podlaski. At the same time 
held was also another competition in Esto
nia (Kurgjaerve). The 120 km race was won 
by Maja Kijewska riding Sambo (Borek - 
Samaria I Europejczyk), bred by Adam Gro
chowski, with a speed 13,5 km/h, where
as on the distance 80 km Jerzy Nidecki, 
mounting Lambada, was placed g’" (13,68 
km/h). By the end of May, at Samorin (Slo
vakia), Beata Szlezyngier-Jagielska, riding 
Cosinus (Sinus (DE) - Celebra I Wermut), 
bred at Kurozweki, was placed 4,h (18,55 
km/h), on the distance of 80 km.

Luhmuehlen is well-known for all eques
trian fans as a spot of Three-Day-Event 
championships, but recently also endur
ance competitions have been held there. 
In June our riders achieved very good re
sults. On the distance 120 km the winner 
was Artur Landau on Arwim. The same 
pair got also the Best Condition Award. In 
the same competition Milena Kalata, riding 
Nokturn (Emigrant - Nowalia I Pasat), bred 
at Janów Podlaski, was placed 4lh (15,51
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laski, była V (12,94 km/h). Większość 
Polaków startowała na dystansie 90 km. 
Klaudia Jakubowicz-Wojtecka na MAJA 
(DE) (CAMERTON - MANETTA (DE)/ 
CENZOR), hod. I.&W. Thoerner, zajęła IV 
miejsce (16,48 km/h). Katarzyna Kłosek 
na DRYLING była V (16,22 km/h) i na VI 
miejscu z identyczną prędkością została 
sklasyfikowana Beata Szlezyngier-Jagiel- 
ska na EMINEM (FAWOR - ELEUZYNA/ 
WERMUT), hod. Tarus Arabians. Artur 
Landau z ARWIM (FRYDERYK - ARWI- 
MA/WACHLARZ), hod. Zbigniewa Gór
skiego, niestety został wyeliminowany, 
natomiast w kolejnych zawodach roz
grywanych w końcu kwietnia w Babol- 
nej, dosiadając JUMEIRAH CEI** - 120 
km, zajął II miejsce (15,89 km/h). Na tym 
samym dystansie, ale w kategorii JiMłJ, 
Magdalena Jabłońska na HARFIE była 
VI (12,30 km/h). Kolejny udany start pol
skiego zawodnika to II miejsce Oli Cie
sielskiej podczas majowych zawodów 
we Włoszech w Montechiarugolo CEI** 
- 120 km (14,15 km/h). Warto tutaj pod
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kreślić, że Ola dosiadała włoskiej klaczy 
CHERRA, której matką była urodzona 
w Janowie Podlaskim EWA (PROBAT - 
ETAŻERKA/BANDOS). W tym samym 
czasie były także rozgrywane zawody 
w Estonii (Kurgjärve), podczas których 
na dystansie 120 km zwyciężyła Maja Ki- 
jewska na SAMBO (BOREK - SAMARIA/ 
EUROPEJCZYK), hod. Adama Grochow
skiego (13,5 km/h), a na dystansie 80 km 
Jerzy Nidecki z LAMBADĄ zajęli IX miej
sce (13,68 km/h). Przy końcu maja w sło
wackim Samorinie Beata Szlezyngier-Ja- 
gielska na COSINUS (SINUS (DE) - CE- 
LEBRA/WERMUT), hod. SK Kurozwęki, 
była IV (18,55 km/h) na dystansie 80 km.

Luhmühlen, które jest znane wszyst
kim miłośnikom jeździectwa jako miejsce 
corocznych zawodów WKKW, organizu
je teraz także zawody rajdowe. Podczas 
czerwcowych zawodów bardzo dobrze 
zaprezentowała się tutaj grupa naszych 
zawodników. Zwycięzcą dystansu 120 
km (16,87 km/h) został Artur Landau na 
ARWIM. Zwycięska para zdobyła także 

nagrodę Best Condition. W tym samym 
konkursie Milena Kalata na NOKTURN 
(EMIGRANT - NOWALIA/PASAT), hod. 
SK Janów Podlaski, była IV (15,51 km/h), 
a Katarzyna Kłosek na ASLAN (ECAHO - 
AMINA/MURAT - GAZON), hod. Zbignie
wa Górskiego, była VII (13,91 km/h). Na
tomiast Joanna Zarzecka na klaczy SHA- 
GYA DINAR BAZSALIKOM węgierskiej ho
dowli na dystansie 90 km zajęła II miejsce 
(15,95 km/h).

Połowa czerwca to zawody w pięk
nym starym czeskim miasteczku Mikulov, 
w którym trasa rajdu przebiega wśród win
nic. Teren jest piękny widokowo, bardzo 
mocno pofałdowany i bardzo trudny po 
deszczu - jest wtedy bardzo ślisko. Na dy
stansie 120 km Magdalena Jabłońska na 
małopolskim BANDŻI (ESTON - BABILO- 
NIA/LECHISTAN), hod. Grzegorza Lesia, 
była VIII (12,27 km/h), natomiast zawod
niczki startujące na 80 km sklasyfikowa
no następująco: Jolanta Lubera była VII 
(14,82 km/h) na CWAŁ (FAWOR - CZER- 
NICA/GANGES), hod. L. i J. Szot, Mag
dalena Głód na JAC HANDS ON DECK 
była VIII z analogiczną prędkością jak po
przedniczka, a Lenka Wagner na EGBAR 
(OSTRAGON - EJBORA/BOREK), hod. A. 
i M. Żarów, była X (14,49 km/h).

Na początku lipca rozgrywane były za
wody na Litwie (Kurtuvenai). Tym razem 
były dla nas mało szczęśliwe, gdyż tylko 
Marcin Wnorowski z ETNUM PSYCHE 
(MAGNUM PSYCHE (US) - ETNOGRA- 

km/h), whereas Katarzyna Kłosek, on 
Aslan (Ecaho - Amina / Murat-Gazon), bred 
by Zbigniew Górski, reached the 7,h place 
(13,91 km/h). Joanna Zarzecka, in turn, 
riding Hungarian bred Shagya mare Dinar 
Bazsalikom on the distance 90 km, was 
placed 2"a with a speed of 15,95 km/h).

In the middle of June an endurance 
event took place in a picturesque, old 
Czech town Mikulov, where the route was 
meandering among vineyards. The land 
was very spectacular, but undulating and 
slippery after rain. On the distance 120 km 
Magdalena Jabłońska, riding Małopolska 
part-bred Bandżi (Eston - Babilonia/Le- 
chistan) bred by Grzegorz Leś,, was 
placed 8th, with a speed of 12,27 km/h. Our 
lady riders, starting on the distance 80 km, 
were placed as follows: Jolanta Lubera on 
Cwał (Fawor - Czernica I Ganges) bred by 
L.&J.Szot was 7,h (14,82 km/h), Magdale
na Głód, riding Jac Hands on Deck, was 
placed 8th with the same speed, whereas 
Lenka Wagner, mounting Egbar (Ostragon 
- Ejbora I Borek), bred by A.&M. Żarów, 
obtained the 10th position (14,49 km/h). In 
the beginning of July another endurance 
competition was held in Lithuania (Kurtu
venai). This, however, wasn't as happy 
for the Polish team, because only Marcin 
Wnorowski, riding Etnum Psyche (Mag
num Psyche (US) - EtnografialAloes) bred 
by T.Tarczyński, was placed second, with
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FIA/ALÓES), hod. Tomasza Tarczyńskie
go, zajął II miejsce (14,82 km/h) na dy
stansie 80 km, natomiast obie zawod
niczki startujące na 120 km nie ukończyły 
dystansu. Na początku sierpnia Beata 
Szlezyngier-Jagielska podczas zawodów 
w Mols w Danii zaliczyła dwa udane starty 
na dystansie 83 km; na ASŁAN zajęła IV 
miejsce (14,48 km/h), a na CEMIR (KOR
NET (RU) - CESIA/PERS), hod. Roberta 
Talarka, miejsce V (13,9 km/h). Oczywi
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ście oba dystanse były rozgrywane w ko
lejnych dniach zawodów.

Jednymi z ważniejszych zawodów se
zonu były Mistrzostwa Świata Młodych 
Koni, które odbyły się w Babolnej 9-12 
sierpnia. Niewątpliwym sukcesem w kla
sie koni 7-letnich na dystansie 120 km 
było IV miejsce (20,9 km/h) -ARWIM pod 
Beatą Dzikowską. Niestety dwa nasze 
pozostałe konie zostały wyeliminowane. 
Najważniejszą imprezą sezonu 2012 były 

Mistrzostwa świata Seniorów rozgrywane 
w Euston Park. Zawody były zorganizo
wane z ogromnym rozmachem, z pełnym 
wsparciem finansowym krajów ZEA, były 
też ich wielkim sukcesem sportowym. Pol
skę reprezentowały dwie zawodniczki: Be
ata Dzikowska z ERSTED i Ola Ciesielska 
z GARDU PINTU. Beata jechała bardzo 
dobrze i szybko do 4. bramki, na której zo
stała wyeliminowana. Decyzje Komisji We
terynaryjnej są nieodwołalne, ale byłoby 
lepiej, gdyby nie budziły wątpliwości doty
czących zasadności eliminacji. Ola jechała 
wolniej niż Beata i została sklasyfikowana 
na 61. miejscu (na 73 pary, które ukończy
ły wyścig), ale faktycznie nie przejechała 
całego dystansu, a tylko 140 km, gdyż 
z powodu warunków atmosferycznych za
wody przerwano, zachowując taką kolej
ność zawodników, jaka była w momencie 
przerwania zawodów.

Jedynym koniem polskiej hodowli, któ
ry ukończył ten rajd o nieporównywalnym 
z innymi rajdami stopniu trudności, był 
13-letni siwy ogier WALIGÓRA (EDUKT - 
WAROWNIA/BANDOS), urodzony w stad
ninie Tarus Arabians i reprezentujący Wło
chy (55. miejsce). Dodajmy, że na wysokim, 
siódmym miejscu uplasował się ANTALL 
- syn czysto polskiej klaczy PIREVA (FR) 
(PIRUET - FOREVA (FR)/FOREX (SE)), re
prezentujący Katar.

Kolejna ważna impreza minionego se
zonu to ME Juniorów i Młodych Jeźdźców 
w Mont le Soie. Polskę reprezentowała tyl-

a speed of 14,82 km/h, on the distance 
80 km. None of the girls starting on 120 
km finished the race. On the other hand, 
in the beginning of August, Beata Szlez
yngier-Jagielska had two successful starts 
in Denmark. On the distance 83 km, riding 
Aslan, she obtained the 4th position (14,48 
km/h), whereas mounting Cemir (Kornet 
(RU) - Cesia/Pers) bred by Robert Talarek, 
she was placed 5th (13,9 km/h). Of course, 
both races were held in subsequent days.

One of the most important events of the 
season were the World Championships 
for Young Horses, held at Babolna on Au
gust 9-12,h. Undoubtedly successful, in the 
class for 7-y.o. horses on the distance 120 
km, was Arwim ridden by Beata Dzikows
ka, placed 4th with a speed of 20,9 km/h. 
Unfortunately, two other Polish horses 
were eliminated. The event of the highest 
rank, however, were The Senior Riders' 
World Championships, held at Euston 
Park, organized on a grand scale, sup
ported by UAE and bringing great sports 
successes for those countries. Poland 
was represented by two lady riders: Beata 
Dzikowska with Ersted and Ola Ciesiel
ska with Gardu Plntu. Beata rode well and 
fast to the 4th vet gate, on which she was 
eliminated. Of course, decisions of the Vet 
Commission are irrevocable, but in that 
case the legitimacy of that verdict raised 
some doubts. Ola rode in a lower speed, 

so she was placed 61th, but in fact she 
covered only 140 km. The race couldn't 
be continued because of bad weather 
conditions, so the riders were classified in 
such order, as they were in the moment of 
the stoppage.

The only Polish-bred horse, who man
aged to finish that exceptionally hard ride, 
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was the 13-y.o. stallion Waligóra (Edukt 
- Warownia I Band os), bred by Tarus Ara
bians, currently representing Italy. He was 
placed 55th, but it was his second start in the 
World Championships. Let's point out, that 
the horse placed 7th was Antall - a son of the 
pure Polish mare Pireva (FR) (Piruet - Fo- 
reva (FR)/Forex (SE)), representing Qatar.
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ko jedna amazonka - Magdalena Jabłoń
ska z małopolską HARFĄ. Niestety para 
została wyeliminowana po 100 km bardzo 
wymagającej górzystej trasy. Z 63/ star
tujących zawodników sklasyfikowano 31. 
Ostatni zagraniczny start naszych zawod
ników to czeski Most, w którym w 2013 
roku odbędą się ME. Ryszard Zieliński 
ukończył na XV miejscu dystans 161 km 
ze średnią prędkością 12,85 km/h, a zwy
ciężył szejk Hamdan Bin Mohd Al Makto- 
um (19,67 km/h). Joanna Lubera na CWAŁ 

startowała na 122 km i zajęła 27. miejsce 
(12,67 km/h).

Jak widać z powyższego przeglądu, 
w porównaniu z ubiegłymi latami liczba 
polskich zawodników uczestniczących 
w zagranicznych zawodach systematycz
nie wzrasta, ale są to głównie starty indy
widualne i w większości na dystansach 
CEI* i CEI**. Lista rankingowa FEI jest dla 
nas bezlitosna, a jedynym pocieszeniem 
może być Kamila Kart, która do połowy 

roku zajmowała pierwszą pozycję. Na za
kończenie sezonu na 3005 sklasyfikowa
nych zawodników Kamila ma znakomitą 
ósmą pozycję i 768 punktów, drugi nasz 
reprezentant to Artur Landau - 175. pozy
cja i 299 punktów oraz trzecia Ola Ciesiel
ska - na 297. pozycji z 223. punktami. Inni 
zawodnicy są na znacznie odleglejszych 
miejscach. Zwycięzcą rankingu FEI został 
szejk Al Maktoum Hamdan Bin Mohd, któ
ry zebrał 1161 punktów.

Warto także odnotować sukcesy koni 
polskiej hodowli na arenie międzynarodo
wej. WENED (ESPADERO - WŁÓCZNIA/ 
BOREK), hodowli Adama Sobczuka, za
jął 24. miejsce w CEI** na dystansie 120 
km z prędkością 20,6 km/h. Z kolei EMIM- 
BOR (GAZAL AL SHAQAB (QA) - EMIKA/ 
ELDON), hod. SO Białka, zwyciężył (28,08 
km/h) w 100-kilometrowym rajdzie o Pu
char Szejka Majda bin Mohammeda. Ko
nia dosiadał Rashed Saeed Al Kamda, 
który od kilku lat współpracuje z KJ Cham
pion. Podczas 3-dniowego rajdu w ZEA, 
w którym zwyciężyła Kamila Kart, w kon
kursie na 80 km II miejsce (22,36 km/h) 
zajął startujący pod włoską zawodniczką 
białecki NIKAR (ARARAT - NOC/PESAL). 
W rankingu koni startujących w kategorii 
JiMJ (JYJ), EOMER (WERTER - EFREMA/ 
PESAL), hodowli Krystyny Chmiel, stano
wiący własność Emile'a Docquiera z Bel
gii, na 744 sklasyfikowane konie zajął 19. 
miejsce, a w kategorii 790 par razem z ho
lenderską amazonką Marijke Visser zajął 
miejsce 15.

Another prestigious event from the last 
season were the Championships of Eu
rope for Juniors and Young Riders. Poland 
was represented only by one lady rider, 
Magdalena Jabłońska, mounting the part- 
bred Anglo-Arabian mare Harfa. Unfortu
nately, because of a highly demanding, 
mountainous route, our pair was eliminat
ed after 100 km. In total, from 63 partici
pants classified were only 31. Finally, the 
last foreign start of our team took place in 
the Czech town Most (in 2013 the Cham
pionships of Europe are planned to be 
held there). Ryszard Zieliński finished the 
distance of 161 km with an average speed 
12,85 km/h, whereas the competition was 
won by the Sheikh Hamdan Bin Mohd Al 
Maktum (19,67 km/h). In that event took 
part also Joanna Lubera, riding Cwał. She 
started on the distance of 122 km, being 
placed 27th (12,67 km/h).

The comparison introduced above 
shows, that the number of Polish en
durance riders participating in competi
tions abroad is systematically growing, 
but it consists mainly of individual starts, 
mostly in events on CEI* and CEI** dis
tances. The FEI ranking list proved merci
less for us, whereas the only consolation 
may be Kamila Kart, who, until the middle 
of the year, was its leader. By the end of 
the season she was placed 8th (for 3005 
classified riders), with a total score of 768

points. Our second representative, Artur 
Landau, was placed 175th (299 points), 
whereas Ola Ciesielska obtained 297th 
position with 223 points. Other Polish rid
ers were placed much further. The winner 
of the FEI ranking was Sheikh Al Mak
toum Hamdan Bin Mohd, who collected 
1161 points.

Beata Dzikowska na Arwimie I atop 
Arwim, Mistrzostwa Świata Młodych 
Koni / World Championships for 
Young Horses. Babolna

Noteworthy are also successes of Pol
ish horses in international competitions. 
Wened (Espadero - Włócznia I Borek), 
bred by Adam Sobczuk, was placed 24th 
in the CEI** on the distance 120 km, 
with a speed 20,6 km/h. Emimbor (Gazal 
Al Shaqab (QA) - Emika I Eldon), bred at 
Białka, won a 100-km-long ride for the
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Liczba zawodów organizowanych w kra
ju systematycznie wzrasta i to jest bardzo 
dobra wiadomość. Podczas całego sezo
nu niektóre ośrodki organizowały zawody 
kilkakrotnie. Jednak większość imprez to 
konkursy w klasach L, R N i 1*, czyli właści
wie wstęp do rajdów, który jest niezbędny, 
ale „prawdziwe” rajdy zaczynają się dopie
ro powyżej 80 km. Najważniejsze impre
zy krajowe to zawsze Mistrzostwa Polski 
Seniorów, Juniorów i Młodych Jeźdźców. 
W roku 2012 odbyły się w Polsce tylko jed
ne zawody CEI (Zakrzów) i miały to być 
równocześnie MP W Zakrzowie zawody raj
dowe tak dużej rangi były organizowane po

Dużo wody... / a lots of water.., Mistrzostwa Świata 

Koni / World Championships for Young Horses,

kingu FEI, ale nie uzyskaliby kwalifikacji do
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Sheikh Majd bin Mohammed Cup, with a 
speed 28,08 km/h. He was ridden by Ra
sheed Saeed Al Kamda, who co-operates 
with the Champion Training Center for sev
eral years. During the same 3-days-long 
endurance competition, in which Kamila 
won on the distance of 80 km, second 
placed was Bialka-bred Nikar (Ararat - Noc 
I Pesal), ridden by an Italian girl. In the JYJ 
ranking, Eomer (Werter - Efrema I Pesal) 
bred by Krystyna Chmiel and owned by 
Emile Docquier from Belgium, out of 744 
classified horses took 19 place and in the 
category of 790 pairs, together with his 
lady rider Marijke Visser was ranked 15.

A good news is, that in Poland organized 
are more and more endurance events. 
Some centers organized several competi
tions during the last season. Most of these 
events, however, belong to L, R N and 
1* classes, what means, that they make 
rather an introduction to “real" endurance 
riding (proper long distance rides count 
above 80 km). The most important nation
al events are the Championships of Po
land, both for Senior Riders, as for Juniors 
and Young Riders. Meanwhile, in 2012 in 
Poland (Zakrzow) held was only one CEI 
event, what had to perform as Champion
ships of Poland. It was the first endurance 
competition of such high rank organized 
at Zakrzow, the more, that for the first time 
it was attended by the UAE team. Its mem- 

raz pierwszy. Także po raz pierwszy na za
wody przybyła stawka zawodników z ZEA, 
którzy chyba nie będą tego rajdu dobrze 
wspominali, gdyż wszyscy zostali wyelimi
nowani. W roku 2011 Mistrzostwa Polski 
Seniorów odbyły się, ale nie wyłoniono mi
strza, bo żaden polski jeździec nie dojechał 
do mety. W roku ubiegłym niestety zrobili
śmy krok w tył, gdyż mistrzostwa w ogóle 
nie zostały rozegrane ze względu na brak 
wymaganej minimalnej liczby zawodników. 
MP Juniorów i Młodych Jeźdźców zostały 
rozegrane w Horyszowie podczas Rajdu 
Kuhailana. Parą mistrzowską w tej kategorii 
wiekowej została Izabela Drażba jadąca na

bers, however, rather wouldn't keep fond 
memories of that event, because they all 
were eliminated.

In 2011 the Senior Championships of 
Poland took place, but the Champion 
wasn't determined, because none of 
Polish riders reached the finish line. Last 
year we made another step back - the 
Senior Championships didn't take place 
at all, because of too low number of en
tries. The Championships of Poland for 
Juniors and Young Riders were held at 
Horyszów during the Kuhailan Ride. In 
that age group emerged the champion 
pair, consisting of Izabela Drażba and the 
part-bred Anglo-Arabian Gaj. They ob
tained an average speed of 17,91 km/h 

małopolskim GAJ. Para ta uzyskała średnią 
prędkość 17,91 km/h na dystansie 100 km. 
Satysfakcja dla zawodniczki niewątpliwa, 
ale należy pamiętać, że dystans mistrzow
ski dla tej kategorii wiekowej to 120 km. 
Skrócenie dystansu zostało zatwierdzone 
na konferencji dyscypliny na początku se
zonu 2012. Celem tej decyzji było zachęce
nie do startu jak największej liczby młodych 
zawodników. Jednak druga strona medalu 
jest taka, że zawodnicy nie mają punktów 
rankingowych FEI, bo konkurs był rozgry
wany podczas zawodów krajowych. Gdyby 
natomiast były to zawody FEI, to sklasyfi
kowani zawodnicy mieliby punkty do ran-

ME JiMłJ ze względu na skrócony dystans. 
W sezonie 2013 roku w kalendarzu zawo
dów rajdowych w Polsce planowane są 
3 imprezy CEI i mam nadzieję, że będzie 
to impulsem dla polskich zawodników do 
startów w obsadzie międzynarodowej i do 
zdobywania doświadczeń oraz podnosze
nia swoich kwalifikacji.

Wymieniona wcześniej trójka najlep
szych Polaków w rankingu FEI powinna 
także stanowić czołówkę polskiego ran
kingu. W pierwszej wersji rankingu wi
doczny był tylko Artur Landau. Uważam, 
że każdy start polskiego zawodnika repre
zentującego Polskę i jego wynik powinien

on the distance of 100 km. The rider 
might be proud, but one should remem
ber, that the champion's distance for this 
age group amounts 120 km. Shorten
ing of the distance was accepted by the 
Endurance Conference in the beginning 
of 2012, in order to encourage as many 
young riders, as possible. On the other 
hand, those riders didn't get FEI rank
ing points, because the competition took 
place during the local event. If it was a 
FEI-affiliated competition - the classified 
riders would get ranking points, but they 
wouldn't qualify to the Championships 
of Europe, because of the shortened 
distance. For the season 2013 in Poland 
planned are 3 CEI endurance events, so 
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być uwzględniony w naszym rankingu. 
Oczywiście, warto także śledzić wyniki 
Polaków, jak i koni polskiej hodowli, repre
zentujących inne kraje.

W rankingu za sezon 2012 w grupie ju
niorów i młodych jeźdźców triumfowała 
Maja Kijewska, a najlepszym koniem zo
stał ARWIM. Analizując tegoroczną listę 
rankingową widzimy na niej 133. zawod
ników i 174 konie. W ubiegłym roku było 
to 129 zawodników i 168 koni, a w roku 
2004 było 124. zawodników i 139 koni, 
czyli wniosek jest prosty - dyscyplina stoi 
w miejscu, a właściwie - oceniając ją po 
wynikach M P - z przykrością trzeba stwier
dzić wyraźny regres.

Jeżeli dyscyplina rajdów w Polsce nie 
chce dalej być sportem niszowym, to 
w pierwszym rzędzie niezbędna jest szero
ka promocja tego sportu, jak też organizo
wanie dla szerokich grup osób niezrzeszo- 
nych startów w konkursach towarzyskich, 
ale rozgrywanych zgodnie z regulaminem 
dyscypliny. Tego typu zawodom powinny 
towarzyszyć spotkania i prezentacje doty
czące między innymi takich zagadnień jak: 
wybór konia do rajdów, podstawy treningu 
młodego konia, przygotowanie kondycyj
ne jeźdźca do rajdu, opieka weterynaryjna 
nad koniem rajdowym, żywienie itd.

Na obecnym etapie rozwoju dyscypliny 
raczej trudno jest myśleć o dużych indy-
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I hope it spurs our riders to start in an in
ternational cast, improve their skills and 
gain new experiences.

Those three Best Polish riders in the 
FEI ranking should be pointed out in the 
lead of the Polish ranking, whereas in its 
first version named was only Artur Lan
dau. In my opinion every start of a Polish 
endurance competitor should be consid
ered in our ranking. Of course, also the re
sults of Polish riders or Polish-bred horses 
representing other countries should be 
checked on.

The leader of the ranking in the catego
ry of juniors and young riders the winner 
was Maja Kijewska and as the best horse
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widualnych sukcesach. Podstawą dalszej 
pracy z obecnymi zawodnikami powinna 
być próba sformowania ekip zarówno ju- 
niorskich, jak i seniorskich. Umiejętności 
jazdy w ekipie, jak i współpracy serwiso
wej, także trzeba się nauczyć. W związku 
z tym proponowałabym wprowadzenie 
dodatkowej klasyfikacji zespołowej w za
wodach krajowych kategorii N oraz 1 *. Ze
spół mogliby stanowić zarówno zawodni- 

selected was Arwim. On this year's rank
ing list placed were 133 riders and 174 
horses, whereas last year listed were 129 
riders and 168 horses. Several years ago, 
for example - in 2004 such ranking em
braced 124 competitors and 139 mounts. 
That comparison shows, that there was no 
progress in Polish endurance. Just the op
posite - when one takes into consideration 
the results of the Championships of Po
land - even a certain decline was noticed.

In order to avoid reducing endurance in 
Poland to a level of niche sports inevitable 
is its broad promotion. Unlicensed riders 
should be on a greater scale enabled to 
take part in amateur competitions held 

cy jednego klubu lub różnych. Zawodnicy 
już od początku kariery uczyliby się jazdy 
ekipą, a serwisy wzajemnie poznawały, 
docierały i współpracowały. Po takim prze
szkoleniu w kraju ekipa jadąca na zagra
niczne zawody mogłaby uniknąć szeregu 
problemów na trasie wynikających z braku 
zgrania poszczególnych członków teamu.

Wszystkich zainteresowanych polskimi 
rajdami zapraszam do częstego odwie
dzania strony www.endurance.pl. na której 
można znaleźć wszystkie zarówno aktual
ne, jak i archiwalne wiadomości dotyczące 
rajdów.

according to the rules of that sport. Such 
competitions should be accompanied with 
clinics and seminars concerning picking 
up horses suitable for endurance, break
ing and schooling of young horses, keep- 
fit training for a rider, feeding and health 
care of an endurance horse etc.

In the current stage of development of 
endurance sport in Poland great individual 
successes are rather hard to imagine. All 
kinds of further work with the riders should 
be based on the beginning of team work, 
as well with juniors, as with seniors. Rid
ing in a team, as well as a good service 
co-operation, are the skills, what should 
be learned. That's why I'd suggest in
troducing an extra group classification in 
competitions of a national level, in N and 
1 * categories. As a group would count rid
ers from one club or from different ones. 
This way, from the very beginning of their 
career, the competitors would learn team
work, whereas their services would get 
used to co-operate, better know each oth
er and adjust to each other. A team after 
such training would daringly represent our 
country abroad, avoiding many problems 
caused by lack of teamwork.

I invite everybody interested in Polish 
endurance for frequent visiting the website 
www.endurance.pl. publishing all current 
and archive informations concerning long
distance rides.
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